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As dermatopatias são uma das principais causas de atendimento de pequenos animais, sendo mais de 10% 

dos atendimentos do Hospital de Clinicas Veterinária da UFRGS (HCV-UFRGS). Devido a essa demanda em 2006 

foi criado um projeto de extensão focado nessa área (DERMATOVET), com o objetivo de prestar um atendimento 

especializado e de qualidade.  

Há o aprimoramento do ensino e da pesquisa por meio de consultas realizadas, que proporcionam aos alunos 

de graduação, pós graduação e veterinários residentes o acompanhamento dos pacientes. Além disso, o projeto de 

extensão DERMATOVET ainda conta com reuniões semanais para discussão e apresentação de casos clínicos e 

artigos. 

Um professor orientador, um médico veterinário do HCV, duas mestrandas, uma doutoranda e dois alunos 

de graduação bolsistas de extensão compõem o corpo clínico do setor. O atendimento é realizado segundo um pré 

agendamento feito pelos tutores. Os dados coletados durante as consultas são registrados em fichas próprias do projeto. 

Esses dados são compostos por informações retiradas de anamnese e exames clínicos. O projeto possui um 

microscópio óptico na sala que possibilita a realização de exames parasitológicos de pele e citológicos de pele. As 

biópsias são realizadas no próprio HCV e encaminhadas para análise no setor de patologia da própria instituição. 

Outros exames complementares, como culturas fúngicas e bacterianas, são encaminhados a laboratórios de apoio ao 

HCV. 

De julho de 2015 até julho de 2016 o setor obteve um total de 1.426 atendimentos, contando casos novos e 

revisões, sendo 1.369 caninos e 57 felinos. De julho a dezembro de 2015 foram atendidos 316 casos novos (299 cães 

e 17 gatos), já de janeiro a julho deste ano foram 253 pacientes novos (243 cães e 10 gatos). Dessa forma em um 

período de doze meses a equipe do setor atendeu um total de 569 pacientes novos. 

Nesse período as doenças mais recorrentes foram dermatite atópica canina, frequentemente associada à 

piodermite, malasseziose, distúrbios de quetarinização e otites externas (256), dermatite alérgica a picada de pulga 

(117), piodermite, associadas ou não a outras afecções (170), otite externa (94), demodiciose (40), neoplasias cutâneas 

(32), escabiose (15) e distúrbios de queratinização (8). 

Por conseguinte, 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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