Ata Nº 1 – Comissão de Saúde Única CRMV-PR
Data: 18 de Maio de 2018
Presentes:
- Cláudia Turra Pimpão
- Javier Felipe Teodoro Burchard Senoret
- Jéssica Kayamori Lopes
- Mariana Filippi Ricciardi
- Vivien Midori Morikawa
- Walfrido Kühl Svoboda
- Weslem Garcia Suhett

1. Apresentações/Introduções dos membros da comissão
2. Responsabilidades da comissão em promover o conceito de Saúde única
- Visibilidade do Médico Veterinário na área de saúde
- Promover informação para profissionais
- Reforçar necessidade de colaboração multisetorial
- Concretizar atividades
3. Métodos para divulgação
a. Promover eventos de alcance estadual
- Propostas à níveis regionais sediados nos diversos CRMV-PR
- Participação de outras áreas profissionais
b. Mídias sociais
CRMV-PR: Revista – propor sessão ou coluna de Saúde Única; facebook e
instagram com pequenos textos informativos
c. Informes técnicos
- Resistência aos antimicrobianos
- Zoonoses
- NASF X MEDVET
- Prescrição de medicamentos em Medicina Veterinária
- ...
d. Participação dos membros da comissão em eventos (palestras em
congressos, simpósios, ...)
• 14/09 – Guarapuava (nome evento)
Cláudia – Saúde única
Walfrido – Febre Amarela
• 21/10 – Guarapuava (nome evento)
Vivien – Saúde Única

4. Eventos
a. II Simpósio Paranaense de Saúde Única
- Data: 18/11/18
- Submissão de proposta Edital ARC – Capes
b. Propostas de oficinas durante eventos
- Pensamento Estratégico Situacional; fomento à políticas públicas e eventos
participativos
e. Necessidade de estratégia de visibilidade pré e pós eventos
- Tentativa de promover orientação como resultado do evento
5. Aplicação do conceito de Saúde Única na rotina
a. Interação multisetorial
- Necessidade de promover interações
- Papel do Médico veterinário (importância para promover saúde, dificuldade
para outros profissionais compreenderem e incluírem o médico veterinário
na área,...)
- Como incluir outros setores nas atividades propostas (ex. ausência da
participação do setor Ambiental)
6. Objetivos da comissão
O objetivo da comissão é promover o Conceito de Saúde Única aos Médicos
Veterinários e suas responsabilidades na colaboração multisetorial e integração
multiprofissional.
1. Atuar no reforço de capacidade técnica de Médicos Veterinários em temáticas
relacionadas à Saúde Única, tais como: zoonoses, resistência aos
antimicrobianos, saúde do coletivo, saúde da família, análise de risco, interface
humano-animal-ambiental, etc.;
2. Promover a integração de instituições Governamentais (Federal, Estadual e
Municipal), acadêmica e iniciativa privada para a promoção do conceito nos
setores de Saúde, Agricultura, Meio Ambiente e Indústria;
3. Conscientização e sensibilização da sociedade sobre o papel e responsabilidade
do Médico Veterinário para com a Saúde.
7. Resistência aos antimicrobianos
- Contribuir para o AgroPrevine
- Disseminar o Plano Nacional de Ação (PNA)
8. Definir
a. Plano de atividades da comissão durante a gestão atual
- Assuntos a serem abordados e atividades a serem propostas por semestre

b. Identidade Visual da comissão
9. Outros
a. Inclusão de novos membros
Estrategicamente, a comissão considerou a importância da inclusão de dois
novos membros provenientes de órgãos públicos estaduais dos setores de
Saúde e Meio Ambiente. Idéias futuras para inclusão e/ou comunicação com
conselhos de Medicina, Farmácia, Ambiente, Nutrição...
b. Alcance ao CFMV
O Presidente da comissão de saúde única e do CRMV-PR comparecerão em
uma reunião em DF para apresentar a proposta da comissão
Próximos encontros da Comissão:
Junho – 29/06/18
Agosto – 17/08/18
Setembro – 28/09/18
Outubro – 18/10/18
Novembro – 23/11/18
Dezembro – 14/12/18

