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Ao se apresentarem as ideias para a idealização do Símbolo da
APAMVET, ao ilustre amigo e colega ilustre - Professor Doutor Raphael
Valentino Riccetti – no momento Patrono da 29ª Cadeira da APAMVET,
julgou-se necessário manter a coerência de se respeitar o passado da
Medicina Veterinária, tanto Brasileira como, também Paulista, ressaltando
que esse Símbolo é marca registrada de propriedade de nossa Jovem Arcádia
dos Veterinários Paulistas.
Assim sendo, acompanhando a tradição histórica de nossa profissão
adotou-se – do Símbolo da Veterinária Brasileira, estabelecido pela
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Resolução CFMV n° 609 de 15-06-94 dentro de um hexágono (que para a
APAMVET, tornou-se um losango!”), há a inclusão da serpente enroscada
num bastão; ressalte-se que essa imagem, originada na Grécia Antiga, é uma
evocação mística de Asclépio, deus da arte e ciência de curar os males dos
seres vivos. Asclépio, na também, antiga e tradicional cultura romana, era
adotado e adorado com o nome de Esculápio. O referido deus era filho de
Apolo e Coronis, sendo educado, em suas virtudes pelo centauro Quirão.
E, na formação de Esculápio, lhe foram ensinadas a ciência e arte de curar
os doentes, com poder de até ressuscitar os mortos. Segundo a mitologia
grega Asclépio ou Esculápio foi morto por decisão de Zeus – o rei dos
deuses, denominado de Júpiter pelos romanos. A seguir passou a ser
venerado e cultuado em vários santuários da Grécia. Desses Santuários, o
mais famoso foi o de Epiduro. A lenda Grega demonstrou que mesmo na
civilização clássica - como era a grega, o poder da consanguinidade era
evidente, ao se destacar que a filha de Asclépio ou Esculápio era a deusa
Hígia, cujo nome deu origem à palavra Higiene, era a deusa da Saúde.
Segundo a orientação dos Acadêmicos, o Confrade Riccetti, com a
colaboração dos artistas responsáveis pela arte final do Símbolo da
APAMVET, colocou o símbolo de Esculápio tendo como moldura um
losango, inserido no espaço formado pelas letras V (representativa de
Veterinária) invertidas.
A imagem da serpente enroscada no bastão, emoldurada por duas
letras V invertidas formou um losango estilizado, evidente recordação do
tradicional e antigo medalhão da Sociedade Paulista de Medicina
Veterinária/SPMV.
Ainda se fez uma homenagem às várias nuances da cor verde,
permitindo que os Acadêmicos se recordem de inúmeras coloridas imagens
de nossa profissão. Cabe ressaltar que a cor verde significa vida, saúde e
juventude, tonalidades que se destacam num fundo branco, cor complexa e
por ser uma mistura das demais cores, seguramente, significa o sentimento
de integração que une a Classe Veterinária, representando os embates pela
vida e pela paz entre os seres vivos.
Quanto aos significados do bastão e da serpente, eles serão explicados
de forma simples, mas seguramente, a melhor forma de se descrever esses
dois elementos constituintes do símbolo da APAMVET, como se elucidará
a seguir. Para tanto, utilizar-se-á o esclarecimento que figura na Páginaeletrônica do Conselho Federal de Medicina Veterinária/CFMV, para
descrever o Símbolo da Medicina Veterinária:
O Bastão – primitivamente era representado por um galho de árvore
com algumas folhas, significando os segredos da vida terrena, poder da
ressurreição, o auxílio e suporte da assistência dada pelo médico aos seus

3
pacientes; sua origem vegetal representa as forças da natureza e as virtudes
curativas das plantas;
A Serpente representa a prudência, a vigilância, a sabedoria, a
vitalidade, o poder de regenerabilidade e a preservação da saúde.
Na representação gráfica do Símbolo da APAMVET optou-se pela
estilização com letras V invertidas, com o objetivo de identificar e dar maior
destaque à identificação da profissão como Veterinária (representada pela
letra V). Assim se permitiria que o público diferenciasse essa profissão com
facilidade das demais profissões da área da saúde e que, prontamente,
reconhecessem os Veterinários como Graduados em Curso Superior,
relacionados com as ciências da saúde, mas com forte vinculação com as
Ciências Agrárias, nas áreas de criação e melhoramento animal, com perfeito
atendimento de animais de produção, nos locais de criação e manutenção.
Além do mais, para o losango (do símbolo tradicional da SPMV-Sociedade
Paulista de Medicina Veterinária) representar a pujança, não só da Academia
Paulista de Medicina Veterinária, mas também do Estado de São Paulo. Pois,
de forma estilizada apresentou-se no vértice da letra V invertida o esboço do
Mapa do Estado
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Na ordem:
1 - Apamvet sobre mapa de São Paulo;
2 – Selo da Apamvet;
3 – Estudo de Medalhas Comendas da Medicina Veterinária;
4 – Medalha de mérito Veterinário da Apamvet – comemorando 10
anos de Existência

