Nº 006 - JAN/JUN 2018

CRMV/PB REALIZOU CURSO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NO INTERIOR DO ESTADO
O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba (CRMV/PB)
realizou no primeiro semestre o Curso Básico de Responsabilidade Técnica (RT) nas
cidades de Patos/PB e Areia/PB nos dias 11 de abril e 10 de maio respectivamente.
Domingos Lugo, presidente do CRMV/PB, ministrou três palestras sendo a primeira
sobre Responsabilidade Técnica – Normas e Procedimentos onde foram explicados as
formas de anotações no livro de RT, quanto a organização, qual a linha de trabalho que
deve ser seguida. Ainda em sua apresentação ele mostrou a importância de se conhecer
o manual do responsável técnico, elaborado pelo Conselho, com objetivo de aprimorar o
desenvolvimento nas atividades como responsável técnico dentro da empresa, bem como
no auxílio do seu crescimento profissional.
A palestra seguinte foi Ética na Responsabilidade Técnica e Casos Jurídicos que teve
como objetivo integrar o profissional dentro das responsabilidades éticas mostrando quais
são elas e os reflexos jurídicos que podem ocorrer quando é cometido algum tipo de
infração ou erro médico.

documentos, como modelo de atestados,
relatórios, cadastros, dentre outros, ressaltando
que todo Responsável Técnico deve estar inscrito
no CRMV.
O Zoot. Humberto Cardoso falou sobre O Papel
do Responsável Técnico em Feiras e
Exposições apresentando o conceito e a
importância do RT em feiras, leilões e exposições
seguindo as indicações do manual de RT, bem
como a sua vivência e dificuldades para se tornar
um RT e quais os desafios futuros para essa
profissão.
Para o segundo semestre o CRMV/PB realizará
o curso nas cidades de Sousa (08 de agosto) e
João Pessoa (25 de setembro). As inscrições
serão divulgadas com antecedência no site e
facebook.

CAMPANHA ZOOTECNISTA 2018
Durante o mês de maio foram realizadas várias
ações em comemoração ao Dia do Zootecnista, a
data da celebração é no dia 13 de Maio.

Em Responsabilidade Técnica e Controle Populacional, Domingos apresentou quais os
procedimentos que devem ser seguidos para realizar um projeto com base na Resolução
962/10 do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), quais os procedimentos de
castração de animais, posse responsável e demais ações voltadas ao bem estar animal
e a proteção do profissional e do meio ambiente.
Seguindo a programação a Méd. Vet. Débora Rochelly, ministrou a palestra Programa
de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde que trata sobre as legislações do
descarte correto dos resíduos gerados pelos serviços da Medicina Veterinária e da
Zootecnia, bem como os impactos ambientais, sanitários, econômicos e sociais causados
pelos descartes incorretos desses resíduos.
Entregar o leite com qualidade seguindo a instrução normativa 62 do Ministério de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) foi tema discutido durante a
palestra Responsabilidade Técnica em Laticínios com ênfase na sanidade animal
ministrada pelo Méd. Vet. Milano Sales.
Na ocasião Milano falou sobre a Responsabilidade Técnica em Sala de Diagnóstico de
Brucelose e Tuberculose Bovina mostrando como devem ser os procedimentos
de credenciamento junto ao mapa, qual a forma correta de preenchimento de alguns

O CRMV/PB realizou o Curso de
Responsabilidade Técnica no dia 10 de maio e
apoiou o XI Simpósio Paraibano de Zootecnia,
ambas as ações foram realizadas na cidade de
Areia/PB.
Como campanhas publicitárias foram colocados
outdoors na cidade de João Pessoa e Campina
Grande. Spot nas rádios: JovenPan, CBN FM e
Cabo Branco FM. Faixa comemorativa, banners
no site e facebook além de envio de mala direta
aos profissionais zootecnistas.
Parabéns Zootencista!
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CONHEÇA A RESOLUÇÃO DO
CRMV/PB QUE REGULAMENTA O
CURSO BÁSICO DE RT
O Conselho Regional de Medicina Veterinária
do Estado da Paraíba (CRMV/PB) publicou
no Diário Oficial da União do dia 04 de abril de
2018 a Resolução CRMV/PB n° 005/17 que
regulamenta
o
Curso
Básico
de
Responsabilidade Técnica (RT). O texto
dispõe sobre o curso e institui os requisitos
para homologação de Anotação de
Responsabilidade Técnica no estado da
Paraíba.
Conforme a resolução, durante o curso com
carga horária mínima de 06 horas, deverão ser
abordados pelo menos os seguintes
assuntos: Sistema CFMV e CRMV’s –
atividades e atribuições; Código de Ética e
orientação
profissional; Manual
de
Responsabilidade
Técnica
e Responsabilidades administrativas, civil e
criminal.
Considerando a importância das atividades
de responsabilidade técnica o CRMV/PB
instituiu no ano 2015 o Manual do
Responsável
Técnico:
Normas
e
Procedimentos, visando englobar o conjunto
de normas regedoras a serem cumpridas por
todos os Médicos Veterinários e Zootecnistas,
no desempenho de suas atividades de
Responsável Técnico.
A realização dos cursos será de
responsabilidade do CRMV/PB de forma
regionalizada no Estado da Paraíba, podendo
ser realizados convênios com instituições
públicas de ensino, pesquisa e fiscalização
ligadas à Medicina Veterinária e/ou Zootecnia,
como colaboradores.
Através do nosso site é possível acessar a
lista dos profissionais que realizaram o curso e
que estão aptos a exercerem as atividades de
Responsável Técnico no estado da Paraíba.

WORKSHOP SOBRE
ESPOROTRICOSE FOI REALIZADO
PELO CRMV/PB EM JOÃO PESSOA
O Conselho Regional de Medicina Veterinária
do Estado da Paraíba realizou no último
sábado (09/06) o Workshop Esporotricose A-Z,
ministrado pela Médica Veterinária Profª Dra.
Roseana Diniz (UFRPE) e a Médica Veterinária
Alessandra Veras, no auditório da Faculdade
DeVry em João Pessoa.

A Dra. Roseana fez uma abordagem
detalhada sobre a história do agente etiológico
da esporotricose, sobre a distribuição a nível
nacional
e
mundial.
Relacionou
as características dos microrganismos, quais
os sinais clínicos nos animais, os meios de
diagnósticos e formas de tratamento, a
“esporotricose é uma doença curável,
um diagnóstico precoce e um tratamento
bem orientado, geralmente tem evolução para
cura clínica do animal” afirmou ela.
Ainda na sua apresentação foram discutidos
assuntos como políticas públicas, diretrizes na
saúde pública, medicina do coletivo e
biosseguridade.

Sobre a relação da doença com o gato, onde
o felino é visto como o transmissor, Roseana
esclarece que “o solo é quem transmite, o gato
não é o problema ele é a sinalização de um
problema que existe na região. O gato é um
indicativo de que no solo da região em que o
animal vive existe a presença do fungo de
forma patogênica.
A Méd. Vet. Alessandra Veras abordou sobre
as chaves para um diagnóstico mais preciso
como a necessidade do exame clínico das
lesões, a epidemiologia, o histórico,
anamnese e exames laboratoriais.

O workshop trouxe muito conhecimento
teórico e prático, troca de experiências e
muitas discussões sobre a saúde humana, a
saúde animal e o meio ambiente.

NOTA EM DEFESA DA QUALIDADE
DO ENSINO DA MEDICINA
VETERINÁRIA E ZOOTECNIA É
PUBLICADA PELO SISTEMA
CFMV/CRMVS

Durante a 2ª Câmara Nacional de
Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs, que
acontece no Rio de Janeiro/RJ no dia 06 de
junho, foi assinado pelos Presidentes do
Conselho Federal de Medicina Veterinária,
dos 27 Conselhos Regionais de Medicina
Veterinária, a nota em defesa da qualidade
do ensino da Medicina Veterinária e
Zootecnia. Leia na íntegra.
Nota em Defesa da Qualidade do Ensino da
Medicina Veterinária e da Zootecnia
Os Presidentes do Conselho Federal e Regionais
de Medicina Veterinária, da Academia de Medicina
Veterinária do RJ e da Sociedade Brasileira de
Higiene e Saúde Pública, que abaixo subscrevem
vêm, através da presente nota, defender a
qualidade do ensino da Medicina Veterinária e da
Zootecnia e apresentar sua extrema preocupação
quanto ao ensino na modalidade EAD (ensino à
distância). A Medicina Veterinária e a Zootecnia
são profissões de formação iminentemente
técnica e prática. É obrigatório às instituições de
ensino superior vinculadas ao exercício destas
profissões nos cursos de graduação, ministrarem
seus conteúdos teórico-práticos, com ênfase nas
áreas de saúde animal, clínica médica e cirúrgica,
Medicina Veterinária Preventiva, saúde pública,
zootecnia, produção animal, inspeção e tecnologia
de produtos de origem animal e nutrição animal,
exclusivamente sob a modalidade presencial.
Paralelamente aos conteúdos teóricos e práticos,
temos a questão dos estágios curriculares.
Turmas em EAD inviabilizam estágios com
supervisão acadêmica e de campo articuladas. A
supervisão e a orientação para os estudantes
passam a ser no máximo transmissão de
informações, mas jamais formação profissional.
As competências e habilidades na área da
Medicina Veterinária e Zootecnia são diretamente
relacionadas com o cuidar do animal e seus
produtos, que consiste na intervenção eficaz,
mediante ações interrelacionadas, competências
atitudinais, procedimentais e conceituais. O
Sistema CFMV/CRMVs, como órgão de
orientação, fiscalização e regulamentação
profissional, apoia e dá suporte à formação de
excelência dos profissionais e, como instância de
defesa dos interesses da sociedade nos assuntos
relativos à Medicina Veterinária e Zootecnia,
manifesta total desacordo com a homologação de
cursos nesta modalidade, sob pena dos
profissionais egressos não estarem devidamente
preparados para a prática dessas profissões que
lidam, de diversas formas, com a saúde pública.
Assim, em defesa da qualidade do ensino da
Medicina Veterinária e da Zootecnia, requeremos
veementemente ao Sr. Ministro de Estado da
Educação, Rossieli Soares da Silva, a não
autorização de cursos de Medicina Veterinária e
Zootecnia na modalidade EAD. Rio de Janeiro, 6
de junho de 2018.
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PACIENTE EPILÉTICO FOI TEMA DA
PALESTRA REALIZADA PELO CRMV/PB
EM JOÃO PESSOA/PB
Abordagem ao Paciente Epilético foi tema da
palestra do Programa Educação Continuada
ministrada pelo Médico Veterinário Emílio Júnior
(UFCG), realizada no dia 26/02/18 pelo Conselho
Regional de Medicina Veterinária do Estado da
Paraíba (CRMV/PB) através da Comissão
Regional de Ensino da Medicina Veterinária
(CREMEV/PB) no auditório do SINAVEZ em
João Pessoa/PB.

A esquerda Méd. Vet. Emílio Júnior e o Méd. Vet. Adriano
Fernandes.

O objetivo da palestra foi conhecer e entender a
anatomia do sistema nervoso, localizar as lesões,
avaliar a gravidade e avaliar as possibilidade de
tratamentos.
Durante a palestra houve vários momentos de
interação entre o palestrante e os participantes,
resultando em uma troca de experiências e
aprendizados que enriqueceram o evento. Emílio
acredita que “o sucesso terapêutico só pode ser
obtido quando realizado o diagnóstico correto, a
escolha adequada do medicamento, conhecer a
farmacologia clínica e a importância da
monitoração sérica. Na neurologia é
extremamente importante localizar em primeiro
lugar a lesão para depois se pensar nas
possíveis doenças.” concluiu ele.
O Programa
Educação
Continuada
CRMV/PB tem
como
objetivo
o
aperfeiçoamento profissional, bem como a
introdução de novas técnicas e atualizações na
área, além de promover a integração entre os
participantes.

EVENTOS
Para o segundo semestre já estão abertas as inscrições para
os eventos.
Maiores informações no site www.crmvpb.org.br
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DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS - Janeiro a Maio 2018

FISCALIZAÇÕES – Janeiro a Junho 2018
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CRMV/PB: AÇÕES E PARTICIPAÇÕES

Méd. Vet. Domingos Lugo (PB) Méd.
Vet. José Vieira (MS) e Zoot.
Wendell
Lima
(CFMV)
na
comemoração dos 40 anos da
Medicina Veterinária do Mato
Grosso do Sul no dia 23/03/18.

O presidente do CRMV/PB, Domingos Lugo,
participa da 1ª Câmara Nacional de
Presidentes (CNP) da gestão 2017/2020,
realizada entre os dias 21 a 23/02/18, na sede
do
CFMV
em
Brasília
(DF).
Um dos objetivos do encontro foi aproximar o
Conselho Federal dos Conselhos Regionais e
fortalecer o Sistema CFMV/CRMVs.

Esporotricose foi tema da entrevista com a
Med. Vet. Valéria Rocha, realizada no dia 15
de maio de 2018.

O conselheiro Med. Vet. Prof. Otávio
Brilhante, representou o CRMV-PB
na solenidade de posse da Gestão
do CRMV-ES triênio 2018-2021, que
aconteceu no dia 12/04/18 em
Vitória-ES.

O vice-presidente do CRMV/PB, Zoot. Prof.
Severino Gonzaga, representou o CRMV/PB na
abertura do IV Simpósio de Avicultura do Nordeste,
realizado no dia 19/04/18 em João Pessoa/PB.

Página 06

Página 05

O Méd. Vet. Adriano Fernandes tomou posse como
membro da Comissão Nacional de Educação da
Medicina Veterinária (CNEMV) no dia 28/02/18.
Adriano é conselheiro do CRMV/PB e presidente da
Comissão Regional de Ensino da Medicina
Veterinária CRMV/PB.

A Méd. Vet. Débora Rochelly, conselheira e
presidente da CRASMA/PB, tomou posse como
membro da Comissão Nacional de Animais
Selvagens (CNAS/CFMV) no dia 09/04/18, em
Brasília (DF).

O Méd. Vet. Adriano Fernandes,
presidente da CREMEV/PB participou da
reunião no dia 05/04/18 com Conselho
Estadual de Educação da Paraíba (CEE)
em João Pessoa.

O vice-presidente do CRMV/PB, o Zoot.
Severino Gonzaga foi designado como
membro da Câmara Técnica de Zootecnia
CFMV, em Brasília/DF (09/02/18).

A esquerda o presidente do CRMV-PB,
Domingos Lugo e o conselheiro do CFMV
Wendell Lima. Representação Paraibana na
Câmara Nacional de Presidentes do Sistema
CFMV/CRMVs, que aconteceu em BrasíliaDF.

Valéria
Rocha,
presidente
da
CRESPVSA/PB, falou sobre as doenças
transmitidas pelos animas e os cuidados
necessários. (08/05/18)
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A Comissão CEBEA/PB e a Méd. Vet. Débora
Rochelly, presidente da CRASMA/CRMV/PB,
estiveram reunidos para análises de processos,
pertinentes as comissões em 22/02/18.

A Méd. Vet. Valéria Cavalcanti esteve reunida com o
Centro de Vigilância Ambiental e Zoonoses de João
Pessoa (CCZ). 06/03/18

A eutanásia nos serviços públicos foi tema
da entrevista com o presidente do
CRMV/PB, Domingos Lugo, onde ressaltou
a avaliação clínica como única e exclusiva
do Médico Veterinário e fez algumas
observações sobre o projeto de lei.

2ª Câmara Nacional de Presidentes e Sessão
Plenária Ordinária do CFMV, eventos realizados
entre os dias 05 e 06 de junho/18 na cidade do
Rio de Janeiro/RJ.

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba – CRMV/PB
End. Provisório: Rua Quintino Bocaiúva, 597 – Torre – João Pessoa-PB / 58040-320
Telefone: (83) 3222-7980 - crmvpb@crmvpb.org.br
Expediente: Segunda à Sexta das 12h às 18h

