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O projeto tem como objetivo o atendimento clínico a pequenos ruminantes no Hospital de Clínicas 

Veterinárias da UFRGS e em propriedades de Porto Alegre e região como forma de prestação de serviços para a 

comunidade, assessorando produtores nos diferentes aspectos produtivos e sanitários dos rebanhos. Ademais, o 

projeto permite que os alunos que participam do projeto tenham a oportunidade de acompanhar os atendimentos, 

permitindo-os reconhecer, diagnosticar e acompanhar o tratamento de diversas patologias que acometem os 

pequenos ruminantes, da mesma forma em que vivenciam parte da rotina clínica do Médico Veterinário. Até o 

momento, foram realizados atendimentos nos Municípios de Eldorado do Sul, Viamão, São Pedro da Serra, Arroio 

do Meio, Canguçu, Bom retiro do Sul e Rio Pardo. Também foram realizados diversos manejos sanitários aos 

ovinos mantidos no biotério da faculdade de veterinária da UFRGS, como acompanhamento da prenhes, 

acompanhamento do parto, manejo de neonatos, além do atendimento de um caso de tétano em uma ovelha. 

Mensalmente é realizado o controle parasitário desses animais, onde se realizam OPG (contagem de ovos por 

grama) e são tratados somente os animais que apresentam uma alta carga parasitária (OPG ˃que 500). Também é 

realizado após a administração do anti-helmíntico o teste da eficácia, para avaliar se o princípio ativo que está 

sendo utilizado está sendo eficiente para o controle das verminoses. Nesse período também foram acompanhadas 

duas cesarianas atendidas no Hospital Veterinário, um prolapso de vagina, e o tratamento de oito borregos com 

múltiplas lacerações após um ataque de cães.  
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