Ata – Reunião CESU
06 de Novembro de 2018 – 14H00
Presentes: Jéssica Kayamori, Cláudia Pimpão, Mariana Ricciardi, Walfrido Khul,
Weslem Garcia
•

Resolução 962 - Guarda responsável e esterilização cirúrgica
Providenciar parecer sobre resolução

Normativa
Parágrafo único: para projetos de castração de cães e gatos por Universidades em áreas de risco,
tais como: áreas isoladas por mananciais (ex. ilha) ou de acesso restrito, populações ribeirinhas,
comunidades indígenas e/ou quilombolas ou situações emergenciais de saúde pública deverão
seguir a Resolução 962 na sua íntegra. No que se refere ao Capítulo II – Instalações, sempre que
possível, atender o Artigo 5 em sua integridade, porém em condições excepcionais a estrutura
deverá ser adaptada, sendo descritas as particularidades descritas no projeto a ser apresentado.

Parecer técnico
A CESU sugere que as comissões avaliadoras dos projetos de castração tenham uma descrição da
estrutura mínima a ser utilizada como referência ao avaliar projetos. Um estudo da comunidade a
ser abordada deverá ser realizado posteriormente ao início do projeto.

•

II Simpósio Paranaense de Saúde Única
Atualização: palestrantes confirmados (falta FAO); transmissão ao vivo
(utilização da conta do CRMV-PR no Youtube par transmissão online); código
para membros da comissão; patrocinadores;
Próximos passos: Definição de local Team Building;
Lista para envio de convite:
Conselho de Medicina (CRM)
Farmácia
Odontologia
Psicologia
Enfermagem
CREA
Fisioterapia
Biologia (CRBio)
Voto de louvor para a membro Jéssica Kayamori pelo auxílio na organização
do evento.

•

Visitas em outros conselhos
Postergadas para início de Dezembro/2018.
Membros: Walfrido Khul e Jéssica Kayamori

•

Inclusão Ad hoc na CESU
Áreas de Farmácia (responsável: Walfrido) e de Medicina (responsável: Cláudia)

•

Conferência Internacional AMR – OIE
Participação da Presidente Cláudia Pimpão no evento.
Debriefing sobre: encontros nos eventos; temas abordados e discutidos
durante o mesmo.
- Cláudia: elaborar resumo da conferência para publicação.

•

Evento CESU 2019 – Foz do Iguaçu
- Discussão data 12-13/09
- Local: Foz do Iguaçu
- Para reunião do dia 29 de Novembro de 2018: organização e detalhes para
iniciar na primeira reunião do ano seguinte.

