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Controle reprodutivo de cães e gatos é um projeto de extensão do
Hospital de Clínicas Veterinárias da UFRGS, que visa proporcionar aos
graduandos de Medicina Veterinária da instituição a oportunidade de
obter maior experiência prática da profissão, além de prestar um serviço à
comunidade, oferecendo cirurgias de esterilização em cães e gatos
provenientes de tutores de baixa renda. O projeto é oferecido
semes t ra lmente  para  a lunos  regu la rmente  mat r i cu lados  na
FAVET/UFRGS e que tenham cursado com aproveitamento a disciplina
de técnica cirúrgica. São feitos encontros semanais, com a realização de
aulas teóricas iniciais, e posteriormente as atividades práticas, que
consistem na execução de consultas, coleta e avaliação de exames
laboratoriais e realização de procedimentos cirúrgicos e anestésicos,
todos estes sempre tutorados por médico veterinário capacitado. A
comunicação com os tutores dos animais é feita diretamente pelos
alunos, que entram em contato a f im de agendar uma consulta
pré-operatória, que visa o check-up do animal que irá para cirurgia, além
da realização de exames laboratoriais, tudo para garantir a segurança e o
sucesso do procedimento. Após esta etapa, se o paciente for liberado
para a cirurgia, a mesma é realizada dentro do bloco de ensino do
HCV/UFRGS, utilizando as técnicas cirúrgicas e anestésicas ministradas
em disciplinas do curso. O tutor do animal é orientado a retornar cerca de
uma semana após a cirurgia para consulta de revisão e retirada de
pontos. São realizados procedimentos de esterilização em cães e gatos,
tanto fêmeas quanto machos, com idade mínima de seis meses e peso
máximo de quinze quilogramas. O público alvo do projeto são tutores de
baixa renda, sendo cobradas apenas taxas referentes ao uso de materiais
necessários aos procedimentos, visto que o intuito é aliar o aprendizado
dos alunos à prestação de serviços a comunidade. O projeto já é posto
em prática há cerca de duas décadas, e desde então já foram realizadas
inúmeras cirurgias. Em sua edição do semestre 2019/1, foram
esterilizados quinze animais e o projeto contou com a participação de
quatorze alunos da graduação, além de dois docentes, uma técnica
administrativa e onze pós-graduandos, todos com papel essencial ao
sucesso do projeto. Esta experiência propicia um aprendizado de grande
importância para a formação dos graduandos, que além de praticarem e
revisarem a teoria aprendida em sala de aula, também podem vivenciar
como é a rotina de um cirurgião ou anestesista da área de pequenos
animais, l idando diretamente com tutores dentro de um hospital
veterinário de grande dimensão como é o Hospital de Clínicas



Veterinárias da UFRGS.


