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O Projeto de Extensão DERMATOVET-UFRGS foi criado em 2006, visando atender 
à crescente demanda de atendimentos dermatológicos no Hospital de Clínicas 
Veterinárias da UFRGS. O projeto tem como objetivo a realização de atendimento 
especializado, de qualidade e a baixo custo na área de dermatologia veterinária, além 
de colaborar com o ensino e a pesquisa, auxiliando veterinários residentes do HCV-
UFRGS com seus pacientes e permitindo a participação dos alunos em formação na 
rotina de atendimentos. As consultas são pré-agendadas por telefone. O ambulatório 
de atendimentos é equipado com otoscópio digital, lâmpada de Wood, microscópio 
óptico e corantes que possibilitam a realização de exames parasitológicos e 
citológicos de pele. No ambulatório também são realizadas coletas de material para 
os exames de citologia, culturas fúngicas e bacterianas, que são posteriormente 
encaminhadas para outros setores da Faculdade de Veterinária - UFRGS. O projeto 
é composto por dois professores orientadores; duas doutorandas; uma mestranda; 
duas bolsistas de extensão e duas estagiárias. Semanalmente, respeitando o 
isolamento social, os participantes frequentam reuniões virtuais onde são 
apresentados e discutidos artigos científicos. As reuniões virtuais contam também 
com palestras de médicos veterinários convidados e permitiram a troca de 
conhecimento com pesquisadores e alunos da UFRRJ, com o auxílio do Mv. Prof. Dr. 
Julio Israel Fernandes. Em 2020, buscando incentivar o aprendizado dos membros da 
equipe e ainda democratizar o conhecimento científico, foi criada uma conta do projeto 
no aplicativo Instagram, onde são postados conteúdos informativos, com auxílio de 
imagens e vídeos, para educar tutores em relação aos cuidados dermatológicos com 
seus animais. O projeto já organizou palestras voltadas aos profissionais e estudantes 
de veterinária, como o II Simpósio de Dermatologia Veterinária, e promoveu palestras 
educacionais sobre a Leishmaniose em escolas. Reinventando o aprendizado, 
estamos organizando a Noite da Dermatite Atópica, que ocorrerá em novembro de 
2020 de forma online. 
 


