“Ata” da reunião da Comissão de Saúde Única CRMV-PR
Participaram da reunião do dia 28 de setembro de 2018: Walfrido, Mariana, Javier, Weslem,
Vivien e Claudia.
1) Resumo e feedback dos eventos recentes:
a. Encontro de Saúde Pública e Inspeção de Alimentos – Guarapuava
Walfrido relata que o evento foi muito bem organizado
b. Palestra Arboviroses
Walfrido relata que houve apresentação de novas metodologias diagnósticas,
“Min Ion (?)” capazes de mapear o genoma humano. Custo aproximado de
US$1000,00. Adaptável em cassetes eletrônicos, disponíveis para aquisição.
Faz a reação PCR em outro dispositivo, cuja solução é utilizada para leitura no
sensor. “Bar (?) Code”. Dr. Marcio fará a padronização do kit para 96 provas
em um mesmo cassete. Relatos recentes estudos com resultados inovadores
sobre avaliações epidemiológicas do Zica vírus. (IBMP – ICC Tecpar)
2) Simpósio Saúde Única II
a. Organização, apoio, patrocínio, divulgação e evento futuro.
Claudia relatou que quanto aos convites para os palestrantes, vários já
confirmaram presença (MAPA – Suzana Bresslau; FAO – Responsável na
América Latina – Mariza Caipo (?); PUC – médico infectologista Felipe Thom /
Flavio Telles; USP – Nilton Licopam (retorna de viagem 1º de outubro); Não
conseguiu ninguém da “turma do esgoto” entrou em contato com a Prof.
Helena da UFPR – ecotoxicidade e inter-relações com o ambiente; OIE – Jorge
Pinto não ode na data, Luiz Barcos ainda não respondeu; DEFRA – Paul Green
não vem, mas Fraser (?) sim; Panaftosa – Simone Haus; SESA – Marcelo
Pillonetto confirmou). Quase todos os convidadeos estão confirmados. Foi
necessário alterar a formatação do evento para permissão do patrocínio pelo
CRMV-PR, que custeará voos e hospedagem dos palestrantes. Todos os
patrocinadores contatados apoiaram o evento, que já dispõe de R$6.600,00
para depósito em conta de centro de resultado. Definiu-se valor de R$30,00
para emissão de certificado. Não haverá comitê científico neste evento.
Apenas no terceiro simpósio de saúde única, que será em Foz do Iguaçu, em
2019. Falar com Emanuelle para conseguir contato de Deise Regina Sprada
Pontarolli (Assistencia Farmaceutica – SESA-PR) para ver se aceita falar sobre
o controle de antimicrobianos desenvolvido pela SESA-PR (no Simpósio
Saúde única II). Javier pediu para todos refletirem sobre qual o objetivo do
próximo simpósio de saúde única. Qual o resultado esperado pela comissão?
Quais produtos queremos que o evento produza? Devemos formalizar
alguma ação? Desenvolver algum projeto? Quais encaminhamentos?
Será utilizada a mesma arte do evento passado, apenas atualizando para “II”.

3) Texto sobre saúde única para publicação em site e revista CRMV-PR

Vivien sugeriu buscar um texto rascunho no CZBEA para escrever artigo sobre
saúde única e publicar na página do CRMV-PR. Weslem disse que irá colocar
no GoogleDrive o texto de uma colega da UEL (workshop saúde única). Os
presentes entraram em consenso sobre a criação de um grupo de emails pelo
CRMV-PR, com todos da comissão, para facilitar a comunicação. Claudia ficou
de verificar com os funcionários do CRMV sobre como proceder para criar
este grupo.
4) Eventos: colaboração com CRMV-PA e IEC na divulgação do conceito de saúde única
(Dr Marcio); Esporotricose (UVZ Curitiba e RMC + conselheira CRMV-PR Silvia Uzozaki)
Em reunião com o Dr. Marcio ... Instituto Evandro Chagas ... Centro de
Pesquisa em primatas... contato com CRMV-PA par aumentar interação sobre
saúde única.
Conselheira UFPR Palotina (não consegui anotar nome): evento esporotricose
+ Marconi + Silvia + pessoal de São José dos Pinhais (solicitaram apoio para
evento específico sobre esporotricose)

5) Visitas in loco (duplas): outros conselhos de categorias profissionais diferentes;
promover a integração entre comissões do CRMV-PR.
O objetivo é aumentar a integração entre conselhos regionais das profissões
envolvidas no conceito de saúde única, com o agendamento de reuniões com
os demais conselhos, para sensibilizá-los a recomendar a participação de um
profissional na Comissão.
6) “Any Other Business”
Próxima reunião ficou agendada para 6 de novembro de 2018, às 14h.

