ARAÇATUBA SEDIA SIMPÓSIO DE SAÚDE ANIMAL
Evento é promovido pelo CRMV-SP e voltado para estudantes e profissionais da
área
No próximo dia 22, a cidade de Araçatuba será sede do XXIV Simpósio Regional
de Saúde Animal, promovido pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do
Estado de São Paulo (CRMV-SP). O evento acontecerá no Anfiteatro do Hospital
Veterinário da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp –
Araçatuba), com inscrições gratuitas e vagas limitadas.
O simpósio é voltado para profissionais e estudantes da área e acontece três
meses após o último evento, ocorrido em Marília. Na manhã do mesmo dia, o
CRMV-SP realiza ainda sua 472ª Reunião Plenária Ordinária nas dependências
da Unesp – Araçatuba.
“O objetivo desses eventos é atualizar e qualificar os profissionais em saúde
animal em todas as regiões. Assim envolvemos a comunidade acadêmica,
estudantes e profissionais para debater questões importantes da nossa área e
que têm impacto direto na sociedade como um todo”, destacou o presidente do
CRMV-SP, Dr. Mário Eduardo Pulga.
Ele será o responsável pela abertura do simpósio ao lado do professor Dr. Max
José de Araújo Faria Júnior, diretor da Faculdade de Medicina Veterinária da
Unesp –Araçatuba.
O primeiro tema do simpósio será “Responsabilidade Técnica em Clínicas”. A
palestra será ministrada pelo professor Dr. Carlos Augusto Donini, conselheiro
do CRMV-SP e titular do curso de Mestrado do Centro Universitário Faculdades
Metropolitana Unidas (FMU).
Em seguida será a vez da professora Dra. Mitika Kuribayashi Hagiwara,
conselheira e docente da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da
Universidade de São Paulo (FMVZ-USP), apresentar o tema “Otimizando a
interpretação do Hemograma”.
A última palestra será do professor Dr. Silvio Arruda Vasconcellos, também
docente da FMVZ-USP e secretário geral do CRMV-SP, com o tema “Raiva em cães
e gatos provocada por vírus mantido por quirópteros. Novos riscos para a Saúde
Pública”.
Vasconcellos lembra que a raiva, por ser uma doença fatal, sempre foi uma
zoonose que exigiu grande preocupação por parte dos serviços de saúde pública
e, por isso, grandes avanços foram obtidos no controle da raiva urbana. No
entanto, o professor ressalta que, nos últimos anos, as variantes do vírus
mantidas na natureza por morcegos hematófagos e não hematófagos têm
ocasionado casos em humanos e também em animais e é preciso atenção dos
clínicos.

“As manifestações clínicas dos cães e gatos infectados por estas variantes não são
tão típicas quanto as causadas pelas variantes que usualmente os acometiam, o
que exige uma atenção redobrada a quadros neurológicos de cães e gatos e a
necessidade da proteção dos profissionais, efetuando o tratamento antirrábico
pré-exposição", ressalta o professor.
“Queremos convidar todos os profissionais e estudantes da região. Essa troca de
informações e debates enrique e contribui para o crescimento da nossa
profissão, especialmente quando envolve saúde animal e saúde humana”,
finalizou o presidente do CRMV-SP.
SERVIÇO
XXIV Simpósio Regional de Saúde Animal do CRMV-SP
Data: 22/11/2016 – 18h
Local: Anfiteatro do Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária
da Unesp – Rua Clóvis Pestana, 793, Araçatuba-SP
Inscrições gratuitas pelo link http://bit.ly/2fj9Tqe - Vagas Limitadas
Outras informações: rodrigo.gabinete@crmvsp.gov.br
Programação:
18h – Abertura
Dr. Mário Eduardo Pulga – Presidente do CRMV-SP
Prof. Dr. Max José de Araújo Faria Júnio – Diretor da FMVA
18h30 – Responsabilidade Técnica em Clínicas
Prof. Dr. Carlos Augusto Donini – FMU e CRMV-SP
19h20 – Otimizando a interpretação do hemograma
Profa. Dra. Mitika Kuribayashi Hagiwara – FMVZ-USP e CRMV-SP
20h10 – Raiva em cães e gatos provocada por vírus mantido por quirópteros.
Novos riscos para a Saúde Pública
Prof. Dr. Sílvio Arruda Vasconcellos – FMVZ-USP e CRMV-SP
21h – Encerramento
INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA E AGENDAMENTO DE ENTREVISTAS:
Apex Agência – Conteúdo Estratégico
1) Sandra Cunha – (11) 99694 8607 ou sandracunhapress@gmail.com
2) Leonardo Fagundes – (41) 99683 0663 ou Leonardo@apexagencia.com.br

