biológicas

Medicina Veterinária
Mercado vai da pecuária à saúde dos animais de companhia
A Medicina Veterinária não se
restringe ao ato de cuidar de animais. O profissional dessa área
também é muito requisitado para
trabalhos de prevenção e controle
de zoonoses – enfermidades que
afetam certas espécies e podem
atingir os seres humanos, como a
raiva e a leishmaniose. A atuação
do médico veterinário na produção
animal também é forte e passa
pelo desafio de aumentar a produtividade no setor de carne e leite,
adequar o manejo alimentar e a
sanidade dos rebanhos, além de
manipular avançadas técnicas de
reprodução.
O Brasil abriga hoje o maior
rebanho bovino e um dos maiores
plantéis avícolas comerciais do
planeta, o que o destaca como um
dos líderes mundiais na exportação
de carne. Esse status depende de
um elevado grau de sanidade dos
rebanhos, que os mantenha a salvo
de males como o da vaca louca, a
febre aftosa e a gripe aviária. Ações
de inspeção e fiscalização nas áreas
de saúde animal e de produção
e higiene de alimentos são de
competência exclusiva do médico
veterinário.
Fora do setor de produção, o
médico veterinário experimenta
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um momento privilegiado com o
mercado de animais de companhia.
O profissional tem ampla atuação
nesse setor, inclusive no desenvolvimento de novos produtos.
A Unesp oferece o curso de Medicina Veterinária em três câmpus:
Araçatuba, Botucatu e Jaboticabal.
Em todos eles, há uma crescente
preocupação com a sustentabilidade ambiental. São estudadas e
aplicadas novas técnicas de gerenciamento de resíduos, fezes e de
reaproveitamento da água usada
na produção animal.
Há disciplinas básicas, como
Anatomia, Morfologia e Fisiologia,
e outras de conteúdo profissionalizante, como Clínica, Cirurgia,
Reprodução e Saúde Animal, além
de matérias da área de Humanidades. Para as aulas práticas, os
estudantes contam com fazendas
experimentais e laboratórios de
diferentes áreas.
As unidades estimulam a participação dos alunos em pesquisas
científicas, em parceria com pesquisadores da pós-graduação. Assim,
os estudantes podem aprimorar

seus conhecimentos em áreas
avançadas como a de genética,
onde estudos feitos por alguns

Hospitais, fazendas e
laboratórios, além de
estágios e pesquisas,
aprimoram profissional

especialistas da Universidade ganharam repercussão nacional e até
internacional.
As três faculdades mantêm hospitais veterinários, onde os alunos,
supervisionados por docentes, prestam atendimento clínico e cirúrgico
a animais domésticos pequenos
(cães e gatos) e grandes (ovinos,
bovinos, equinos, suínos e caprinos), além de animais silvestres.
Os cursos exigem estágio curricular
para sua conclusão. A Universidade
também tem programas de residência – em que o recém-formado
aprimora sua formação dentro do
ambiente hospitalar – e de pós-graduação em várias áreas.
Com o crescimento do número
de graduados no setor, a formação
em instituições de reconhecida
competência é um diferencial para
ingressar em melhores condições
no mercado de trabalho. E o desempenho dos cursos da Unesp
no Enade (Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes) os
coloca entre os melhores do país.
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