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Antineoplásicos

CRMV-SP
emite alerta
O CRMV-SP alerta sobre os riscos
que a manipulação inadequada
de fármacos para o tratamento de
neoplasias pode oferecer à saúde
dos profissionais e à Saúde Pública. Os medicamentos antineoplásicos têm potencial carcinogênico,
teratogênico e mutagênico, em
especial ao sistema reprodutivo.
A contaminação pode ocorrer
em diferentes fases da manipulação, tanto diretamente – através
da pele, membranas, mucosas e
inalação –, quanto indiretamente –
por meio de fluidos corporais e excretas de pacientes que receberam
a medicação nas últimas 72 horas.
Há, também, os danos ao meio
ambiente e, consequentemente,
à Saúde Pública, em decorrência
do descarte incorreto dos resíduos e materiais contaminados.
É imprescindível lembrar que se
trata de Resíduos dos Sistemas de
Saúde – Grupo B (químicos), ou
seja, devem ser descartados com
sacos da cor laranja.
Acesse o site do CRMV-SP e
leia, no campo Notícias, a matéria completa sobre o tema.
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gratuitos disponíveis, além de convites para
eventos de educação continuada realizados
gratuitamente pelo CRMV-SP.
No próximo ano, acontecem, também, as
eleições do Conselho. O voto é obrigatório
e estar com o cadastro atualizado será essencial para o recebimento das informações
sobre o processo eleitoral. Além da possibilidade de receber o kit eleitoral para votar
pelos Correios, o CRMV-SP tem feito um
esforço para que, em 2018, o profissional
possa votar pela primeira vez de forma online. Nesse caso, o profissional precisa estar
com o e-mail e com o endereço corretos para
poder acessar o sistema e receber a senha.

Evento

Bem-estar animal
No dia 09 de dezembro, às 8h, a Comissão de Bem-estar Animal do CRMV-SP
realiza o evento “O Desafio do Bem-estar Animal para Médicos-veterinários e
Zootecnistas”. O evento, que acontecerá
na sede do conselho, em São Paulo, terá
como temas saúde e bem-estar únicos em
animais de produção, em animais silvestres cativos, em equinos, em animais de
laboratório e em animais de companhia.
O objetivo é reunir profissionais das
diversas áreas de atuação para discutir
os conceitos e estratégias bem-estaristas,
trocar ideias e soluções práticas e realistas
dentro dos diversos contextos de produção,
manutenção, manejo e tutoria das várias
espécies e categorias animais.
Entre os palestrantes estão as médicasveterinárias Liziè Buss, representante do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Paola Rueda, da World
Animal Protection, e Greyce Lousana, da
Sociedade Brasileira de Profissionais de
Pesquisa Clínica (SBPPC, São Paulo/SP).
O evento é voltado para profissionais,
alunos de Medicina Veterinária e Zootecnia, e
público interessado no tema. A programação
completa e o formulário de inscrição já estão
disponíveis no site do CRMV-SP. Participe!

Atestados
de saúde
Todos os dias são feitos, aproximadamente, 25 atendimentos para
o trânsito internacional de cães e
gatos no Aeroporto Internacional
de São Paulo, em Guarulhos.
Segundo o Serviço de Vigilância
Agropecuária local (SVA–GRU),
unidade do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional
(VIGIAGRO) do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, Brasília/DF), a
incidência de erros nos atestados
de saúde emitidos por médicosveterinários provoca a rejeição de
40% dos documentos, em média.
A frequência das falhas levou
à parceria entre o SVA-GRU e o
CRMV-SP para a criação do Guia
para Emissão de Atestado de Saúde
(Cães e Gatos). O Guia, que está
disponível no site do Conselho,
traz os requisitos sanitários para o
ingresso de cães e gatos em todos
os países e blocos econômicos
com os quais o MAPA possui acordo: África do Sul, Canadá, Chile,
China, Cingapura, Colômbia,
Emirados Árabes Unidos, Equador, Estados Unidos, Hong Kong,
Índia, Israel, Japão, Mercosul, México, Noruega, Omã, Peru, Suíça,
Taiwan, União Europeia e Vietnã.
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Acesse o site www.crmvsp.gov.br, clique
na aba Serviços Online e mantenha seu
cadastro atualizado, em especial seu endereço, telefone e e-mail. A Resolução CFMV
n° 1041/2013, determina que todo profissional mantenha seu cadastro atualizado
junto ao conselho regional, mas, além da
obrigatoriedade, há vários benefícios em
atualizar seu cadastro junto ao CRMV-SP.
Com o cadastro atualizado, os profissionais podem receber: informativos trimestrais, revistas de educação continuada quadrimestrais, boletins online de atualização,
comunicados referentes a novos parceiros do
clube de serviços e materiais informativos

Parceria

