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A Universidade Federal de Goi-
ás, por meio da Fundação de Apoio ao 
Hospital das Clínicas (Fundahc) firmou 
uma parceria com o Instituto Avon 
para construção do Centro de Detecção 
Precoce do Câncer de Mama. O Institu-
to doará ao projeto R$ 2,3 milhões que 
serão utilizados na construção do novo 
prédio que abrigará o projeto. O centro 
terá 1.089 metros quadrados e funcio-
nará ao lado do hospital. A obra está 
orçada em R$ 5 milhões, com o restan-
te dos recursos vindo da UFG. 

O coordenador do Programa 
de Mastologia do HC, Ruffo de Frei-
tas Júnior, ressaltou que o tempo 
de espera para os exames deve dimi-
nuir dos atuais 30 dias para 14 dias, 
quando o centro estiver pronto. “Será 
um grande reforço na busca da re-
dução da mortalidade feminina por 

A UFG, juntamente com o 
Conselho Regional de Medicina Ve-
terinária de Goiás (CRMV-GO) rea-
lizam no Centro de Eventos Profes-
sor Ricardo Freua Bufáiçal (Câm-
pus Samambaia), nos dias 25 e 26 
de abril a segunda edição do Con-
gresso Internacional Transdiscipli-
nar de Proteção à Fauna. O even-
to visa envolver profissionais das 
mais diversas áreas de atuação, 
como veterinários, zootecnistas, 
profissionais do judiciário envol-
vidos com a área ambiental, entre 
outros. O objetivo é tratar temas 
como produção animal sustentá-
vel, uso de animais em pesquisas, 
animais silvestres, humanização 
dos animais e legislação relaciona-
da à fauna.

Para o presidente do Con-
selho Regional de Medicina Vete-
rinária (CRMV-GO) e professor da 
Escola de Medicina Veterinária da 
UFG, Benedito Dias de Oliveira Fi-

Detecção precoce do câncer de mama
Com a criação de centro especializado, tempo de diagnóstico do câncer de mama deve 

ser reduzido pela metade. Projeto tem parceria com o Instituto Avon

câncer de mama em todo o estado de 
Goiás”, afirma.

Com a melhoria dos serviços, 
todos centralizados no mesmo local, 
o Programa de Mastologia do Hospital 
das Clínicas/UFG espera dobrar sua 
capacidade de atendimento de nove mil 
para 18 mil mulheres ao ano. Além dis-
so, o centro será o primeiro do estado 
a contar com um aparelho de estereo-
taxia, de alta precisão, que permite a 
identificação de tumores em 3D, com 
atendimento aos usuários do SUS. A 
professora Rosemar Macedo, integran-
te do Programa de Mastologia, explica 
que, com o aparelho de estereotaxia, as 
biópsias poderão ser ambulatoriais, di-
minuindo a demanda pelo uso do cen-
tro cirúrgico no HC. A inauguração do 
Centro de Detecção Precoce do Câncer 
de Mama é  prevista para 2014.

 Proteção à Fauna

lho, o Brasil está em um momento 
crucial de desenvolvimento econô-
mico e precisa discutir nas mais 
diversas áreas o seu papel.  O con-

gresso é uma iniciativa importan-
te que vai discutir temas como, 
por exemplo, a produção animal 
de forma sustentável. Para ele, o 
congresso também tem o papel de 
mostrar à sociedade o que o Brasil 
produz e o que tem feito para pro-
teger o ambiente e, ao mesmo tem-
po, crescer em produção de forma 
sustentável.

Para uma das organizadoras 
do evento, a professora do Instituto 
de Ciências Biológicas, Ekatarina  
Akimovna Rivera, a intenção é a de 
suscitar discussões de temas que 
envolvam animais e suas relações 
com o homem: “Com isso harmoni-
zamos nossas atuações e discuti-
mos questões que surgem no coti-
diano profissional, além de nos in-
formar sobre evolução de questões 
científicas, legais e culturais, com 
relação aos animais”.

O Congresso já está com ins-
crições abertas. Haverá também pos-

sibilidade de inscrições de trabalho 
até o dia 15 de março. Mais informa-
ções podem ser obtidas no site www.
congressofauna.com.br

Evento mobiliza diferentes áreas profissionais

Benedito de Oliveira Filho Ekaterina Rivera
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Kellen de Sousa Oliveira 

Professora da Escola de Medicina Ve-
terinária e Zootecnia, área de Criação 
de Animais de Companhia, PhD em 
Reprodução de Cães e Gatos.

Posse responsável
ao profissional Médico Veterinário. 

São comuns em centros veteri-
nários, clientes relatando que já me-
dicaram seus animais com produtos 
destinados para humanos ou que por 
recomendação de terceiros utilizaram 
medicamentos errôneos para o proble-
ma do paciente. Outro aspecto que me-
rece atenção é com relação às consultas 
realizadas via internet para solucionar 
problemas dos animais de estimação. 

Antes de adquirir um animalzinho 
de estimação, é importante fazer uma 
consulta a toda família para saber se to-
dos estão de acordo, para esclarecer so-

Posse responsável é assumir a 
responsabilidade em todos os sentidos 
(afetivo, financeiro e social) de algo que 
lhe pertence. No caso dos animais de 
companhia ou pets (que incluem cães, 
gatos, peixes ornamentais, aves cano-
ras, psitacídeos, pequenos roedores, la-
gomorfos, entre outros animais criados 
como animal de estimação) essa res-
ponsabilidade vai além da alimentação 
e do carinho, inclui também cuidados 
com a higiene (estética animal, oferecer 
local de descanso limpo e apropriado), 
saúde preventiva (vermifugação, vacina-
ção, controle de ectoparasitas) e visitas 

bre as responsabilidades e os cuidados 
diários (fornecimento de água, alimen-
to, limpeza de fezes), e de que isso gera 
custo (alimentação e saúde, higiene).

A condução do animalzinho 
em vias públicas também faz parte 
da posse responsável, pela legislação 
todo animal deve ser conduzido me-
diante guia e coleira e por alguém que 
possa conte-lo em situações de risco. 
A coleta de fezes em vias públicas é 
respeito com o cidadão e o meio am-
biente. Já existem no comércio saqui-
nhos (cata-caca) para esta finalidade.

A esterilização (ou castração) 
também é um ato de posse respon-
sável, já que um casal de cães e/ou 
gatos pode gerar em 10 anos mais de 
80 milhões de descendentes.

Autoridades presentes posam com o cheque doação: secretária municipal de 
Políticas para as Mulheres, Teresa Cristina Nascimento Sousa; presidente 

executivo da Fundahc, José Antônio de Moraes; embaixadora do Instituto Avon, 
Luiza Brunet; reitor Edward Madureira; diretor executivo do Instituto Avon, Lírio 

Cipriani; superintendente da Secretaria de Estado da Saúde, Halin Antônio Girade 
e o coordenador do Programa de Mastologia do HC, Ruffo de Freitas Júnior.


