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As dermatopatias são os principais motivos que levam os tutores de cães
e gatos a procurarem auxílio médico veterinário. Ao longo dos anos a
busca por atendimento dermatológico no Hospital de Clínicas Veterinárias
da UFRGS vem aumentado consideravelmente. Visando atender essa
crescente demanda, foi criado, em 2006, o Projeto de Extensão
DERMATOVET-UFRGS, que 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.
Os atendimentos são realizados por meio de consultas pré-agendadas.
Os dados da anamnese e exames clínicos dos pacientes são registrados
em fichas de atendimento personalizadas para o atendimento
dermatológico. 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. As biópsias
de pele, quando necessárias, são realizadas no próprio HCV e
encaminhadas para análise no setor de patologia da instituição. Outros
exames complementares, como culturas fúngicas e bacterianas, são
encaminhados a laboratórios localizados no campus da Faculdade de
Veterinária da UFRGS. O projeto é composto por um professor
coordenador; uma professora coordenadora adjunta; três doutorandas;
duas bolsistas de extensão; uma bolsista de iniciação científica e três
estagiárias. Semanalmente, nas quartas-feiras às 12h30, os participantes
frequentam reuniões onde são apresentados e discutidos artigos
científicos. Além disso, o projeto organiza palestras voltadas aos
profissionais e estudantes de veterinária, como a I Noite da Dermatite
Atópica Canina, realizada em 30 de agosto de 2018 e o II Simpósio de
Dermatologia Veterinária realizado nos dias 16 e 17 de agosto desse ano.
No ano de 2019, o setor de Dermatologia Veterinária da UFRGS teve a
oportunidade de participar do SEURS 37 (Seminário de Extensão
Universitária da Região Sul) ocorrido nos dias 3 e 4 de julho em
Florianópolis/SC. De agosto de 2018 a agosto de 2019 foram realizados
591 atendimentos entre consultas e reconsultas, sendo 538 caninos e 52
felinos. As raças mais atendidas pelo setor foram SRD (99), Shih Tzu
(41), Yorkshire Terrier (19), Lhasa Apso (19) e Pug (14). As doenças mais
vistas nesse período foram: alergopatias, como dermatite atópica canina
(190), hipersensibilidade alimentar (50) e dermatite alérgica à picada de
ectoparasitas (11); otites (51); piodermites (56); e dermatopatias
endócrinas (12). O DERMATOVET-UFRGS oferece serviços
dermatológicos veterinários de qualidade à população, auxilia veterinários

residentes do HCV-UFRGS com seus pacientes. Além de proporcionar a
oportunidade de alunos da graduação e pós-graduação adquirirem maior
conhecimento na área, capacitando os profissionais já formados e
permitindo a participação dos alunos em formação na rotina de
atendimentos.

