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O serviço de anestesiologia do HCV-UFRGS presta auxílio a outros
setores - blocos Cirúrgicos, ecocardiografia, endoscopia, ultra sonografia,
raio-x e internamento.  Acompanha dos animais atendidos na rotina
hospitalar do HCV- UFRGS (pré-cirúrgico, trans-cirúrgico e pós-cirúrgico)
e realiza entrevistas com os proprietários. Os integrantes do Serviço
auxília na realização dos exames físicos dos animais no pós-cirúrgico
imediato para avaliação de possíveis alterações decorrentes dos
procedimentos (acompanhamento hospitalar continuado) e contato final
com proprietários. Orientação dos proprietários dos animais atendidos na
rot ina hospi ta lar ,  t re inamento dos a lunos de graduação e de
pós-graduação no exame clínico dos animais e otimização da relação
com os proprietários. Esclarecer junto da comunidade a importância da
anestesiologia, seus avanços e benefícios. Melhorar o atendimento e a
confiabilidade dos procedimentos feitos pelo serviço de anestesiologia,
comprometendo-se a extensão das atividades hospitalares pós-cirúrgicas.
A cada dia, com o avanço da anestesia veterinária e com o advento de
novos fármacos é oferecido aos animais um procedimento anestésico
com menos complicações e mais conforto. Frente à importância de
esclarecer aos proprietários dos avanços obtidos no serviço de anestesia
e as vantagens aos animais, propomos uma abordagem interativa frente
ao proprietário e seu animal, estimulando o contato pessoal e telefônico
para esclarecimento de dúvidas. É realizado o acompanhamento dos
animais que passam pelos mais diversos procedimentos anestésicos e
c i rú rg icos .  Os an imais  são ava l iados  por  exames c l ín icos  e
complementares no pré, trans e pós cirúrgico. Os proprietários recebem
questionários que são respondidos até o momento da cirurgia. Após o
procedimento, recebem acompanhamento por contato pessoal ou
telefônico a fim de obter informações a respeito do curso da recuperação
do animal.  A adoção de algumas medidas no início do ano passado, tais
como a mudança da ficha anestésica e o acompanhamento pós-cirúrgico
com a utilização de fichas e escalas, observou-se uma melhora constante
e contínua do setor e com isso  uma melhora no conforto do animal no
pós-operatório e um aumento contínuo na segurança dos procedimentos
cirúrgico-anestésicos. O contato com os proprietários está sendo
intensificado e se prolonga além do ambiente hospitalar (contato
telefônico ou pessoal), tornando melhor a relação dos proprietários com



os animais e o serviço de anestesiologia. Este contato tem sido de grande
importância, pois possibilita aos alunos um contato mais próximo com os
proprietários e com isso uma antecipação da realidade que encontrarão
no mercado de trabalho no futuro.


