Simpósio do CRMV-SP debate brucelose e mormo em Bragança Paulista
Evento gratuito será realizado nesta quarta-feira (20/09) no Centro Cultural da FESB
Na próxima quarta-feira (20/09), o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado
de São Paulo (CRMV-SP) irá debater duas preocupantes enfermidades, a brucelose
humana e a mormo na equideocultura. As discussões fazem parte do 26o. Simpósio de
Saúde Animal, voltado a profissionais e estudantes da área, que acontecerá no Centro
Cultural da FESB, em Bragança Paulista-SP.
“Esses eventos são essenciais para atualizar e qualificar os profissionais da região. Além
disso, é uma oportunidade para debater ações sobre saúde animal e humana com a
comunidade acadêmica que enriquecerão a nossa profissão”, destacou o presidente do
CRMV-SP, Dr. Mário Eduardo Pulga.
A primeira palestra da noite será da Dra. Marise Andri Piotto, da IBVET, com o tema
“Diagnóstico do Mormo na Equideocultura Brasileira”. O mormo é uma doença
infectocontagiosa reemergente, causada pela bactéria Burkholderia mallei, que
acomete principalmente os equídeos (equinos, asininos e muares) podendo, ainda,
acometer o homem, sendo um grande risco para a saúde dos animais, se fazendo cada
vez mais necessária sua vigilância epidemiológica pelos Serviços Veterinários Oficiais.
Brucelose – O segundo tema da noite será “Brucelose Humana reemerge como
preocupante doença ocupacional” e terá como palestrante a Dra. Margareth Genovez,
tesoureira e presidente da Comissão de Saúde Animal do CRMV-SP e ex-diretora do
Centro de Sanidade Animal do Instituto Biológico de São Paulo (IB) e docente do
Programa de Pós-Graduação em Sanidade, Segurança Alimentar e Ambiental para o
Agronegócio do mesmo Instituto.
Disseminada por todo o território nacional, a brucelose é uma doença que vem
afetando tanto o gado de corte como o gado de leite, e atinge a população de bovinos e
bubalinos. Além de não ter cura, a brucelose pode ser transmitida ao ser humano e
causar infertilidade em homens e mulheres. Atualmente, se tornou tão grave que 75%
de um rebanho pode ser perdido caso exista algum foco de contaminação.
Em 2016, o Ministério da Saúde (MS) registrou 195 casos confirmados em humanos.
Ressaltando que a doença ainda é subnotificada. No mesmo período, foram notificados
ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 3.552 ocorrências em
animais.
Abordando a experiência de ter sido acometida pela doença, a médica-veterinária
Margareth Genovez aponta que o principal sistema a ser afetado pela enfermidade é o
reprodutivo. “O sinal mais importante a ser observado nos bovinos e suínos é o
abortamento. Já nos equinos, pode ser observado uma ferida purulenta na região da
escápula, chamada de mal da cernelha”, afirma.

SERVIÇO
26o. Simpósio Regional de Saúde Animal do CRMV-SP
Data: 20/09/2017 – 18h
Local: Centro Cultural da FESB – Av. Francisco Samuel Luchesi Filho, 770 - Penha,
Bragança Paulista-SP
Outras informações: rodrigo.gabinete@crmvsp.gov.br
Programação:
18h – Abertura: Dr. Mário Eduardo Pulga – Presidente do CRMV-SP
18h30 – Diagnóstico do Mormo na Equideocultura Brasileira – Dra. Marise Andri Piotto IBVET
19h20 – Intervalo
19h40 – Brucelose Humana reemerge como preocupante doença ocupacional – Dra.
Margareth Genovez – CRMV-SP e Instituto Biológico de SP
20h30 – Encerramento
Para fazer a sua inscrição preencha o formulário no link: As inscrições devem ser feitas
pelo link: https://goo.gl/dc68Mz. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone
(11) 5908 4799 ramal 4755, com Rodrigo.
Sobre o CRMV-SP
O CRMV-SP tem como missão promover a Medicina Veterinária e a Zootecnia, por meio
da orientação, normatização e fiscalização do exercício profissional em prol da saúde
pública, animal e ambiental, zelando pela ética. É o órgão de fiscalização do exercício
profissional dos médicos-veterinários e zootecnistas do Estado de São Paulo, com mais
de 33 mil profissionais ativos. Além disso, assessora os governos da União, Estados e
Municípios nos assuntos relacionados com as profissões por ele representadas.
http://www.crmvsp.gov.br/site/

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA E AGENDAMENTO DE ENTREVISTAS:
Apex Agência – Conteúdo Estratégico – www.apexagencia.com.br
1) Sandra Cunha – (11) 99694 8607 ou sandracunhapress@gmail.com
2) Leonardo Fagundes – (41) 99683 0663 ou Leonardo@apexagencia.com.br

