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A ação de extensão tem como objetivo o atendimento clínico a pequenos
ruminantes no Hospital de Clínicas Veterinárias da UFRGS, ao biotério de
ovinos da Faculdade de Veter inár ia da UFRGS (FAVET) e em
propriedades comercias de ovinos na região como forma de prestação de
serviços para a comunidade, assessorando produtores nos diferentes
aspectos produtivos e sanitários dos rebanhos. No quarto ano da referida
ação, foi dada continuidade aos atendimentos clínicos realizados em
diversos municípios como São Pedro da Serra, Encruzilhada do Sul, São
Lourenço do Sul, São Francisco de Paula, Bom Jesus, além de serem
realizados acompanhamentos sanitários diários aos animais do biotério
de ovinos da FAVET. Essa ação possibilita aos estudantes lidar com
situações recorrentes na criação de ovinos, assim como reconhecer,
controlar, prevenir e tratar várias enfermidades importantes. Foram
atendidos animais com doenças de cascos (dermatite interdigital,
in fecção de coroa de casco) ,  d iversos casos de paras i toses
gastrointestinais, miíases, doenças do sistema respiratório (língua azul),
doenças traumato-ortopédica (luxação, osteomielite), enfermidades
reprodutivas (cervicites, endometrites), entre outras. Em São Lourenço do
Sul, foi realizado o acompanhamento de casos de ceratoconjuntivite em
uma propriedade de confinamento de cordeiros, na qual o serviço de
atendimento foi importante para diagnosticar os patógenos causadores da
doença, realizar o tratamento mais efetivo e procurar manejos mais
adequados para o controle dos surtos. O projeto de extensão também
pôde acompanhar e fazer parceria com uma propriedade de produção de
cordeiros, no município de São Francisco de Paula, e discutir com o
produtor rural pautas como pecuária orgânica e utilização de homeopatia
na produção. Além do atendimento clínico, são recomendadas nas
propriedades atendidas e no biotério de ovinos da FAVET medidas de
manejo e prevenção de doenças, real ização de protocolos de
inseminação artificial, diagnóstico de gestação, acompanhamento de
partos e recomendações de medidas de manejo e controle de
verminoses. As visitas técnicas nas propriedades parceiras e o manejo
sanitário no biotério da faculdade permitem que os estudantes se
deparem com diferentes circunstâncias da clínica médica de ruminantes,
tendo a oportunidade de vivenciar a rotina de médico veterinário,
enfrentado situações que nem sempre são de fáci l  resolução e
propiciando o desenvolvimento de habilidades como trabalho em equipe,
comunicação e tomada de decisões. Além dos benefícios aos estudantes,



os atendimentos proporc ionam uma maior  in tegração entre a
universidade e a comunidade, principalmente no meio rural, podendo ser
levado inovações e aprendizados para os produtores melhorarem suas
atividades econômicas.


