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EVENTOS

2ª Semana do
Médico-Veterinário
No ano em que se celebram os 50 anos da
regulamentação do exercício da Medicina
Veterinária no Brasil, o CRMV-SP promoverá
painel interativo sobre gestão de carreira para
debater o perfil médico-veterinário para o
próximo século. O evento faz parte das atividades da 2ª Semana do Médico-Veterinário
e ocorrerá entre os dias 10 e 14 de setembro,
em celebração ao Dia do Médico-Veterinário.
Assim como no ano passado, o encontro será
itinerante e passará pelas cidades de Taubaté, Marília, Araçatuba, Presidente Prudente e São Paulo.
Promovida em parceria com a NurnbergMesse
Brasil, a Semana tem como objetivo estimular o
aprimoramento técnico-profissional e prestigiar
os profissionais. “Esses encontros abrem espaço para importantes debates e nos estimula
a buscar cada vez mais conhecimento. O
médico-veterinário do futuro é aquele que se
atualiza, que sabe trabalhar em equipe e não
tem medo de inovar”, afirma Mário Eduardo
Pulga, presidente do CRMV-SP.
Para falar sobre futuro, os temas não poderiam ser mais atuais: Impressão 3D aplicada à
Medicina Veterinária; Uso da Nanotecnologia
no mercado médico-veterinário; e Inovações
na Oncologia Veterinária. Os três painéis serão
apresentados em todas as cidades do interior
em que ocorrerá a 2ª Semana do Médico-Veterinário. No final das palestras, haverá uma
mesa-redonda com a participação dos interlocutores para tirar dúvidas dos participantes.
Para fechar as atividades da 2ª Semana do
Médico-Veterinário, o CRMV-SP realizará no

ENSINO E PESQUISA

Resolução do MCTIC
exige médicos-veterinários
nas equipes que usam animais
A Resolução Normativa nº 39, do Ministério
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), publicada no Diário Oficial
em de 25 de junho de 2018, exige médicoveterinário em procedimentos cirúrgicos e
capacitação técnica dos pesquisadores envolvidos em ensaios com animais que causem dor
intencional classificados como grau 3 (geram
estresse, desconforto ou dor de intensidade
intermediária) ou 4 (dores de alta intensidade).
Independentemente da espécie, a norma diz que o médico-veterinário é obrigatório. Mesmo para peixes, répteis, anfíbios,
aves, mamíferos murídeos, marsupiais de
pequeno porte e quirópteros, o regramento prevê que o médico-veterinário seja o
responsável técnico supervisor.
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último dia do evento, em São Paulo, após
a apresentação de palestra sobre Oncologia
Comparada, cerimônia de premiação que irá
reconhecer os profissionais de destaque em
Ensino da Medicina Veterinária; Pesquisa;
Defesa Sanitária; e Animais Selvagens.
Para participar das atividades, basta se
inscrever no site da Pet South América. Ao
acessar o portal, procure pela aba “Experiências” e clique em “2ª Semana do MédicoVeterinário”. O evento é gratuito.
SERVIÇO
Dia 10/9 - Taubaté - A partir das 19h30
Local: Faro Hotel (Av. Assis Chateaubriand,
187, Bel Recanto)
Dia 11/09 - Marília - A partir das 19h30
Local: Universidade de Marília (Av. Hygino
Muzzy Filho, 1001 Campus Universitário)
Dia 12/09 - Araçatuba - A partir das 19h30
Local: Araçatuba Plaza Hotel (Rua General
Glicério, 233, Centro)
Dia 13/09 - Presidente Prudente - A partir das
19h30 - Local: Aruá Hotel (Av. José Soares
Marcondes Cel, 1111, Bosque)
Dia 14/09 - São Paulo - A partir das 19h
Local: Novotel Jaraguá (R. Martins Fontes,
71, Centro)
Inscrições: www.petsa.com.br/pt
Mais informações: www.crmvsp.gov.br/site/

MEDICINA VETERINÁRIA LEGAL

Estabelecimentos
devem emitir atestado
de óbito de animais
Mensalmente, o CRMV-SP publica em suas
redes sociais orientações da Comissão Técnica de
Medicina Veterinária Legal sobre condutas que
os médicos-veterinários devem adotar no âmbito jurídico. Este mês, a nota abordou a emissão
de documento atestando óbito do animal.
O texto esclarece que o Código de Ética do
médico-veterinário (Cap. IV, art. 8, inciso XI),
determina que “deixar de fornecer ao cliente,
quando solicitado, laudo médico-veterinário,

EVENTOS

Gestão e Responsabilidade
Técnica são temas
de curso em Marília
Aproveite para anotar na agenda e já
se inscrever também no “Curso Gestão
de Clínicas e Responsabilidade Técnica”,
promovido pelo CRMV-SP, com o apoio
da Universidade de Marília (Unimar) e
da Associação de Médicos-veterinários de
Marília e Região (AMVEMAR). O curso
acontecerá no Bloco VIII da Unimar, no dia

FEIRA

CRMV-SP participa
da Pet South America
O CRMV-SP marca presença na edição
mais inovadora dos últimos anos da Pet
South America, que acontece entre os dias
21 e 23 de agosto, no São Paulo Expo. O regional realizará, durante a feira, sua reunião
anual de entidades de classe, oportunidade
em que apresentará também aos profissionais sua nova diretoria e conselheiros
eleitos para a gestão do triênio 2018-2021.
A feira, da qual o CRMV-SP tem o prazer
em ser parceiro desde 2013, terá, este ano,
área exclusiva para médicos-veterinários,
chamada PET VET, e Congresso Internacional com palco 360º no meio do pavilhão.
A programação do Congresso foi elaborada com base nas últimas demandas
do mercado veterinário, abordando novas especialidades e tratamentos. Além
disso, terá a presença de palestrantes
de diversos lugares do mundo, como
Espanha, Chile e Estados Unidos.
Esta edição contará, ainda, com um
hospital design completamente equipado
com tecnologias de ponta, além de todas
as inovações e insights para o futuro.

relatório, prontuário, atestado, certificado, resultados de exames complementares, bem como
deixar de dar explicações necessárias à sua compreensão” é uma infração sujeita a penalidades.
Outro destaque feito pela Comissão
diz respeito ao Manual de Procedimentos
do CFMV, ANEXO IV, que sugere alguns
formulários que poderão ser utilizados
como exemplo. O médico-veterinário poderá elaborar um documento intitulado
“Termo de Procedimento de Óbito”, onde
serão descritas as características do animal
e outros dados necessários à identificação.
A definição da causa mortis do animal deve
estar descrita no Resultado de Exame de Necropsia e assinado por médico-veterinário
preferencialmente patologista veterinário.

18 de agosto, das 8h às 18h, e será ministrado pelo médico-veterinário Sérgio Lobato.
O conteúdo programático do curso compreende os seguintes tópicos: Introdução
à Responsabilidade Técnica, Formatos de
Negócios Veterinários, Fundamentos de Marketing Aplicados à Responsabilidade Técnica,
Legislação Aplicada, Rotinas Funcionais e
Acessórias do Responsável Técnico, Noções
de Biossegurança, Prevenção de Acidentes
em Estabelecimentos Afins e Normas e Legislação Aplicada à Biossegurança. As inscrições
para os eventos estão abertas e podem ser
feitas pelo site www.crmvsp.gov.br (Eventos).

