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O projeto de Endoscopia e Gastroenterologia Veterinária (EndoGastro) é um          
programa que presta serviços à comunidade no atendimento especializado de          
animais portadores de doenças do trato digestório, bem como exames de           
endoscopia. Tem como objetivos informar os tutores dos animais sobre o correto            
manejo e controle da saúde do seu pet, prevenindo assim doenças, a transmissão             
de zoonoses e proporcionando o bem estar animal. Ainda, objetiva treinar alunos no             
atendimento especializado na área de gastroenterologia e treinamento de         
procedimentos endoscópicos. Auxilia no ensino de médicos veterinários residentes         
do hospital, além de publicar relatos de casos e artigos científicos. Fazem parte do              
projeto, professores, técnicos administrativos, residentes e alunos de graduação. Em          
2019, o projeto participou da 11ª edição do Programa de Incentivo ao            
Aperfeiçoamento Clínico (PIAC) com um relato de caso, o qual recebeu o prêmio de              
melhor relato da América Latina. O atendimento começa pela consulta clínica, coleta            
de amostras para exames laboratoriais, solicitação de exames de imagem e           
agendamento de endoscopia ou cirurgia. A endoscopia é realizada em bloco           
cirúrgico, nela são exploradas a luz e a mucosa do trato digestivo com auxílio de               
endoscópio flexível, sendo finalizada com a coleta de material biológico para análise.            
De agosto de 2019 até agosto de 2020, foram realizadas 27 endoscopias            
altas/baixas/respiratórias, 23 consultas, 13 revisões/retornos clínicos, 3 dilatações        
retais, 3 enemas, 2 exames de imagem e 1 coleta de medula. Como incentivo a               
educação continuada, o EndoGastro apoiou o Simpósio de Gastroenterologia         
veterinária realizado pelos alunos formandos do curso de medicina veterinária,          
contribuindo com 3 palestras. O projeto pretende manter suas atividades de ensino e             
atendimento, buscando o benefício da comunidade e bem-estar animal. Em virtude           
do COVID-19, houve uma redução no número de atendimentos, porém as           
discussões de casos clínicos e seminários persistiram de forma remota e online. 
 

 


