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Introdução: O projeto ?Atendimento Especializado em Odontologia
Veterinária? é vinculado ao Setor de Ensino e Pesquisas Cirúrgicas da
Faculdade de Veterinária da UFRGS (SEPEC/UFRGS), sendo as
atividades realizadas no Bloco Cirúrgico de Ensino do Hospital Veterinário
da  UFRGS.  O  p ro je to  v i sa  p ropo rc iona r  aos  g raduandos  e
pós-graduandos da Faculdade de Veterinária da UFRGS, com interesse
em clínica e odontologia veterinária, o acompanhamento de atividades
práticas como consultas, coletas de sangue, interpretação de  exames
hematológicos e radiográficos, e procedimentos anestésico-cirúrgicos
para o tratamento de doenças periodontais, má oclusão dentária,
desgaste dentário ou de bico, fraturas dentais, entre outros. Os alunos
também tem a oportunidade de participar de projetos de pesquisa que
tenham relação com o tema do projeto. Objetivos: Prestar atendimento
odontológico veterinário especializado a pequenos animais provenientes
de tutores de baixa renda atendidos na rotina clínica do HCV/UFRGS e a
animais silvestres, inserir os alunos de graduação na realidade do médico
veterinário, promover o aprofundamento de conhecimentos adquiridos
pelos alunos em sala de aula e oportunizar a realização de atividades
práticas que não são realizadas durante a graduação. Método:
Acompanhamento de atividades práticas como consultas, coletas de
sangue, interpretação de  hematológicos e radiológicos, procedimentos
anestésico-cirúrgicos para o tratamento de doenças periodontais, má
oclusão dentária, desgaste dentário ou de bico, fraturas dentais, entre
outros, em cães, gatos, pets não convencionais e animais silvestres
provenientes de tutores frequentadores do HCV/UFRGS ou de
instituições público/privadas como mantenedores de fauna e zoológicos.
Resultados: entre outubro de 2018 e setembro de 2019, foram atendidos
16 animais, sendo: 7 cães (44%), 3 gatos (19%), 3 aves (19%), 2
porquinhos-da-índia (12%) e 1 coelho (6%). Os procedimentos mais
realizados foram a exodontia (38%), a profilaxia dentária (31%), a
correção de bico (19%) e ajuste oclusal (12%). A partir de uma parceria
com o Corpo de Bombeiros de Porto Alegre, foram realizadas as
avaliações odontológicas de 12 cães da Companhia Especial de Busca e
Salvamento (CEBS), sendo estes encaminhados para procedimentos
cirúrgicos conforme necessidade. Conclusão: Dessa forma, o projeto
proporciona atendimento odontológico a baixo custo para pacientes cujos
tutores não teriam acesso a este tipo de serviço em função de condições
econômicas, além de proporcionar atendimento aos animais provenientes



de instituições. Também permite a prática e o aprendizado sobre
anamnese, exame clínico, anestesia e treinamento prát ico em
odontologia veterinária para os alunos participantes da atividade.


