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“III Encontro de ensino de cirurgia em Pirenópolis”
Paula Diniz Galera

O III Encontro de Cirurgia do CBCAV, realizado em Pirenópolis-GO, entre os dias objetivou
reunir profissionais envolvidos com a formação de novas gerações de Médicos Veterinários e de
especialistas em Cirurgia Veterinária, estejam eles inseridos em um programa de pós-graduação
ou não.
Desta forma, o evento favoreceu a discussão sobre o ensino de cirurgia veterinária nos
cursos de graduação em Medicina Veterinária e nos programas de especialização, residência e
pós-graduação em Cirurgia Veterinária, iniciada no II Encontro de Cirurgia do CBCAV, sediado em
Viçosa MG, com continuidade no Fórum de Ensino em Cirurgia Veterinária no Congresso do
CBCAV - Santos – SP, em setembro de 2006. Discutiu-se sobre a utilização de campanhas de
castração como auxílio nas disciplinas de cirurgia veterinária, a importância da utilização de
animais vivos, norteando-se nos princípios de ética e bem-estar animal, e novas possibilidades de
ensino mediante a utilização de vídeos. Este painel suscitou debate intenso, verificando a
necessidade da vivissecção em aulas práticas de forma unânime. Neste sentido, discutiu-se sobre
a forma da utilização dos animais e a manutenção de canis de aula prática. A proposta dos
mesmos é desenvolver no aluno princípios de ética, profissionalismo, responsabilidade, bem como
capacidade técnica de avaliação do desempenho cirúrgico. Relativamente às melhorias no ensino
de cirurgia veterinária no curso de Medicina Veterinária, concluiu-se pela necessidade de formação
e capacitação do corpo docente nos aspectos técnico e pedagógico, bem como pela infra-estrutura
dos hospitais veterinários, destacando o Residente e o Pós-Graduando no processo de
aprendizado (aprender ensinando) e a interface dos docentes no mesmo. Sugeriu-se a emissão de
um Selo de qualidade pelo CBCAV para certificação das Escolas de Veterinárias com ensino de
cirurgia de qualidade, com caráter norteador e não punitivo.
Sugeriu-se a homogeneização dos Programas de Residência em Cirurgia Veterinária com
a participação da Comissão Nacional de Residência do CFMV.
A diretoria do CBCAV expôs o Programa de Educação Continuada do CBCAV, cujos
objetivos são a divulgação e fortalecimento do Colégio, atualização dos colegas e integração com
a sociedade. Além disto, constatouse a necessidade de reuniões mais freqüentes envolvendo
especialistas e docentes de cirurgia, dados os muitos aspectos pontuados na melhoria do ensino
desta prática. No ensejo de se criar uma revista especializada que divulgue os trabalhos científicos
da área, foram delineadas as etapas a serem seguidas para o desenvolvimento da mesma, e a
possibilidade de se estabelecerem parcerias com outros colégios. Finalmente, a integração do
CBCAV com o FORDHOV resultou no estabelecimento de uma conduta quanto a inserção dos
Hospitais Veterinários na dotação orçamentária do MEC, a fim de transformar estas instituições em
Hospitais Universitários.
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