Fiscalização constata exercício ilegal da Medicina Veterinária
Em fiscalização conjunta realizada na tarde do último dia 14 com o Procon/MS e Vigilância Sanitária
Municipal, o CRMV/MS constatou exercício ilegal da profissão de médico veterinário. O proprietário de um pet
shop e banho e tosa localizado no bairro Campo Belo, em Campo Grande, realizava atendimento veterinário
sem ter formação em Medicina Veterinária.
No local, que não possui médico veterinário responsável técnico, foram encontradas vacinas na geladeira fora
do prazo de validade, seringas, carteiras de vacinação sem preenchimento e medicamento veterinário com
substância sujeita a controle especial, considerada substância anabolizante. Saiba mais:
https://goo.gl/EGYxFs
Sistema CFMV/CRMVs se mobiliza em defesa do médico veterinário como RT
Assessores jurídicos do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária (Sistema
CFMV/CRMVs) se reuniram na sede do CFMV, em Brasília, dia 18, para debater as medidas necessárias para
garantir a presença do médico veterinário como Responsável Técnico (RT) nos estabelecimentos que
comercializam animais e produtos de uso veterinário. Confira: https://goo.gl/QE2r5o
Entrevista: médico veterinário é fundamental no combate à
tuberculose bovina e humana
A tuberculose bovina foi o tema de entrevista realizada pelo
CRMV/MS com o médico veterinário Paulo Alex Carneiro. A
doença causa consideráveis prejuízos econômicos e sociais,
em virtude do impacto que produzem na produtividade dos
rebanhos e dos riscos que acarretam à saúde humana. Neste
contexto, Paulo Alex ressalta que o médico veterinário e sua
atuação na Saúde Única é fundamental no combate à doença.
Confira a entrevista completa: https://goo.gl/nqKh9z

Brasil é o primeiro país a aderir ao banco de vacinas contra febre aftosa na América Latina
O Brasil é o primeiro país da América Latina a aderir oficialmente à criação de um banco de antígenos e
vacinas contra a febre aftosa. A decisão foi tomada no último dia 21, durante reunião extraordinária da
Comissão Sul-Americana para a Luta Contra a Febre Aftosa (Cosalfa), em Brasília. https://goo.gl/CpLaFL
Aplicativo de consultas online não tem o respaldo do
CFMV e fere o Código de Ética do Médico Veterinário
Considerando o recente lançamento de um aplicativo que
promove atendimentos veterinários por meio virtual, CFMV
esclarece que esse tipo de serviço não é permitido pelo Código
de Ética do Médico Veterinário e que, ao contrário da
informação erroneamente divulgada em reportagem publicada
em 9 de julho pelo jornal de Campinas (SP) Correio Popular, o
aplicativo não tem o respaldo ou qualquer tipo de validação do
CFMV ou de qualquer CRMV. https://goo.gl/MpDrnR
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