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Dermatovet UFRGS  Os problemas dermatológicos são uns dos
principais motivos das consultas veterinárias de pequenos animais. No
Hospital de Clínicas Veterinárias da UFGRS os casos dermatológicos
respondem por mais de 10 % de toda a demanda de atendimento do
hospital. Devido a estes motivos foi criado um projeto de extensão nesta
área, o Dermatovet, que desde 2006 atende a população em geral e
subsidia o ensino e a pesquisa.           O objetivo do projeto é prestar
atendimento especializado e de qualidade a população que procura o
HCV na área de dermatologia veterinária através de consultas
pré-agendadas, realização de exames complementares visando os
diagnóst icos f ina is  e proporc ionar  aos a lunos de graduação,
pós-graduação e veterinários residentes o acompanhamento das
consultas, coleta, execução ou encaminhamento de exames e a
realização de produção científica embasado nos casos atendidos.
O Dermatovet é constituído por um professor orientador; um médico
veterinário do HCV; dois alunos de graduação bolsistas de extensão e
mais quatro alunos voluntários; por dois pós-graduandos, dois
veterinários residentes que prestam atendimento, coletam e realizam
alguns exames laboratoriais sob supervisão do coordenador que
acompanha as consultas e também auxilia na coleta e realização de
exames. Desde o início deste ano, o projeto conta também com a
participação de uma veterinária especialista na área de comportamento
animal, com o objetivo de relacionar problemas de pele com problemas
comportamentais.           A população alvo são cães e gatos com
problemas dermatológicos que, através de seus proprietários, procuram
os serviços do hospital, geralmente com pré-agendamento. Durante a
consulta todos os dados de anamnese, exame clínico e exames são
anotados em ficha clínica própria do Dermatovet. O projeto possui um
microscópio óptico na sala de consulta, no qual é possível realizar o
exame parasitológico de pele (EPP) e o citológico de pele. As biópsias
são realizadas no próprio HCV e encaminhadas para a análise no Setor
de Patologia. Os demais exames complementares são coletados no HCV



e encaminhados para os laboratórios da Favet (Bioquímica, Micologia,
Virologia, Protozooses e Bacteriologia). Todas as consultas são
re-agendadas para revisão e acompanhamento dos casos.          O
projeto atendeu no período de Agosto de 2010 até Agosto de 2011, 893
casos entre primeiras consultas e revisões. As dermatoses mais
atendidas nesse período foram as alergopatias, piodermites e
parasitárias. Observa-se aqui que estes dados são de consultas de
dermatologia atendidas diretamente pelo Dermatovet, se considerarmos
as demais consultas de dermatologia atendidas na rotina do HCV por
outros veterinários ou naqueles casos em que os animais vieram ao HCV
para atendimento de outros problemas, mas que tinham alguma
dermatose, estes números seriam mais elevados.           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 demais alunos e profissionais envolvidos no
projeto o acompanhamento das consultas e exames dermatológicos.


