Informe Icesp | Semanal | Ano XI | nº 158 | 05/10/2018

CAPA

SAVET: WORKSHOP E PALESTRAS SÃO
APRESENTADOS NA SEMANA ACADÊMICA
Oitava edição do evento, trouxe uma variedade de temas para
enriquecer o aprendizado dos alunos e participantes
Por Camila Carvalho e Wallinson Leandro

D

e 01 a 03 de setembro, os alunos
participaram de palestras, debates
e workshop voltados para a melhoria
da prática da medicina veterinária. Os
estudantes também participaram de
sorteios de brindes.
A Semana Acadêmica de Medicina
Veterinária começou na manhã da
segunda –feira (01). Professores, alunos
e a diretora acadêmica, Ana Angélica,
marcaram presença no evento. A Savet
já está na oitava edição e este ano, trouxe
para os estudantes os mais variados
temas sobre a área. Durante três dias,
eles aprenderam de maneira prática e
teórica sobre prevenção, tratamento e
cuidados com a saúde dos animais.
Primeiro dia
A primeira palestra do dia foi
ministrada pelo doutor Robespierre
Soares Ribeiro, que falou sobre a clínica
de animais pequenos. Segundo o médico

veterinário, os atendimentos são comuns
e os primeiros desafios que o futuro
profissional pode encontrar no início da
carreira.
A segunda parte ficou por conta da
doutora Martha de Sousa, que falou
sobre cirurgias abdominais complexas.
Ela alertou os alunos sobre os cuidados
básicos que se devem ter mediante
a cirurgia. A doutora criticou alguns
perfis em redes sociais que mostram
procedimentos errados na hora de uma
cirurgia, principalmente em relação à
assepsia. Martha também alertou sobre
os conhecimentos clínicos e de anatomia
no momento de um procedimento
cirúrgico, que podem comprometer a
recuperação do paciente.
A noite, o curso de reabilitação animal
foi ministrado pela doutora Nathália
Lira. Após a aula prática os estudantes
tiveram a oportunidade de saber mais a
respeito da importância do diagnóstico
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por imagem. O palestrante Ramon
Freitas Espíndola explicou que o uso de
imagens em 3D por exemplo, auxilia no
detalhamento. Para ele, o diagnóstico
por imagem é crucial para fechar o laudo.
Em seguida, foi a vez da doutora Tânia
Luisa Maldaner falar sobre a sanidade de
ovinos. Com treze anos de experiência
em medicina veterinária, a médica
ensinou como prevenir e tratar doenças
em ovelhas. Para ela, a prevenção é a
melhor maneira de cuidar dos ovinos
e por isso deve-se observar qualquer
mudança no animal e manter a vacinação
em dia.
Segundo dia
A abertura do segundo
dia foi feita pelo médico
veterinário Adalmyr Morais.
Ele abordou a preservação
do sêmen de peixes. A
prática de congelamento do
sêmen de algumas raças
é bastante comum nos
criadouros. De acordo com
Adalmyr, é importante que o
profissional seja ágil na hora
da testagem dos espermatozoides, pois
a durabilidade é de apenas 40 segundos.
O doutor ainda explicou aos alunos
sobre como é feita a testagem da
qualidade do sêmen de peixe em câmaras
computadorizadas e alertou sobre
alguns cuidados técnicos. “É importante
ficar atento também à qualidade do
hidrogênio na hora do congelamento.
Esses espermatozoides podem ficar até
dois anos congelados”, disse.
Na segunda palestra, o assunto foi
a visão. A Dra. Ana Carolina Rodarte
conversou com os estudantes sobre
emergência oftálmica. Traumas que
podem ocorrer nos olhos dos bichos. Ela
tratou, em específico, de cães e gatos. E
acredite, os bichos também podem ter
glaucoma.
Ana Carolina ainda ressaltou que
algumas raças tem mais chances
de desenvolver a doença devido à
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predisposição e, por isso, devem sempre
estar em alerta como o Pug e o Pequenez.
Na segunda noite da Savet o assunto
abordado foi a Defesa Agropecuária
pelo doutor em Ciência Animal Jorge
Caetano Junior. Ele explicou sobre o
crescimento do Brasil como exportador
mundial agropecuário. Segundo ele, o
motivo do país se tornar o terceiro maior
exportador agropecuário mundial está
na produtividade. Ele também alertou os
estudantes sobre o futuro agropecuário.
“O recado que eu quero deixar é que
vamos ter muitas fazendas no mar.
O única lugar que produzirá proteína

será na água. A veterinária tem muito a
contribuir com isso”.
A segunda palestra teve como tema
Odontologia Para o clínico de Pequenos
Animais e foi comandada pelo doutor
Floriano Pinheiro. O médico veterinário
explicou a importância de manter os
dentes dos pacientes sempre limpos
para evitar problemas futuros.
Ao final de cada apresentação,
os
profissionais
receberam
dos
alunos um certificado como forma de
agradecimentos.
Terceiro dia
O último dia da Savet começou com
a palestra sobre Programa Nacional
de Sanidade de Equinos (PNSE) e
Legislação. A doutora Gláucia Mansur
Bolsamão Dias explicou sobre os
objetivos do programa que busca
prevenir, controlar ou erradicar doenças
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dos equídeos.
Na segunda palestra da manhã, o tema
apresentado pela doutora Líria Queiroz
Luz Hirana foi Medicina de Répteis. Ela
falou das doenças mais comuns nos
répteis e qual a melhor maneira de tratar.
Na última noite, a primeira palestra foi
sobre a reanimação cardiopulmonar em
cães e gatos. A Dra. Andreza Heloisa
foi a dirigente da palestra. Uma das
principais causas de morte de animais
é justamente por parada cardíaca. Por
isso, é de extrema importância que o
profissional esteja atualizado sobre o
melhor procedimento na hora de atender
um paciente.
Ela explicou aos alunos a respeito

do
documento
de
reanimação
cardiopulmonar (RCP) da Sociedade
Internacional de Emergência e Cuidados
Críticos Veterinários. O documento busca
promover padrões para a prática de RCP.
A segunda palestrante da noite foi
a Vanessa Mustafa, ela falou sobre as
plantas tóxicas de interesse na pecuária.
Muitas plantas são extremamente
tóxicas e podem causar morte súbita se
ingeridas em grandes quantidades. É o
caso da Palicourea Marcgravii, também
conhecida como cafezinho e erva café,
ela é considerada a planta tóxica mais
importante do Brasil porque tem uma
boa destruição geográfica e índice de
intoxicação elevado.

MINAS ICESP PARTICIPA DA 26ª TAÇA
BRASÍLIA DE FUTSAL

N

a quinta-feira (04), o Minas
Icesp participou da 26 º
Taça Brasil de Futsal-Divisão
Especial, 3º rodada. As
meninas do Icesp enfretaram
o time Cianorte Futsal – PR. O
jogo foi realizado no Ginásio

Furtadão, na cidade Telêmaco
Borba-PR. O placar foi de 3
a 1 para o time adversário.
Com esse resultado, a equipe
Minas Icesp se despede da
competição e mantém o Distrito
Federal na divisão Especial.
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FIQUE LIGADO!

AGRONOMIA SE PREPARA PARA A I SEAGRO
A partir da próxima segunda-feira (08), estudantes e professores
vão participar da primeira Semana Acadêmica da Agronomia.

Por Wallinson Leandro

D

e 08 a 10 de Outubro, os
estudantes de agronomia da
Faculdade Icesp vão participar
da I Semana Acadêmica de
Agronomia – Seagro. O encontro
vai reunir expositores, gestores,
pesquisadores
e
engenheiros
agrônomos que irão discutir sobre
a Sustentabilidade no Agronegócio.
O encontro vai contar com a
participação de representantes da
Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), do Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural
(Senar), do Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia do
DF (Crea-DF), da Cooperativa
Agropecuária da Região do DF
(Coopa-DF), Novacap e UnB.
O coordenador do curso de
Agronomia, Dr. Marcelo Marinho,

5

explica a importância do tema
Sustentabilidade.
“O
chamado
Desenvolvimento
Sustentável
é aquele que visa suprir as
necessidades das gerações atuais
sem comprometer as necessidades
das gerações futuras, em nível
Social,
Ambiental,
Econômico,
Cultural, Político, Tecnológico e
Ético! E esse último fator, a Ética
é o que permeia o Engenheiro
Agrônomo nas futuras gerações.
Ética com o meio ambiente, Ética
com outros profissionais e Ética com
a sociedade que estamos inseridos.
Os participantes irão contar com
mais de 15 palestras e exposição
de parceiros. O evento é totalmente
gratuito e será realizado nos dois
turnos: pela manhã (8h às 13h) e à
noite (19h às 22h).

FIQUE LIGADO!

FACULDADE DE ODONTOLOGIA SE PREPARA
PARA SEGUNDA EDIÇÃO DA JOFI
Este ano, o evento vai contar com palestrante internacional.

Por Wallinson Leandro

JornadaAcadêmica Prof
a. Dra. Junia Carolina Linhares Ferr
ari dos Santos

N

os dias 18,19 e 20 de Outubro,
alunos, professores e dentistas
do DF se reunirão para participar da
II Jornada Odontológica da Faculdade
de Odontologia ICESP (JOFI). O evento
será realizado no Teatro Newton Rossi,
no SESC da Ceilândia, a partir das 18h
com a cerimônia de abertura.
Nesta edição a jornada vai
passear por diversos temas como a
‘Odontologia do Esporte’, ‘Traumatismo
Dental e acidentes automobilísticos’,
‘Endodontia, do diagnostico à cirurgia’
entre outros. A jornada também vai
contar com participações importantes
como a do Presidente do Conselho
Regional de Odontologia do Distrito
Federal (CRO-DF), Dr. Samir Najjar,
além da participação de professores
de dentística, do Prof. Paulo Ênio
perito criminal, Dr.Jaime Giussepe,
da Faculdade de Odontologia de San
Martins do Porre – Chile, da Dra. Lelê,
sensação da Odontopediatria nas
mídias sociais.
De acordo com o coordenador do

curso, Dr. Ricardo Paulin, a jornada
permite integralização dos acadêmicos
com alunos de outras instituição e
acesso direto ao mercado de trabalho.
“É muito importante para o estudante
porque ele vai ter um convívio com
alunos de outras faculdades. São seis
instituições
convidadas,
dentistas
formados que participarão e eles irão
ter o mercado de trabalho exposto,
além de ter conhecimento de todas as
áreas que mais estão tendo amplitude
na odontologia”, disse.
A Jornada odontológica este ano vai
levar o nome da Dra. Junia Carolina
Linhares Ferrais dos Santos, uma
homenagem dos acadêmicos para a
docente que leciona na instituição.
Em 2017, o curso contou com a
presença de mais de 500 participantes
durante os três dias de evento. Este
ano, os organizadores pretendem
receber mil pessoas na jornada. Para
o ultimo dia está prevista uma festa de
encerramento, como na edição anterior,
com muita música e diversão.
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