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PROFISSÃO: VETERINÁRIO
O que diz um profissional - Entrevista
Antonio de Oliveira lobão é Veterinário há 41 anos

“O campo do veterinário é amplo. Tratamos da saúde e da criação dos animais
de pequeno porte como o cão e o gato, de animais silvestres e animais de
grande porte ou produção, como os cavalos e os bovinos. Temos uma área
muito importante, ligada à saúde pública, que é a inspeção de produtos de
origem animal. Os órgãos públicos devem contar com um veterinário que
examine os produtos de origem animal. As lojas que vendem produtos
veterinários também devem ter um veterinário responsável para verificar esses
produtos. Outra área muito importante é a área de pesquisas. Muitas pesquisas
que foram utilizadas no homem, antes foram utilizadas nos animais. Como
exemplo típico podemos citar a inseminação artificial.
É importante que um veterinário conheça bem o código de ética da profissão,
seja honesto, zele pela moral, tenha um bom relacionamento com os colegas e
clientes e veja que o trabalho dele vai refletir em beneficio do homem. Quando
tratamos de um cão, não devemos pensar só no melhoramento desse cão, mas
também no que ele representa para as pessoas que têm convivência com esse
animal.
Em Medicina, por exemplo, estuda-se somente uma anatomia e na veterinária
é preciso estudar a anatomia de várias espécies, é mais complexo, por esse
motivo é necessário estar sempre atualizado, estudando. "

Leia o artigo de Antonio de Oliveira Lobão
PORQUE ME TORNEI UM HOMEOPATA
http://www.cesaho.com.br/publicacoes/arquivos/artigo_20_cesaho.PDF
Atualmente é Diretor Geral do CESAHO que oferece
Curso de Homeopatia para agrônomos.
Curso de Homeopatia para médicos e
Curso de Homeopatia para veterinários.
http://www.cesaho.com.br/cursos/index.aspx
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