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NOVA EDIÇÃO

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo (CRMV-SP)
lança a 4ª edição do Manual de Responsabilidade Técnica. Totalmente revisado, o documento já está disponível para consulta
pelo site e pelo aplicativo do Conselho, basta sincronizar o conteúdo para ter acesso.
Este é um projeto importante, liderado
pela Comissão de Responsabilidade Técnica do CRMV-SP, realizado em conjunto com
as 20 comissões técnicas assessoras do Regional, que tem como objetivo oferecer aos
profissionais médicos-veterinários e zootecnistas uma ferramenta completa para a busca pela excelência dos serviços prestados à
sociedade e pela valorização profissional.
O mercado está cada vez mais competitivo e o processo de valorização também passa pelo aperfeiçoamento de conhecimentos.
O manual traz orientações gerais para àqueles que pretendem assumir responsabilidade técnica, informações sobre gerenciamento de resíduos e bem-estar, assim como indicações sobre carga horária mínima para Anotação de Responsabilidade Técnica,
além de requisitos, conhecimentos e deveres
dos profissionais em cada área de atuação.
No material, foram disponibilizados, ainda, modelos de formulários para atendimentos diversos aos pacientes, além de guias de
bem-estar animal, passaporte para cães e gatos e atestado de sanidade animal.

SAÚDE ÚNICA

Conferência
Nacional de Saúde
Neste ano, entre 4 e 7 de agosto, será realizada, em Brasília a 16ª Conferência Nacional
de Saúde (CNS). O CRMV-SP considera de
suma importância a participação de médicosveterinários nas diferentes etapas do evento.
Para saber como participar das etapas
municipais, que se estenderão até 15 de
abril, os profissionais podem procurar informações no Conselho de Saúde da cidade em que residem. Já para as etapas estaduais e distrital, agendadas para o período de 16 de abril a 15 de junho, os delegados serão eleitos de forma paritária, durante as conferências municipais.
A atuação dos profissionais da Medicina Veterinária nas conferências é funda26 • caesegatos.com.br

EDUCAÇÃO
POSSE

Comissão
técnica de ciência
de animais de
laboratório
Instituída pela Portaria
CRMV-SP nº 01, de 15 de janeiro de 2019, a Comissão Técnica
de Ciência de Animais de Laboratório tomou posse na sede do
Conselho no último mês.
O médico-veterinário Maurício de Rosa Trotta foi empossado presidente da Comissão.
No corpo de membros estão os
médicos-veterinários: Ana Tada
Fonseca Brasil Antiorio; Claudia
Madalena Cabrera Mori; Luciana
Cintra; Rosália Regina de Luca e
Márcia Carolina Millán Olivato.
Já a Comissão Técnica de Nutrição Animal do CRMV-SP, presidida pelo médico-veterinário
Yves Miceli de Carvalho, tem novos membros, que também foram
empossados. São eles os médicos-veterinários Brana Sanctos
Alô Bonder e Rodolfo Claudio
Spers e o zootecnista João Paulo
Fernandes Santos.

mental para que o conceito de Saúde Única seja incorporado nas ações de vigilância
em saúde e atenção básica do País. Outro
tópico cuja defesa é relevante é a inclusão dos estabelecimentos médico-veterinários (ambulatórios, consultórios, clínicas e hospitais) no mesmo rol dos de saúde humana, bem como no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).
O reconhecimento dos estabelecimentos
médico-veterinários como sendo de saúde é
imprescindível para que se aplique a exigência de licenciamento e fiscalização sanitários,
uma vez que nesses estabelecimentos também são realizados tratamentos com substâncias de uso controlado e antineoplásicos.
“As duas pautas são propostas já formalizadas pelo CRMV-SP aos Conselhos de Saúde das cidades por meio de ofício”, comenta
a médica-veterinária e presidente da Comissão Técnica de Saúde Pública Veterinária do
CRMV-SP, Adriana Maria Lopes de Vieira.

Em prol da
Medicina Veterinária
O CRMV-SP, preocupado com a
qualidade do ensino da Medicina
Veterinária no País e, em especial
no Estado de São Paulo, vem a público expor o alarmante panorama
nacional da formação profissional.
Atualmente, no Brasil, temos um
aumento exponencial do número
de escolas de Medicina Veterinária.
Nos últimos 10 anos, houve ampliação em mais de 245% no número de
cursos em atividade. De acordo com
dados do Ministério da Educação e
Cultura (MEC), o País já conta com
375 escolas em atividade, sendo 75
delas no Estado de São Paulo.
O Sistema CFMV/CRMVs e o
CRMV-SP têm atuado politicamente na tentativa de conscientizar as
autoridades responsáveis sobre os
impactos à sociedade de uma graduação deficitária e virtual. Em
2018, o Regional marcou presença em Audiência Pública promovida pela Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher
da Câmara Municipal de São Paulo. O encontro reuniu representantes das 13 profissões que compõem
o Fórum de Conselhos de Saúde.
O Sistema CFMV/CRMVs também emitiu nota, encaminhada ao
MEC, em defesa da qualidade do
ensino da Medicina Veterinária, na
qual manifesta, sobretudo, a preocupação em relação à oferta de cursos de graduação dessas profissões
na modalidade EaD. O mercado de
trabalho traz importantes oportunidades aos médicos-veterinários e
a qualidade das instituições é fundamental para uma boa formação.
Contem com o CRMV-SP!

INSTAGRAM

Nas redes!
Siga o perfil do CRMV-SP no Instagram e
acompanhe as notícias de assuntos relacionados à Medicina Veterinária e à Zootecnia;
atualização de legislações; curiosidades e dicas. No perfil, os médicos-veterinários, zootecnistas e a sociedade também têm acesso
às postagens das campanhas realizadas pelo
Regional. Acesse @crmvsp!
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