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O projeto de extensão de práticas cirúrgicas tem como objetivo
desenvolver o aprofundamento de técnicas cirúrgicas vistas ao longo da
faculdade e que não puderam ser executadas pelos graduandos devido à
alta densidade de conteúdos que envolvem o curso de medicina
veterinária. Proporcionando ao extensionista maior contato com a área de
cirurgia em pequenos animais e abordando procedimentos de variáveis
complexidades, o aluno de graduação se aproxima da realidade do
exercício prático da medicina veterinária, trazendo a possibilidade de
realizar muito além da teoria e expandir suas habilidades como por
exemplo manejar instrumentais cirúrgicos com maior familiaridade,
práticas de suturas e praticar as diversas abordagens de um mesmo
procedimento. O projeto é composto de encontros teóricos e práticos nas
sextas feiras no período da tarde, contando com 8 integrantes da
graduação e a presença de 5 residentes que acompanham os encontros,
totalizando 13 ouvintes, onde até o momento, foram ministrados por 1
professor adjunto da faculdade, 2 profissionais convidados e 10 alunos de
pós graduação, somando o total de 13 profissionais envolvidos. Nos
encontros teóricos são abordados o resumo da técnica do procedimento,
suas vantagens e desvantagens, possíveis complicações e manejos pós
cirúrgicos. As aulas práticas são realizadas em cadáveres por questões
éticas, e os alunos são divididos em dois grupos. São supervisionados
pela mestranda responsável pelo projeto e pelo profissional convidado
que ministrou a aula teórica. Foram realizados até o momento 14
encontros teóricos/ práticos onde foram abordados os seguintes temas
cirúrgicos: nefrectomia, cirurgias gástricas, cirurgias de cavidade oral,
colocação de cateteres, manejo de feridas, cirurgia intestinal, cirurgia de
traqueia, cirurgias esplênicas, mastectomia, exodontia e flaps, cirurgias
de tórax, cirurgias de coluna e cirurgia diafragmática. O projeto tem a
duração de 2 semestres letivos e é oferecido anualmente. Esta edição
será concluída ao fim do período letivo de 2019/2.


