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Introdução: O  estreitamento  da  relação  entre  os  homens  e  os
animais domésticos e exóticos vem aumentando nos últimos anos. O
carinho desta  relação se  deve  ao  bem proporcionado a ambas  as
partes.  Os  animais  são  importantes  aliados  aos  homens  no
tratamento  de  doenças  e  auxílio  aos  portadores  de  necessidades
especiais,  podendo  muitas  vezes  ser  considerados  membros  da
família. Com este crescente afeto cresce também a busca pelo bem-
estar dos animais. As afecções oculares acometem todas as espécies
e  podem  causar  desconforto,  dor  e  sofrimento.  O  tratamento
adequado e precoce dos pacientes tem o objetivo de minimizar tais
alterações. Neste sentido, os serviços especializados são de extrema
importância. A ação desenvolvida junto ao HCV/UFRGS tem como
justificativa o atendimento a grande demanda de casos de afecções
oculares que necessitam de um alto grau de especialização para o
adequado tratamento. 

Objetivos:  Estimular  a  formação  e  o  aperfeiçoamento  dos
acadêmicos de Medicina Veterinária, alunos de pós-graduação e dos
Médicos  Veterinários  na  área  da  oftalmologia  veterinária.  Além
disso,  prestar  serviço  especializado  aos  animais  da  comunidade
atendida.  Visando a melhora no tratamento e maior  segurança no
diagnóstico de doenças, a procura por atendimento especializado e
de  qualidade  na  área  de  oftalmologia  veterinária  tem aumentado
significativamente  nos  últimos  anos,  porém,  poucos  são  os
profissionais com especialização e capacitação nesta área.
 O  resultado  observado  nesse  projeto  nos  leva  a  inferir  que  as
atividades  de  educação  continuada  contribuíram  para  o
aprimoramento  do  conhecimento  na  área  tanto  dos  membros  do
Serviço de Oftalmologia Veterinária como do público acadêmico, o
que  garante  um  retorno  positivo  à  comunidade  através  de  um
atendimento qualificado aos pacientes.

Metodologia:   As  atividades  foram  realizadas  no  Hospital  de
Clínicas Veterinárias da Faculdade de Veterinária da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul. O atendimento clínico foi realizado
de segundas-feiras a  sextas-feiras das 08:00 às 11:30 horas e  das



segundas-feiras  as  quintas-feiras  das  14:00  às  17:30  horas.
Paralelamente a isso, os procedimentos cirúrgicos foram realizados
nas quartas-feiras e quintas-feiras das 08:00 às 12:00 e das 14:00 as
17:30 horas.  Semanalmente nas quintas-feiras das 13:00 às 14:00
foram  realizadas  discussões  de  casos  clínicos  acompanhados  e
apresentação de palestras proferidas pelos membros do projeto. Nas
sextas-feiras a tarde foram realizadas visitas aos Zoológicos Pampas
Safari e de Sapucaia do Sul. Todas as atividades eram abertas para
participação  de  toda  comunidade  acadêmica.  Semanalmente  nas
quintas-feiras,  às  12:15,  foram  realizadas  reuniões  clínicas,  com
apresentação e  discussão  de  casos,  totalizando  24 reuniões  em 6
meses.  Foram  também  realizadas  2000  consultas  e  300
procedimentos cirúrgicos em 7 meses de ação de extensão.

Processos  avaliativos:  Número  de  atendimentos  e  conhecimento
adquirido pelos participantes.

Público  alvo:  Alunos  de  graduação,  alunos  de  pós-graduação,
comunidade e médicos veterinários.


