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EGRESSA DE MEDICINA VETERINÁRIA
É A PRIMEIRA RESIDENTE DA AMÉRICA
LATINA EM ACUPUNTURA VETERINÁRIA
Heloisa Dellacqua estuda na Unesp, campus Botucatu, em São Paulo

A egressa do curso de Medicina Veterinária da UVV-ES, Heloisa Dellacqua
Coutinho, 24 anos, começou, neste ano, sua residência em acupuntura
veterinária, pela Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"
(Unesp), Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, campus Botucatu, em
São Paulo.
Heloisa é a primeira residente nessa área em toda a América Latina. Ela conta
que o programa é bem intenso e a cada dia consigo praticar e vivenciar um
pouco mais sobre a imensidão da medicina tradicional chinesa. Estou muito feliz
com a oportunidade, e também, claro, por ser a primeira residente em
acupuntura veterinária não só do Brasil, mas da América Latina .
Grande parte desse sucesso eu dedico a minha família por tudo o que fazem e
zeram para que eu chegasse até aqui. Dedico ao meu orientador da graduação
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prof. Dr. Vinicius Cuña. Como disse no meu TCC, nos momentos de mestre foi o
meu mais sincero amigo e, nos momentos de amigo, o mais el dos mestres . A
con ança dele no meu trabalho foi muito importante e é o que me faz crer que
estou no caminho certo , agradece a médica veterinária.

O COMEÇO
Para chegar até a residência, Heloisa teve que se dedicar bastante durante sua
graduação em Medicina Veterinária aqui na UVV-ES. Formada no ano passado
(2013), ela lembra que estagiou em diversas áreas no Hospital Veterinário da
Universidade, e também, em empresas que estão no mercado, fora do ambiente
acadêmico. Mas, o que mais a encantou, foi a medicina tradicional chinesa, que
conheceu por meio de um grupo de estudos desenvolvido pelo professor
Vinícius.
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Em 2010, o meu orientador prof. Dr. Vinicius Cuña fazia, uma vez por semana,
um grupo de estudos com acupuntura e, em 2011, começamos a atender
alguns animais no Hospital Veterinário da UVV-ES. Com a orientação e a
dedicação do prof. Vinicius, fui bolsista pela Fapes com a iniciação cientí ca
intitulada Avaliação do uso da Acupuntura no Tratamento de Cães (canis lupus
familiaris) com Mioclonias . Foi uma pesquisa muito interessante e de grande
valor para a Medicina Veterinária , explica Heloisa.
Em 2012 e 2013, a egressa já estava fora do estado realizando estágios com
pro ssionais reconhecidos, como o médico veterinário prof. Dr. Eduardo Lobo,
na ReabiVet (Academia e Centro de Reabilitação Animal), em Campinas-SP, e no
Ambulatório de Acupuntura Veterinária da Unesp, campus Botucatu-SP, sendo
orientada pelo prof. Dr. Stelio Paca Loureiro Luna e pelos os professores
voluntários, Dr. Jean Joaquim e Dra. Maria Luisa Buffo.
UVV.BR
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ODONTOPEDIATRIA
Clínica de Odontologia da UVV-ES oferece o serviço a baixo custo
A Policlínica de Referência da UVV-ES, por meio da Clínica de Odontologia, oferece
tratamento em Odontopediatria para crianças entre zero e 14 anos. Para ser atendido,
é necessário estar acompanhado por um responsável e apresentar documento de
identi cação. Os serviços são oferecidos por valor abaixo do mercado.
De acordo com a professora Ludmilla Awad Barcellos, da Clínica Odontológica Infantil,
os tratamentos realizados são: consultas, diagnóstico de problemas bucais, inclusive
ortodônticos, pro laxia (limpeza), aplicação tópica de úor, restaurações, extrações,
endodontia (tratamento de canal de dentes de leite).
Os cuidados bucais em crianças devem ser iniciados o mais precoce possível. Hoje,
consideramos que esse momento deve ser durante a gestação. A gestante recebe
atenção odontológica e as primeiras orientações. Após o nascimento, o exame bucal
deve ser realizado antes do nascimento dos primeiros dentinhos , explica a professora
Ludmilla.
A professora conta, ainda, que a partir do nascimento dos primeiros dentes, já
fazemos o exame odontológico, orientando sobre a higiene dental, os cuidados
relacionados ao uso de mamadeira noturna, cárie precoce na infância, a di culdade da
realização do tratamento destas lesões em função da tenra idade, en m, o potencial
de dor e sofrimento que isso pode causar aos nossos pequenos. Com certeza, é mais
fácil prevenir .
Dia e horários de atendimento: quintas-feiras, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.
Para marcar um horário, basta ligar para 27 3421-2206 / 2190 / 2191.
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TRANSFERÊNCIA E NOVO CURSO
O edital já foi divulgado. Período de inscrição vai até 8 de agosto
A Universidade Vila Velha-ES faz saber que estão abertas as inscrições para
transferência (oriundo de outra instituição) e ingresso em um novo curso
superior, para o semestre 2014/2. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de
agosto, no Núcleo de Atendimento da Universidade, de segunda à sexta-feira,
das 09h às 20h. No caso de ingresso em novo curso superior, o candidato
interessado deverá ter concluído o 3º grau, e estar munido do seu diploma.

Mais informações no Edital que está publicado no nosso site: www.uvv.br.

DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO
- Requerimento, devidamente preenchido (modelo fornecido pelo Centro
Universitário);
- Histórico Escolar completo e o cial, com data atualizada, assinado, do qual
conste: a) A forma de ingresso (vestibular, transferência, Enem ou outro); b) Mês
e ano da realização do processo seletivo; c) Discriminação das disciplinas
cursadas com as respectivas notas, carga horária e aprovação; d) situação
acadêmica; e) dados pessoais do requerente e endereço da Instituição de
origem; f) dados do Enade;
- Programa das disciplinas em que foi aprovado na Instituição de origem,
devidamente carimbadas e rubricadas; (Estão dispensados de apresentar
programas de disciplinas cursadas os candidatos ex-alunos da Instituição);
- Cópia do RG;
- Cópia do CPF; e
- Cópia do Diploma (Somente para Ingresso em Novo Curso) Certidão de
Estudos somente para os candidatos não matriculados no semestre atual que
estão em situação de abandono ou desligado.
* Toda documentação deverá estar carimbada pela IES
Os documentos solicitados deverão ser apresentados em original, ou somente
cópia, desde que autenticadas
UVV.BR
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BANCO DE PRESERVATIVOS
Projeto do curso de Enfermagem realiza ações de educação
em saúde nos três campi da Universidade

O Banco de Preservativos, um projeto do curso de Enfermagem da UVV-ES,
desenvolve um trabalho socioeducativo e preventivo na área de doenças
sexualmente transmissíveis (DST s/Aids) e hepatites virais. O Banco desenvolve
suas atividades em parceria com o Centro de Referência coordenação de
DST/Aids, da Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha.
A professora Maria Tereza Coimbra Carvalho, coordenadora do Banco de
Preservativos, conta que, para os acadêmicos de Enfermagem, participar do
Projeto acrescenta conhecimento e experiências, dando oportunidade de
crescer tanto pro ssionalmente, quanto ser humano, até mesmo porque a
temática deixa o aluno cheio de preconceito, timidez, reservas, vergonha ao
abordar sobre as DST s/Aids .
Os acadêmicos aprendem a trabalhar com a promoção e a prevenção das
doenças realizando a educação em saúde, com a troca de informações sobre as
doenças, suas formas de transmissão, prevenção e tratamento; avaliar os riscos
que propicia a re exão sobre valores, atitudes e condutas, apoio emocional e,
especialmente, escuta ativa. Essa forma de agir dos acadêmicos de
Enfermagem favorece o aumento de agentes multiplicadores em comunidades e
escolas do ensino fundamental e médio , completa a professora.
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