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O setor de Endocrinologia e Metabologia Veterinária (Petendocrine UFRGS) no Hospital de Clínicas 

Veterinárias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (HCV-UFRGS) é um projeto de extensão que foi criado 

para suprir a necessidade de um local de diagnóstico acessível e de excelência para tutores de pequenos animais da 

região da Grande Porto Alegre, tendo em vista o avanço da medicina veterinária e, com isto, a evolução no 

diagnóstico de endocrinopatias em cães e gatos. O setor conta com médicos veterinários especializados na área e 

alunos de graduação do curso de Medicina Veterinária, possibilitando o atendimento de baixo custo à comunidade 

em comparação as clínicas particulares da região, onde alguns casos acabam sendo negligenciados pelo alto custo 

para obtenção do seu diagnóstico e acompanhamento veterinário. 
O acompanhamento é realizado através de consultas semanais previamente agendadas, nas quais são feitas 

anamneses completas e detalhadas, exames físicos, incluindo-se aferimento de pressão sanguínea e glicemia dos 

pacientes, coletas de amostras biológicas, avaliação de exames bioquímicos, hematológicos, de imagem e urinálise. 

Além do mais, são esclarecidas as dúvidas por partes dos tutores a respeito das doenças, sendo orientados, ainda, em 

relação ao manejo alimentar e administração das medicações dos animais em casa para melhor andamento do caso. 

Todos os tutores são instruídos a retornar à consulta com seus animais para avaliação da resposta do tratamento e, se 

necessário, faz-se o ajuste de doses dos fármacos de acordo com a necessidade. A equipe participa de reuniões 

semanais que envolvem discussões de casos, artigos ou apresentação de seminários realizados pelos alunos de 

graduação e pós-graduação envolvidos no projeto, em conjunto com o professor orientador. Além disto, os alunos de 

extensão auxiliam no retorno de exames aos proprietários, vivenciando a realidade da prática veterinária.  
A extensão é uma excelente oportunidade no sentido humanitário, por dispor aos alunos a chance de estar 

em maior contato com o mundo real, sendo possível maior interação com os tutores dos animais para presenciar suas 

angústias, questionamentos e preocupações diante dos problemas. Além do mais, o contato aluno-tutor e os 

procedimentos ambulatoriais durante as consultas permite ao aluno melhor preparo em uma área complexa como a 

endocrinologia veterinária. 
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