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O presente projeto se caracteriza pelo atendimento veterinário a equinos
de tutores desafiados economicamente, os quais muitas vezes tem em
seus cavalos uma das formas de sustento de suas famílias. Mesmo com
as leis que impedem a circulação de carroças na cidade de Porto Alegre,
a tração desses veículos por equinos ainda ocorre nas cidades
adjacentes e áreas de periferia. Esses animais, em sua grande maioria,
não recebe nenhum tipo de atendimento veterinário em decorrência das
limitações socioeconômicas de seus tutores. Com o intuito de minimizar
essa situação, no ano de 2003 foi retomado o projeto Carroceiro, criado
no ano de 1997. Mesmo tendo sofrido uma redução significativa no
número de atendimentos, em virtude da proibição de circulação de
veículos de tração animal, o projeto seguiu oferecendo atendimento,
porém ampliou sua proposta para incluir qualquer equino cujo tutor se
encontre em situação de vulnerabilidade econômica. A outra face
relevante do projeto visa oportunizar a estudantes de graduação e
pós-graduação, estagiários e Médicos Veterinários Residentes, acesso ao
atendimento de cavalos no ambiente hospitalar do HCV da
FAVET/UFRGS, dentro de um verdadeiro conceito de Hospital-Escola.
Sendo assim, ao mesmo tempo que presta-se um serviço às
comunidades desafiadas social e economicamente, viabiliza-se também a
oportunidade de ensino e da geração de novos conhecimentos, através
da incorporação de casos para aulas de graduação e pós-graduação bem
como eventuais participações de casos em estudos epidemiológicos e
propostas de novas técnicas ou fármacos. Também, a realização de
parcerias com algumas empresas auxilia na auto-sustentação do projeto.
O processo de avaliação do projeto é feito em conjunto com os tutores (a
partir de sua satisfação), alunos que participam do projeto (pelo
aprendizado na prática) e pelo número de animais atendidos durante sua
realização. Os atendimentos veterinários são realizados pelos Médicos
Veterinários Residentes, acompanhados dos estagiários do setor e
alunos da graduação, que tem a oportunidade de aprender desde a
entrevista com tutores (anamnese), diagnóstico (incluindo exames
clínicos e complementares) até o tratamento clínico e cirúrgico aplicado
aos equinos. No período de 10 de maio a 31 de agosto de 2019 foram
atendidos 18 equinos em diversas condições clínicas. Desses 18 animais,
12 passaram pelo atendimento cirúrgico até o fim do período, sendo que
8 dos 12 casos foram incorporados nas aulas de graduação da
Faculdade. Fizeram parte destes atendimentos 17 estagiários que

auxiliaram as Residentes nos tratamentos de cada paciente, adquirindo
conhecimentos importantes ao longo desse tempo. O projeto permitiu unir
os 3 pilares da Universidade, Extensão, Ensino e Pesquisa, por meio do
atendimento a equinos de tutores com baixa renda, com o
acompanhamento de alunos da graduação e pós-graduação como
também pelas eventuais participações em estudos e pesquisas.

