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Atendimento clínico de cães e gatos com câncer na rotina do Hospital de
Clínicas Veterinárias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(HCV-UFRGS). Estadiamento da doença. Tratamento do paciente com
câncer através de cirurgia, quimioterapia, eletroterapia ou cuidados
paliativos. Avaliação de resultados obtidos.  Público Alvo: pessoas que
procuram o HCV-UFRGS para atendimento e tratamento de seus animais
de estimação. Consultas: As consultas são realizadas no HCV-UFRGS e
são de responsabilidade dos Médicos-Veterinários participantes do
Oncovet. Os alunos cadastrados no projeto podem acompanhar as
consultas e auxiliar na contenção dos animais, nos exames clínicos e na
coleta de materiais para exames laboratoriais. Os atendimentos são
realizados com hora marcada, agendados na portaria do HCV-UFRGS.
Na consulta é feita anamnese, exame clínico e indicação de exames
complemanteres visando o diagnóstico e estadiamento da doença. Após
a consulta, os pacientes são encaminhados para tratamento clínico ou
cirúrgico. Consultas de revisão dos pacientes tratados são agendadas
pelos Médicos-Veterinários responsáveis pelos pacientes. Cirurgias: As
cirurgias são realizadas no bloco cirúrgico de pequenos animais do
HCV-UFRGS. São realizadas pelos Médicos-Veterinários participantes do
p r o j e t o .  A  a n e s t e s i a  t a m b é m  é  d e  r e s p o n s a b i l i d a d e  d e
Médicos-Veterinários. Os alunos podem auxiliar na cirurgia, na anestesia
e nos exames pré e pós-operatórios dos pacientes. Quimioterapias: As
quimioterapias são agendadas e realizadas pelos Médicos-Veterinários,
auxiliados pelos alunos cadastrados no projeto. São realizadas no
HCV-UFRGS. Eletroterapia: As eletroterapias são realizadas por
Médicos-Veterinários participantes do projeto. São realizadas no
HCV-UFRGS. As quimioterapias e a eletroterapia possuem projetos de
extensão próprios. Seminários e Discussão de Casos Clínicos: São
realizados em sala de aula da Faculdade de Medicina Veterinária da
UFRGS, com duração de uma hora, uma vez por semana. São
apresentados temas sobre oncologia veterinária ou discussão de casos
de pacientes atendidos pelos Médicos-Veterinários do projeto. São
apresentados pelos Médicos-Veterinários ou alunos participantes do
projeto.


