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EDITORIAL
Atualmente, a multidisciplinaridade vem criando a necessidade do saber
de várias áreas para atingir os objetivos de um projeto que atenda o saber e
desejos coletivos. Nesse sentido, a Intellectus Revista Acadêmica Digital tem
apoiado e possibilitado debates, intercâmbios de conhecimentos em diferentes
áreas e colaborado para a ampliação dos campos de atuação, permitindo novas
reflexões e vislumbrando possibilidades de interações a partir da sua leitura,
acompanhando os avanços do século 21.
Cada número novo que é lançado deve ser celebrado com satisfação,
uma vez que busca contribuir para tornar público o trabalho de pessoas que se
dedicam ao trabalho intelectual, para a construção de novos conhecimentos e
saberes e para a divulgação do resultado de um esforço árduo. Nesse sentido,
a Intellectus vem promover a divulgação de artigos originais, ensaios,
comunicações de pesquisa, relatos de experiência, monografias, entre outros,
possibilitando debates, intercâmbios de conhecimentos, colaborando para a
ampliação das áreas envolvidas. A revista permite o desenvolvimento de estudos
e pesquisas a partir de novas reflexões e interações entre a teoria e a prática,
sempre se baseando no método científico.
Em relação aos artigos, o processo de recebimento e encaminhamento
dos artigos e pareceres é realizado pela Editora Chefe e Equipe Editorial, por
meio da avaliação duplo-cego, a fim de selecionar e aprovar os textos
submetidos, de maneira independente, resguardando o anonimato, preservando
e garantindo a qualidade. Por isso, com grande satisfação, temos a honra de
entregar este novo número da Intellectus Revista Acadêmica Digital.
O leitor observará que esse número contempla uma diversidade de temas
da área da Medicina Veterinária, objetos de estudos e relatos de caso que são
importantes para a área de atuação. Os textos honram o ambiente acadêmico
pela qualidade e relevância dos temas tratados e pelas contribuições baseadas
em reflexões fundamentadas e ponderadas. Essa variedade de temas eleva o
debate e auxilia no entendimento da evolução da atividade profissional do
médico veterinário.
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Se tivesse que resumir este Volume Especial em poucas palavras, eu diria
que apresenta discussões referentes á Medicina Veterinária Complementar,
Alternativa, Preventiva e relacionada à Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos
e Grandes Animais.
Em relação à Medicina Veterinária Complementar e Alternativa, você
poderá ler sobre o uso de implante de ouro e auto-hemoterapia em paciente com
transtornos articulares e o uso de terapêutica alternativa em paciente com
doença renal. Além disso, aproveitará a leitura desse volume para verificar sobre
estudo retrospectivo de casos de doenças do trato inferior em felinos.
Quanto à Medicina Veterinária Preventiva, terão vários temas de extrema
relevância como a atuação do médico veterinário em trabalhos de perícia
veterinária, que é uma atividade auxiliar da Justiça, ancorada em conjunto de
conhecimentos médico-veterinários, biológicos e jurídicos destinados a defender
os direitos e os interesses dos homens, dos animais e da sociedade. Além disso,
terão textos relacionados às zoonoses, consideradas emergentes ou
reemergentes, como por exemplo, sobre a esporotricose em felinos, sobre a
febre amarela em primatas não humanos, sobre o mormo em equinos, além de
divulgar algo muito relevante e poucas vezes discutido na área que é sobre a
atuação do médico veterinário na Saúde Pública. Considerando a Clínica Médica
e Cirúrgica, esse número contemplará sobre a ocorrência de doenças renais em
cães e gatos e sobre lesão articular em equino.
Essa heterogeneidade de temas, evidencia como os trabalhos
acadêmicos e de pesquisa na Medicina Veterinária são amplos e de relevância
para a promoção de saúde e para o aprendizado. Nos levam a inquirir a respeito
do valor social da profissão e dos desafios que se incutem para o médico
veterinário. A Medicina Veterinária é uma profissão que está intrinsicamente
relacionada à saúde animal, mas, relacionando também às saúdes humana e
ambiental. Nesse contexto, desejo que a leitura deste número especial da
Medicina Veterinária seja excelente e muito proveitosa.
Com satisfação, Profª Drª Maria Fernanda Vianna Marvulo.
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