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Os problemas dermatológicos correspondem mais de 10 % de toda a demanda de atendimento do Hospital 

de Clínicas Veterinárias da UFGRS (HCV-UFRGS). Em 2006, foi criado o projeto de extensão em dermatologia 

veterinária (DERMATOVET) com o objetivo de prestar atendimento especializado e de qualidade à população. 

Por meio de consultas realizadas, o serviço também aprimora o ensino e a pesquisa por proporcionar aos 

alunos de graduação, pós-graduação e veterinários residentes o acompanhamento dos pacientes, a coleta, execução ou 

encaminhamento de exames e a realização de produção científica embasada nos casos atendidos. Todos os 

procedimentos são realizados sob supervisão de Médico Veterinário. O corpo clínico do setor é constituído por um 

professor orientador, um médico veterinário do HCV e duas mestrandas. Além disso, o serviço conta com dois alunos 

de graduação bolsistas de extensão e com a participação de uma médica veterinária com especialização na área de 

comportamento animal. 

O atendimento é realizado segundo pré-agendamento realizado pelos tutores. Na consulta, são coletados 

dados de anamnese e exame físico e complementares, sendo alguns, como exame parasitológico de pele e citologia, 

realizados durante o atendimento. Os dados são registrados em fichas próprias do setor. Outros exames 

complementares, como biopsia e culturas fúngicas e bacterianas, são encaminhados a laboratórios de apoio ao HCV. 

De agosto a dezembro de 2014 foram atendidos 268 casos novos (247 cães e 21 gatos), já de janeiro a agosto 

deste ano foram 278 novos pacientes (262 cães e 16 gatos). Assim, num período de um ano, a equipe de médicos 

veterinários do Dermatovet atendeu 546 casos novos, além de pacientes antigos que vinham periodicamente para 

revisões. 

As doenças mais comuns foram dermatite atópica canina (DAC, 242), frequentemente associada aos quadros 

de piodermite (73), malasseziose (60), otite (15) e disqueratose (7). Em segundo lugar ficaram os diagnósticos de 

dermatite alérgica à picada de ectoparasitas (144), concomitante ou não a outras doenças, seguido de piodermite sem 

associação com DAC (82), otite externa (61), demodicidose (36) e neoplasias cutâneas (23). 

O projeto Dermatovet veio preencher uma lacuna nesta área de especialidade no HCV proporcionando 

atendimento de melhor qualidade à população em geral e oportunizando aos alunos e profissionais envolvidos no 

projeto o acompanhamento das consultas e exames dermatológicos. 
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