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Ética

A Medicina Veterinária contará
com uma nova versão do Código
de Ética do Médico-Veterinário,
que entrará em vigor a partir de 9
de setembro, Dia do Médico-Veterinário. O documento foi aprovado
pelo Conselho Federal de Medicina
Veterinária (CFMV, Brasília/DF)
em plenária, no final de 2016, e
construído em conjunto com os
Conselhos Regionais de Medicina
Veterinária, além de receber sugestões por meio de consulta pública. A
Resolução CFMV nº 1138 de dezembro de 2016, que aprova o Código de
Ética, foi publicada no Diário Oficial
da União do dia 25 de janeiro. Com
o objetivo de ajudar médicos-veterinários a se informarem sobre as
principais mudanças, o CRMV-SP
preparou uma série de reportagens
sobre diversos temas, como “honorários profissionais”, “relação com
o consumidor e seus serviços”,
entre outros. As informações estão
disponíveis no site: crmvsp.gov.br.

Conscientização

Campanha
de guarda
responsável
A campanha sobre guarda responsável
de animais domésticos “Quando a gente
gosta é claro que a gente cuida”, lançada
recentemente pelo CRMV-SP, ganhou
destaque nas redes sociais e registrou mais
de 680 mil visualizações. O curta conta
os dramas vividos por Zeca, um cachorro
abandonado nas ruas por sua tutora, embalado pela música “Sozinho”, do compositor
Peninha. O artista e a Editora Peermusic
do Brasil autorizaram o uso da canção
para a campanha gratuitamente por serem
solidários à causa de abandono de animais.
Mais de 165 mil folhetos informativos
foram distribuídos em ONG’s, secretarias de
saúde, centros de zoonoses e clínicas veterinárias. As peças de comunicação veiculadas no
metrô, nos ônibus da capital e nos terminais
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Opinião

Pesquisa sobre
Saúde Única
A Medicina Veterinária revela-se como
uma das profissões mais completas do
mundo por integrar saúde animal, saúde
ambiental e saúde humana. Foi criada com
o dever de prevenir e curar doenças dos

animais, mas tendo como objetivo principal
o homem e o serviço maior à humanidade.
Pensando nisso, o Conselho Regional de
Medicina Veterinária do Estado de São Paulo
(CRMV-SP, São Paulo/SP) pretende ampliar o
conhecimento da classe e da sociedade sobre
este conceito e orientar sobre o seu impacto
na saúde pública do País. Para orientar o planejamento e posteriores ações, o Conselho
desenvolveu a pesquisa “Saúde Única: Qual
Sua Opinião”, disponível no site crmvsp.gov.
br. Acesse e responda ao questionário. Sua
participação é muito importante!

Eventos

Organize sua agenda e participe
do que o CRMV-SP planejou para você
No dia 26 de abril, o Conselho realizará o II Simpósio de Medicina Veterinária
Legal e apresentará os temas: “Conduta
do médico-veterinário em crimes
envolvendo animais”, ministrada por
Talia Missen Tremorie e “História da
Medicina Veterinária Legal – Processos
Judiciais”, proferida por Mara Massad,
além de mesa redonda com os profissionais. O evento ocorrerá no Auditório
da Unimar, em Marília, interior de São
Paulo, das 18h às 21h30.
Também no dia 26, das 19h às 21h,
a Comissão de Clínicos de Pequenos
do CRMV-SP realizará a palestra “Valorizando o serviço e a profissão do

rodoviários, por meio da TV Minuto, impactaram 4.392.000 pessoas diariamente durante
uma semana. “O abandono de animais é
um problema global que merece atenção
de toda a sociedade.
Estamos satisfeitos
com o resultado da
campanha, pois mostra que a população
se solidariza com a
causa e está interessada em propagar
essa mensagem. É preciso um maior comprometimento de todos com relação a saúde
e o bem-estar dos animais, assim como com

médico-veterinário”, ministrada por
Carlos Augusto Donini, presidente da
Comissão de Políticas Públicas e conselheiro suplente; e Rodrigo Mainardi,
presidente da Comissão de Clínicos de
Pequenos Animais. O encontro ocorrerá
na sede do Conselho, em São Paulo.
No dia 27, das 18h30 às 21h45, o
Grupo de Trabalho sobre Células-Tronco
realizará mesa redonda com considerações laboratoriais e discussão sobre casos
clínicos. O encontro acontece na sede do
CRMV-SP, em São Paulo.
A participação de todos os eventos
mencionados é gratuita. Fique ligado em
nosso site e faça sua inscrição: crmvsp.gov.br.

a saúde humana e ambiental”, afirma o presidente do CRMV-SP, Mário Eduardo Pulga.
Os animais abandonados estão mais
suscetíveis a maus-tratos, a acidentes e,
principalmente, a
doenças, que podem
ser, inclusive, uma
ameaça para outras
espécies, como animais silvestres, e
para a saúde humana. Segundo a OMS,
mais de 70% das doenças emergentes e
reemergentes são provenientes de animais,
ou seja, são zoonoses.
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