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Figueiredo e Michelle Hirahata O Setor de Dermatologia Veterinária,
DERMATOVET-UFRGS, é um projeto de extensão do Hospital de
Clínicas Veterinárias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(HCV-UFRGS). Criado em 2006, presta serviço especializado na área, e
atualmente cerca de 5% dos casos clínicos de cães e gatos que chegam
ao hospital são atendidos pelo DERMATOVET-UFRGS. O setor é
composto pelo professor orientador, Daniel Guimarães Gerardi, duas
mestrandas e duas doutorandas, que são responsáveis pelos
atendimentos realizados. Também conta com o apoio de duas bolsistas
de extensão e estagiários voluntários, que acompanham e auxiliam nos
turnos de consultas oferecidos pelo setor. Todos os participantes
acompanham as reuniões semanais que acontecem nas quartas-feiras ao
meio dia e meia, onde artigos científicos são apresentados e discutidos.
Os atendimentos são pré-agendados pelos tutores junto à recepção do
hospital ou realizados através de encaminhamento dos pacientes
atendidos pela clínica geral ou por clínicas particulares. Os dados de
anamnese e de exame clínico coletados durante as consultas são
registrados em fichas próprias personalizadas para o setor. O consultório
destinado aos atendimentos é equipado com um microscópio óptico e
corantes, o que possibilita a realização de exames parasitológicos e
citológicos de pele, otoscópio digital e lâmpada de wood. As biópsias de
pe le ,  quando necessár ias ,  são rea l izadas no própr io  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, localizados no mesmo
campus, na Faculdade de Veterinária da UFRGS. De agosto de 2017 a
julho de 2018, foram atendidos 491 pacientes, entre casos novos e
revisões, sendo 457 pacientes caninos e 34 pacientes felinos. Dentre
esses, 210 casos novos e 281 revisões. As doenças mais recorrentes
neste período foram alergopatias, sendo dermatite atópica canina,
frequentemente associada à piodermite, malasseziose, distúrbios de
quetarinização e otites (97), dermatite alérgica a picada de pulga (22),
reação cutânea adversa ao alimento (22), piodermite, associadas ou não
a outras afecções (64), otites externa (60), demodiciose (9), neoplasias
cutâneas (15), malasseziose (21), escabiose (3), além de casos com



diagnóstico em andamento (51). O projeto Dermatovet-UFRGS oferece
um serviço com atendimento especializado e de qualidade à população
em geral, e dá suporte aos médicos veterinários residentes que
encaminham pacientes ao setor. Capacita ainda, os profissionais ao
atendimento dermatológico e oportuniza aos alunos de graduação o
acompanhamento e o aprendizado na área da Dermatologia Veterinária,
priorizando o estímulo ao ensino e pesquisa.


