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VIII Seminário Nacional de Saúde Pública Veterinária está com inscrições abertas
A importância do médico veterinário na Saúde Pública e seu trabalho na ligação entre a saúde
ambiental, humana e animal, a Saúde Única, foram temas escolhidos para a oitava edição do Seminário
Nacional de Saúde Pública Veterinária.
O evento, organizado pelo CFMV com o apoio do CRMVMS, acontece nos dias 18 e 19 de outubro, em
Campo Grande (MS). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do CFMV. Podem se
inscrever estudantes e profissionais de Medicina Veterinária. Confira programação.

Fiscalização noturna autua clínica veterinária 24h sem médico veterinário presente
Fiscalização realizada na madrugada de 15 de julho, em Campo Grande, resultou em autuação a uma
clínica veterinária. O estabelecimento, que possuía horário de funcionamento 24h, não havia médico
veterinário à disposição em todo o seu período.
Segundo a Resolução CFMV nº 1015/2012, clínicas que possuem internações e funcionamento 24h,
ainda que não haja atendimento ao público, são obrigadas a manter um profissional médico veterinário
em período integral. Leia mais.

Portaria da Iagro equaliza vacinação da Zona de Fronteira e
Planalto
Uma Portaria publicada no último dia 11, no Diário Oficial do
Estado, pela Iagro, igualou as datas de vacinação contra
febre aftosa das regiões do Planalto e da Zona de Fronteira
em Mato Grosso do Sul.
Segundo a Portaria nº 3.557, as datas de vacinação da região
de Fronteira, que na primeira e segunda etapas tinham início
nos dias 1º de abril e 1º de outubro respectivamente, passam
a acompanhar o calendário do Planalto. Leia mais.
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Brasil está apto a exportar embriões bovinos in vitro para o Paraguai
A partir de agora, o Brasil poderá vender embriões bovinos in vitro para o Paraguai. O Serviço Nacional
de Qualidade e Saúde Animal paraguaio aprovou o Certificado Veterinário Internacional, que possibilita
o comércio do material genético. O documento que atesta a origem dos embriões brasileiros foi
elaborado pelo Departamento de Saúde Animal (DSA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa). Leia mais.

Estudantes de Medicina Veterinária da USP listam as principais plantas tóxicas para animais
Sem que donos percebam, os animais de estimação podem engolir algo que não seja saudável como
lixo, produtos de limpeza, remédios e plantas. Os sinais de que alguma coisa está errada sempre
aparecem: vômitos, diarreias, dificuldades de andar e letargia. Muitas pessoas desconhecem
informações sobre o perigo de consumo de substâncias e produtos nocivos aos pets, que, em algumas
situações, pode ser fatal.
Preocupados com a questão, estudantes de Medicina Veterinária da Universidade de São Paulo (USP),
realizaram de outubro a novembro de 2015 uma pesquisa com cerca de 45 Médicos Veterinários de
diversas clínicas da cidade de São Paulo (SP) sobre a Toxidade das Plantas para Animais. Confira.

CURSOS E EVENTOS
CRMVMS já lançou calendário de seminários básicos de RT para segundo semestre! Confira:
24/08  23º Seminário Básico de RT  Campo Grande
02/09  III Simpósio de Qualidade de Leite
27/09  24º Seminário Básico de RT  Três Lagoas
25/10  25º Seminário Básico de RT  Campo Grande
29/11  26º Seminário Básico de RT  Dourados
13/12  27º Seminário Básico de RT  Campo Grande
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