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Editorial

Unidade, inovação e valorização

Rodrigo Lorenzoni
Presidente do CRMV-RS
presidente@crmvrs.gov.br

Dentre as funções constitucionais do Conselho Regional de Medicina Veterinária
do Rio Grande do Sul, a orientação e a fiscalização são fundamentais. Desde o início
da gestão, em novembro de 2011, não temos medido esforços para cumprir, de maneira ética, comprometida e zelosa, os nossos deveres. Com a contratação de um médico
veterinário, por meio de concurso público, reorganizamos, fortalecemos e readequamos o setor de fiscalização. Reabrimos a secretaria regional do CRMV-RS de Santana
do Livramento, com o objetivo de contar com mais uma estrutura administrativa e
poder estar mais perto dos profissionais.
Nesse sentido e com muito orgulho noticiamos nesta edição da revista Veterinária & Zootecnia a aquisição da sede administrativa de Santa Maria. O investimento
representa um grande avanço na qualidade dos serviços prestados aos médicos veterinários, zootecnistas e sociedade do município e da região. Com isso aumentamos
o patrimônio de todos os médicos veterinários e zootecnistas e, assim como fizemos
com a reabertura da secretaria de Santana do Livramento, o local serve de apoio para
a fiscalização e aproxima o CRMV-RS de todos.
Outra notícia importante é a aquisição de
nove veículos que irão integrar a nova frota de
automóveis da fiscalização. Essa conquista permitirá uma renovação de 100% dos carros do setor. Desse modo iremos oferecer mais condições
para que os fiscais desempenhem suas atividades
com segurança e agilidade.
Do ponto de vista da orientação profissional, tivemos a ousadia de lançar a primeira escola de orientação profissional de um Conselho Regional de Medicina Veterinária do país. A Escola Superior de Ética foi criada com o objetivo de promover a atualização e a orientação profissional de forma gratuita a todos os profissionais inscritos
neste Regional. Através dessas ações seguimos caminhando na direção de devolver à
classe os recursos investidos pelos profissionais e empresas, em forma de serviços, de
melhorias e de patrimônio.
Reafirmo nosso compromisso de seguirmos trabalhando pela unidade, inovação e
valorização da Medicina Veterinária e da Zootecnia em 2014.
								Boas festas!
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Entrevista

“Sem bem-estar animal não há pesquisa”,
afirma médica veterinária

Um medicamento pode levar até dez anos para
ser testado e a liberação para uso em humanos pode
custar quase 50 milhões de dólares. O desconhecimento e o radicalismo puseram fim a anos de pesquisa de um medicamento que teria sua quebra de
patente validada e seria usado no tratamento do
câncer, no Sistema Único de Saúde (SUS). A invasão ao Instituto Royal, em São Paulo, pôs em cheque
o uso de animais em pesquisa, a utilização de práVeterinária & Zootecnia - O
que regulamenta a pesquisa com
animais no país?
Luisa Maria Macedo Braga
- A Lei Federal 11.794 ou a Lei
Arouca, criada em 2008. Ela regulamenta a experimentação ou
o uso de animais no ensino, que
nunca teve regra específica. Essa
obrigatoriedade nos leva também
a começar a ensinar a ciência de
animais de laboratório para os ve-
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ticas alternativas e a preocupação com o bem-estar.
Reconhecida pelo trabalho realizado com animais
de laboratório, ética em pesquisa e terapia celular,
a médica veterinária Luisa Maria Macedo Braga,
responsável técnica do Centro de Modelos Biológicos Experimentais (CeMBE-PUC/RS), explica na
entrevista desta edição da revista Veterinária &
Zootecnia o trabalho dos pesquisadores, o papel do
médico veterinário em biotérios, e o uso de animais

terinários. Essa Lei criou o Conselho Nacional de Controle de
Experimentação Animal (CONCEA). Nenhuma instituição que
utiliza animais e realiza experimentos pode funcionar sem estar
credenciada por ele e deve constituir uma Comissão de Ética no
Uso de Animais (CEUA). A composição destas comissões prevê a
presença de pesquisadores, biólogos, médicos veterinários e re-

presentantes de ONGs.
V & Z - O que é e como funcionam os Biotérios?
Luisa Maria – O Biotério é um
local onde os animais são criados
e mantidos em condições estáveis e controladas, com equilibrio nutricional e genético. Trabalham nesse local um grupo de
profissionais multidisciplinares,
porém, o único deles legalmente
habilitado para exercer a respon-

sabilidade técnica é o médico ve- mundiais para os parâmetros que
terinário, segundo a Normativa definem as condições ambiennº 6, do CONCEA.
tais ideais, mas tão importante
quanto isso é manter a genética
V & Z - Há espaço de atuação e a nutrição controlada. Conhepara os médicos veterinários em cendo esses fatores e utilizandoBiotérios?
-os, o resultado será um animal
Luisa Maria - É um mercado muito mais saudável, e qualquer
promissor que precisa atender que seja o teste a que ele está sennão só a pesquisa, mas o ensi- do submetido, a resposta será
no e o desenvolvimento (fase de ao objeto do teste e não aos seus
testes). Porém, é preciso mais problemas de saúde e desconforconhecimento dos profissionais, to. Cientista que se preze cuida
pois são poucos que entendem sempre do bem-estar dos animais
de ciência de laboratório e estão para ter uma pesquisa de qualiplenamente capacitados para atu- dade.
ar nessa área. Entretanto, a única
instituição de ensino que tem a
disciplina de animais de laboratório como obrigatória no país,
na Faculdade de Veterinária, é
a Universidade Federal do Rio
Grande do Sul.
V & Z – Qual é o papel do médico veterinário na função de RT
em Biotérios?
Luisa Maria - Os RTs cuidam
da saúde e do bem-estar dos animais, devem supervisionar os
procedimentos cirúrgicos e a eutanásia, e estar atentos para que
as pessoas que trabalhem com
animais tenham treinamento. É
preciso respeitar a ciência de animais de laboratório.
V & Z – Do que se trata essa
ciência?
Luisa Maria - A ciência de animais de laboratório é tudo o que
se refere a animais experimentais, desde a edificação do prédio
onde serão mantidos até o conhecimento de sua bioquímica, da
biologia, do comportamento, das
condições ambientais, da criação, da manutenção e do manejo adequado. Existem definições

V & Z – É possível que o uso de
animais em pesquisas seja substituído?
Luisa Maria - Eu não vejo um
fim nem a médio, nem a longo
prazo. Usamos animais em pesquisa quando temos uma substância ou técnica a ser testada e
a certificação de que elas funcionem bem precisa de um organismo como um todo para ser feita.
Em pesquisas in-vitro não há a
interação dos sistemas. Não existe nenhuma agência de liberação
de medicamentos que permita a
autorização de um produto para
o uso humano sem que ele tenha
sido testado em animais. Não só
os homens se beneficiam com as

pesquisas experimentais, os animais também. A utilização de
células-tronco como terapia em
animais, só se tornou possível
após ser desenvolvida e testada
em roedores.
V & Z – Atualmente há um
forte movimento da sociedade
e do poder público para pôr fim
as aulas práticas com animais.
Qual a sua opinião?
Luisa Maria – Sou contra, no
entanto, acho que na maioria dos
casos o uso ficará restrito para o
ensino das técnicas cirúrgicas específicas. Existem métodos alternativos cientificamente testados
para substituir o uso de animais
que são validados por organismos nacionais e internacionais. A
Lei Arouca preconiza que sempre
que houver um método substitutivo validado cientificamente, o
mesmo deverá ser usado.
V & Z - Qual é a sua opinião
sobre o episódio do Instituto
Royal, de São Paulo?
Luisa Maria - As pessoas que
entraram no Instituto e roubaram os animais infringiram a
Lei. O CONCEA havia liberado
as atividades executadas. Eles tinham nove médicos veterinários
cuidando dos animais diariamente. As pessoas retiraram animais que estavam em tratamento,
que eram das colônias de produção e nem estavam sendo usados
em teste. Foram perdidos anos de
pesquisa. Existiam medicamentos que estavam em final de teste.
Estava sendo revalidada a quebra
de patente de um medicamento
importado que é usado no tratamento contra o câncer, o que
possibilitaria baratear o custo e
liberá-lo para o uso no SUS.
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Fiscalização

CRMV-RS renova frota de automóveis da Fiscalização
Os nove carros modelo Fiat Palio chegarão ao Conselho nos primeiros meses de 2014

Será com 100% da frota de automóveis renovada que os fiscais do
CRMV-RS irão começar 2014. Há
pelo menos 15 anos que não havia
uma renovação completa do principal
equipamento de trabalho dos funcionários da fiscalização, argumentou
o presidente do CRMV-RS, Rodrigo
Lorenzoni, quando deliberou a abertura de licitação para a aquisição de
novos veículos. “A fiscalização é prioridade para nós. Substituir a frota era
indispensável para a realização de um
trabalho mais efetivo”, argumentou.
A última reposição de automóvel
foi em 2009, quando somente um
veículo foi substituído. Desde então
os fiscais do Conselho percorriam os
quase 500 municípios do Estado com
a mesma frota, o que incluía carros
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adquiridos em 2005, 2007 e 2008.
Uma atividade que resulta em
qualificação do mercado, na fiscalização do exercício profissional e no
combate ao charlatanismo, o setor de
fiscalização é um dos principais elos
do Conselho. Em 2012, os agentes do
CRMV-RS percorreram mais de 140
mil quilômetros em atividades de fiscalização. Em 2013, esse número deverá chegar na casa dos 200 mil. Para
Lorenzoni, com os novos carros, 2014
será de novas metas, pois os reparos
e revisões não serão realizados com
tanta frequência, não acarretando em
prejuízos à rotina de trabalho.
Foi pensando em reequipar, modernizar e oferecer mais segurança e
qualidade no trabalho dos fiscais, que
o presidente do CRMV-RS assinou

neste mês os contratos de aquisição
dos veículos que irão trazer melhorias para a estrutura da autarquia. “O
investimento representa nosso comprometimento com a defesa dos bons
profissionais, já que a fiscalização nos
ajuda a identificar quem não trabalha
de acordo com a legislação”, explica
Lorenzoni.
Outro ponto levantado pelo presidente é o significado dessas aquisições
para os profissionais e para a classe
como um todo. “Dessa forma conseguimos devolver aos médicos veterinários, aos zootecnistas e às empresas o valor investido anualmente no
CRMV-RS”, salientou. Ainda segundo
ele, com automóveis novos, há funcionários mais motivados, mais segurança e mais resultados no final.
Trabalhando no CRMV-RS há quase 25 anos, o gestor operacional da fiscalização, Lauro Kochenborger, está
ansioso para receber os novos instrumentos de trabalho. “Estamos sempre
na estrada e passamos por muitos trechos em péssimas condições de tráfego. Fico mais satisfeito e motivado,
pois iremos trabalhar com mais segurança com os carros zero quilômetro.
Com certeza teremos mais desempenho em nossas atividades”, relata.
Os nove carros, modelos Palio Essence, motor 1.6, da marca Fiat, devem
chegar ao CRMV-RS nos primeiros
meses do ano. Atualmente a equipe
de fiscais é composta por oito funcionários, e cada um terá seu automóvel.
O nono veículo ficará à disposição da
coordenação técnica da fiscalização.

Biotérios devem ter registro e responsável
técnico homologado no CRMV-RS
Presença do médico veterinário é garantia de correto manejo, saúde e bem-estar dos animais

O exercício da medicina de animais de laboratório no Brasil é uma
atividade profissional privativa do
médico veterinário, conforme o Decreto n° 64.704 e a Lei Federal n°
5.517/68. Desta forma, é possível que

o profissional atue como responsável
técnico de Biotérios. A sua presença, com experiência comprovada na
área, é um fator de garantia, pois assegura um bom manejo, produzindo
animais de boa qualidade e que valorizam os resultados dos trabalhos
de pesquisadores e profissionais de
outras áreas, fornecendo-lhes orientação e colaboração na execução de
projetos de pesquisas biológicas.
Os Biotérios estão localizados em
universidades com cursos nas áreas
de Ciências Biológicas e Agrárias;
empresas públicas e privadas que
realizam pesquisa com animais; indústrias farmacêuticas; e laboratórios que realizam pesquisas e testes
com animais. De acordo com a Resolução CFMV 592/92, devem estar
registrados no CRMV e apresentar
um responsável técnico. Além disso, a Resolução Normativa nº 06/12,

do Conselho Nacional de Controle
de Experimentação Animal (CONCEA), exige título de médico veterinário e registro no CRMV ao profissional responsável pelo Biotério.
Assim como nas demais operações, o setor de fiscalização do
CRMV-RS dispõe de um Roteiro de
Inspeção para a verificação do local
durante as vistorias. No caso dos Biotérios, além da observância do responsável técnico, os fiscais também
levantam dados como a classificação
da atividade do local, tipologia, características de modelos biológicos
produzidos ou utilizados, destino
dos resíduos, entre outros. Esse levantamento completo permite que
o CRMV-RS disponha de um perfil
de cada Biotério em funcionamento
no Estado e que promova, caso haja
necessidade, ações de prevenção e de
esclarecimentos.

Responsabilidades do RT no Biotério
a) ser responsável pela criação, saúde e bem-estar dos animais;
b) prestar atendimento de clínica de rotina e emergência, patologia e reprodução aos animais de laboratório;
c) realizar diagnósticos, tratamentos e controle de epizootias e enzootias de animais de laboratório;
d) assessorar em pesquisas, e conhecer as leis e regulamentos sobre o uso de animais em experimentação;
e) estar atualizado quanto ao conhecimento de zoonoses e de biossegurança para manter a rotina de trabalho de acordo com as normas de segurança ambiental;
f) orientar os funcionários sobre a importância da manutenção e disposição adequada dos alimentos e
insumos utilizados;
g) estabelecer programa de controle integrado de pragas;
h) ter pleno conhecimento de todas as normas relativas aos animais de laboratório e bem-estar animal;
i) colaborar para a criação e execução dos Comitês de Ética e Experimentação Animal e/ou equivalentes;
j) ter conhecimento sobre a legislação ambiental, sanitária e fiscal, para orientar o proprietário do local.
Carga horária do RT
O horário de permanência do profissional deve ser estabelecido e definido entre contratante e contratado, obedecendo à carga horária mínima prevista na Resolução CRMV-RS nº 02/05 que é de seis horas semanais por Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART), respeitado o limite máximo de 56 (cinquenta e seis) horas semanais.
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Educação

Escola Superior de Ética: novo conceito de
orientação profissional
CRMV-RS lança a primeira escola de capacitação de um Conselho
Regional de Medicina Veterinária do país
Baseado em três importantes pilares – estudo, orientação e atualização – a
idéia da criação de uma Escola Superior começou a tomar forma no começo
deste ano. Após uma série de avaliações de viabilidade de projeto e de reuniões para a definição de objetivos, a Escola Superior de Ética saiu do papel em
junho e, a partir de 2014, será responsável pela realização e chancela de todos
os eventos de qualificação profissional promovidos pelo CRMV-RS.

Diretoria da Escola Superior de Ética do CRMV-RS
José Arthur Martins, diretor
Médico veterinário graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com
pós-graduação em Marketing em Agribusiness (I-Uma). Atualmente é vice-presidente do CRMV-RS e conselheiro fiscal da Sociedade de Veterinária do RS.
Luis Pascotini, vice-diretor
Médico veterinário formado pela Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM). Realiza trabalhos e atendimentos técnicos com grandes
animais. É diretor regional do Instituto Qualittas de Pós-Graduação,
pólo Rio Grande do Sul.

Gloria Boff, coordenadora científica
Graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e com especialização em Toxicologia Aplicada pela Pontifícia Universidade Católica do
RS (PUC-RS). Doutora em Veterinária pelo Departamento de Fisiología, Farmacología, Toxicología y Enfermería, pela Facultad de Veterinária, da Universidad de Léon, España. Foi toxicologista do Centro de Informação Toxicológica da Secretaria Estadual da Saude (CIT/RS).
Secretária-geral do CRMV-RS e membro da Academia Riograndense de Medicina Veterinária
do Rio Grande do Sul.
Luisa Maria Macedo Braga, suplente
Médica veterinária formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),
mestre em Ciências Veterinárias pela Faculdade de Veterinária da UFRGS e doutora em Genética e Biologia Molecular pelo Departamento de Genética e Biologia Molecular da UFRGS.
Membro da Sociedade Brasileira de Ciências em Animais de Laboratório (SBCAL). Diretora
Clínica da CellVet Medicina Veterinária Regenerativa e coordenadora técnica do Centro de
Modelos Biológicos Experimentais(CeMBE/PUC-RS).
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Escola Superior de Ética terá um site com
o conteúdo dos eventos
A Escola Superior de Ética será responsável por dar
segmento aos Seminários de Responsabilidade Técnica, nos módulos básico e avançado, ciclo de palestras,
jornadas e demais eventos. Novos formatos e temáticas deverão ser apresentadas no próximo ano, assegura
o diretor da entidade, José Arthur Martins. Agregando valor à Escola, será criado um site que hospedará
vídeo-aulas, conteúdos das palestras, artigos, dicas de
literatura, entre outras novidades. “A idéia não é so-

mente promover momentos de educação isolados. Idealizamos disseminar a informação, fazer com que inúmeros profissionais tenham acesso aos conteúdos da
escola em casa ou no trabalho”, explica. O diretor da
Escola já adianta que será feito um mapeamento dos
profissionais recém formados, para identificar as áreas
de atuação que absorvem mais médicos veterinários e
zootecnistas, que tipo de capacitação procuram e o que
desejam para o futuro.

Escola irá orientar o exercício profissional, diz Lorenzoni
Veterinária & Zootecnia - O que
motivou a criação de uma Escola Superior de Ética para médicos
veterinários e zootecnistas no Rio
Grande do Sul?
Rodrigo Lorenzoni, presidente do CRMV-RS - Conforme a Lei
5.517/68, os Conselhos Regionais de
Medicina Veterinária também têm
a finalidade de orientar o exercício
das profissões de médico veterinário e de zootecnista. Foi com base
nessa previsão legal que criamos um
órgão destinado a elaborar estudos
e trabalhos de interesse da Medicina
Veterinária e da Zootecnia. Outro
fator preponderante são as mudanças no mercado de trabalho que revelam a necessidade de atualização
e o aperfeiçoamento dos profissionais. Com isso, o CRMV-RS lança a
primeira escola de orientação profissional de um Conselho Regional
de Medicina Veterinária no país.
V & Z - Qual o objetivo da criação da Escola Superior de Ética?
Rodrigo - A Escola Superior de
Ética foi criada através da Resolução
CRMV-RS nº 26, de 27 de junho de
2013, e tem o objetivo de desenvolver o trabalho de orientação profissional nas áreas de responsabilidade

técnica, civil, penal e ética do médico veterinário e do zootecnista.
V & Z - Como será composta a
Escola?
Rodrigo - A Escola Superior de
Ética será composta por um médico veterinário ou zootecnista, que
ocupará a função de diretor geral,
e pelo menos três outros profissionais, nomeados por portaria.
V & Z - Como será administrada a Escola?
Rodrigo - A Escola será dirigida pelo seu diretor, com o auxílio
do vice-diretor, um coordenador
científico - que deverá ter conhecimento na área, além de reputação
acadêmica, e um suplente.
V &Z - Quais as competências
dos membros da Escola?
Rodrigo – Os membros da Escola Superior de Ética deverão fazer o
levantamento e o estudo prévio dos
assuntos de interesse ou de necessidade dos médicos veterinários e
zootecnistas. Os membros deverão, ainda, criar e formatar a grade
dos eventos, com uma concepção
inovadora, em sintonia com as necessidades atuais do mercado de
trabalho. Além disso, darão apoio

logístico para o perfeito desempenho e cumprimento das finalidades
da entidade.
V & Z – Qual é a sua expectativa com a criação da Escola?
Rodrigo – Nossa expectativa,
com essa iniciativa pioneira no
país, é proporcionar uma ferramenta que leve informação aos
profissionais para que estejam,
cada vez mais, qualificados e que
possam agregar valor à prestação
de serviços.
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Notícias

Conselho terá sede própria em Santa Maria
Profissionais, empresas e sociedade terão, em 2014, um novo espaço para atendimentos

“Como gestor público, é um orgulho devolver, em forma de patrimônio,
tudo aquilo o que é investido pelos
médicos veterinários, zootecnistas e
empresários anualmente”. Esta declaração do presidente do CRMV-RS,
Rodrigo Lorenzoni, marcou assinatura do contrato para a aquisição da
nova sala comercial do Conselho, localizada em Santa Maria.

Na companhia dos
servidores da Secretaria Regional do CRMV-RS em Santa Maria, Maria Zulema de
Almeida e Carlos Danúbio Sensever, Rodrigo Lorenzoni formalizou no 1º Tabelionato
de Santa Maria e no Registro de Imóveis, em 19 de novembro, a aquisição
da sala comercial.
Após 14 anos em um imóvel locado, a nova sede da Secretaria Regional
do Conselho irá oferecer melhores
condições de atendimento aos profissionais, empresas e sociedade, além
de proporcionar estrutura de trabalho
mais adequada para os funcionários

da secretaria. Segundo o presidente
do CRMV-RS, a compra do imóvel faz
parte do processo de modernização e
profissionalização dos serviços oferecidos pelo Conselho.
A partir de 2014, quem buscar
atendimentos na Secretaria Regional de Santa Maria encontrará um
novo local, mais amplo e moderno. A
nova sede está localizada na Alameda
Antofogasta, 77, sala 409, no Centro
Comercial Antofagasta. O prédio comercial fica próximo ao Ministério
Público, Fórum, Justiça Federal, do
Trabalho e Militar. Assim que inaugurada, os atendimentos da nova
sede serão realizados de segunda à
sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h
às 17h.

Um pouco da história
Inaugurada em 09 de abril de 1999, na gestão do presidente Eduardo de Bastos Santos, a secretaria regional do
CRMV-RS em Santa Maria esteve localizada, inicialmente, no Parque de Exposições Doutor Francisco Viterbo
Borgesd, na área da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Em 2001 mudou-se para a Sede do Sindicato
Rural, onde funcionará até que a nova sede seja mobiliada e inaugurada. A primeira sede do interior do Estado a
ser adquirida foi a de Pelotas, em 09 de março de 2004. O presidente do CRMV-RS sinalizou que está no planejamento de 2014 a aquisição de uma sede em Passo Fundo.
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Eleições

CRMV-RS elabora estudo para realizar eleição via internet
Análise foi apresentada ao Conselho Federal de Medicina Veterinária que irá avaliar a iniciativa

A cada três anos, médicos veterinários e zootecnistas são convocados a votar para a eleição da diretoria executiva e dos conselheiros
efetivos e suplentes do CRMV-RS.
Historicamente, o processo eleitoral
é realizado presencialmente na sede
do Conselho, em Porto Alegre, e nas
secretarias regionais, porém, para
2014, o método poderá ser reformulado.
Um processo ágil, desburocratizado e com mais flexibilidade tem
sido uma das reivindicações dos
profissionais do Rio Grande do Sul
há bastante tempo. Com o objetivo
de atender a esta demanda é que a

diretoria do CRMV-RS, juntamente
com a Assessoria Jurídica, elaborou
um Parecer Jurídico analisando a
viabilidade de instituição do voto
eletrônico por meio da internet para
a próxima eleição.
O estudo está embasado na Resolução CFMV nº 958, que regulamenta o processo eleitoral dos
Conselhos Regionais, e prevê que as
eleições devem ser realizadas pelo
voto direto e secreto, tradicional e/
ou eletrônico, ou por correspondência. Alicerçada nesse dispositivo da
lei, a Assessoria Jurídica propôs ao
CFMV a análise de realização da
eleição 2014 via internet.

Segundo o presidente do CRMV-RS, Rodrigo Lorenzoni, o voto pela
internet é sigiloso, seguro e ágil,
além de possuir fácil interface e imparcialidade na votação. Além disso,
a simplicidade e a transparência do
método são outros benefícios do
processo informatizado, salientou.
“Desta forma acreditamos estar contribuindo com a modernização do
processo eleitoral e proporcionando um ganho direto ao profissional
que não necessitará mais investir seu
tempo em cartório e correio, ou ter
que enfrentar filas para votar presencialmente”, destaca Lorenzoni.
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Notícias

CRMV-RS denuncia à Promotoria Pública
falsos médicos veterinários
Práticas de charlatanismo foram detectadas em Cachoeira do Sul e Pelotas
O exercício ilegal da profissão é contravenção penal
prevista em lei, passível de detenção ou multa. Práticas
como essa podem ser combatidas com a colaboração de
todos: profissionais, sociedade e órgãos competentes. O
CRMV-RS vem fazendo sua parte, agindo contra essas
atitudes.
Com base em denúncias devidamente formalizadas, o
presidente do Conselho, Rodrigo Lorenzoni, emitiu ofícios às Promotorias Públicas de dois municípios gaúchos
com relatos de ações de charlatanismo. Uma das denúncias se refere à possível prática da clínica de pequenos e de

grandes animais em Pelotas. O falso médico veterinário
do município aplicaria, principalmente, vacinas e realizaria castrações, além de anunciar os serviços na mídia local.
A segunda denúncia é referente a um falso médico veterinário de Cachoeira do Sul. O falsário atuaria na área
clínica médica e cirúrgica de pequenos animais. Em ambos os casos, os charlatões se apresentavam aos clientes
como médicos veterinários graduados. Ações como essa,
que revelam práticas ilegais, reafirmam o compromisso do
CRMV-RS em defender, em todos os momentos, o médico veterinário e a sociedade.

CRMV-RS notifica CREMERS
O CRMV-RS encaminhou denúncia formal ao Conselho Regional de Medicina do Estado (CREMERS) sobre
a prática irregular da Medicina Veterinária. A denúncia se refere à emissão de laudo de exame anatopatológico
veterinário assinado por um médico. Conforme a Resolução CFMV nº 831/06, a responsabilidade técnica por laboratórios, exames laboratoriais e emissão de laudos necessários ao exercício da Medicina Veterinária é privativa
do profissional médico veterinário, regularmente inscrito no CRMV onde atua.

Conselho elabora manual de boas práticas

A Comissão de Assessoria para Rodeios e Cavalgadas do CRMV-RS elaborou um manual de boas práticas
sobre sanidade e bem-estar animal em eventos equestres
para auxiliar na atividade do responsável técnico. Desse
modo, os médicos veterinários responsáveis técnicos de
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eventos como cavalgadas, rodeios, hipismo, paleteada,
provas de rédeas e cow horse poderão desempenhar suas
atividades munidos de um manual com informações
técnicas. O documento está disponível para download
no site do Conselho (www.crmvrs.gov.br).
Para o presidente da Comissão, José Arthur Martins,
a demanda significativa dos eventos e a desatenção dos
organizadores e proprietários dos animais às questões
de sanidade e bem-estar foram os principais motivos
para a elaboração do manual. O material aborda questões éticas, informações sobre a estrutura física e construções dos locais onde ocorrerão os eventos, transporte
dos animais e protocolos de eutanásia, entre outras.
Além de fiscalizar o exercício profissional, o CRMV-RS também tem o compromisso de orientar e produzir
materiais de consulta para os médicos veterinários. O
Manual irá contribuir para que os eventos equestres sejam realizados de maneira a garantir a saúde do animal
e evitar transtornos com os cavaleiros e organizadores
dos eventos.

Premiação reconheceu agentes transformadores da Medicina
Veterinária e da Zootecnia
Dezessete personalidades foram agraciadas com o Prêmio Destaque do CRMV-RS

De um lado, na platéia, médicos veterinários, zootecnistas, autoridades e familiares dos agraciados com os
Prêmios Destaque da Medicina Veterinária e Destaque da
Zootecnia. De outro, 17 agentes transformadores responsáveis pelo engrandecimento e defesa das profissões nos
planos econômico, sanitário e do bem-estar animal. Uma
noite de homenagens, reencontros e agradecimentos. Assim foi a cerimônia da primeira edição da premiação, realizada em agosto, na Casa do Médico Veterinário, durante
a 36ª Expointer.
Criada pelo CRMV-RS em 2013, a distinção reconhe-

ceu personalidades que se destacaram em diferentes categorias, como Liderança Empresarial, Agronegócio, Personalidade do Ano, Destaque Pesquisa, Ensino e Bem-Estar
Animal. Para o presidente do Conselho, Rodrigo Lorenzoni, os condecorados ultrapassaram os deveres funcionais
e profissionais, contribuindo de forma significativa para
o engrandecimento da imagem da Medicina Veterinária
e da Zootecnia em âmbito estadual, nacional e internacional. Os premiados foram homenageados pelo CRMV-RS por meio da entrega de troféu, Certificado Destaque
Medicina Veterinária e o Certificado Destaque Zootecnia.

AS PERSONALIDADES
Prêmio Destaque Medicina Veterinária 2013
Associações:
Gadolando e Sociedade de Veterinária do RS
Bem-Estar Animal e Proteção:
Fundação Cultural Cavalgada do Mar e Gramadozoo
Cultura:
Alcy Cheuiche
Empreendedor:
Eduardo Lucas
Ensino:
Faculdade de Veterinária da UFRGS
Liderança Empresarial - Agronegócio:
Raul Randon
Liderança Empresarial - Comércio e Varejo:
Marione Pinheiro
Liderança Empresarial - Indústria:
Antônio Camardelli

Liderança Empresarial - Serviço:
Vet Tomoclínica
Órgão Público:
Departamento de Defesa Agropecuária – DDA
Personalidade do Ano:
Paulo Odone
Pesquisa:
CellVet Medicina Veterinária Regenerativa
Saúde Pública:
Prefeitura Municipal de Esteio
Terceiro Setor:
FUNDESA

Prêmio Destaque Zootecnia 2013
Ensino:
Isabella Silveira
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Carreira

Vigilância Sanitária: preocupação com a qualidade dos
alimentos de origem animal
André Ellwanger comenta sobre a área da veterinária responsável pela saúde pública

Dentre as diversas áreas em que a
Medicina Veterinária está relacionada, o controle da sanidade dos produtos e subprodutos de origem animal para o consumo humano estão
sob a responsabilidade das Vigilâncias Sanitárias Municipais. Por isso
o médico veterinário, hoje, é considerado um profissional ligado a área
da saúde pública. O reconhecimento
veio por meio da Lei 8080/90, no
qual preceitua que a Vigilância Sanitária está incluída no Sistema Único
de Saúde (SUS). Mais recentemente,
ocorreu, também, a inserção do profissional no Núcleo de Apoio à Saúde
da Família (NASF).
Órgão fiscalizador, embora, possa também orientar, a Vigilância
Sanitária atua na regularização dos
estabelecimentos e na prevenção de
agravos à saúde. O médico veterinário que atua nesse segmento exerce a
fiscalização em indústrias e comércio
de alimentos, empresas que realizam
controle de pragas, ambulatórios, clí-
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nicas, consultórios e hospitais veterinários.
Servidor público de dois municípios gaúchos, o médico veterinário
e conselheiro do CRMV-RS, André
Ellwanger, atua nesse segmento desde a conclusão da graduação, em
2001. Porém, a vontade de trabalhar
na área surgiu ainda durante a faculdade. “No início imaginava trabalhar
com cães, mas logo mudei de idéia
e passei a ter interesse na área de
saúde pública”, conta. Desde então,
procurou focar seus estudos nesse
nicho, tanto que, após a graduação,
buscou especialização no segmento
de alimentos. Segundo ele, o serviço
público, na área de vigilância e inspeção, absorve um bom número de
médicos veterinários e possibilita,
muito além do ganho financeiro, o
crescimento pessoal. “Minha satisfação é conseguir promover a saúde
pública. Ver que impedimos a incidência de doenças entre as pessoas,
por exemplo”, relata.

A fiscalização sanitária mexe com
o bolso das pessoas. É difícil fazer
com que elas cumpram a legislação,
pois há custo por trás, aponta o médico veterinário. “Elas alegam desconhecer a lei. Até sabem produzir o
alimento mas não sabem a maneira
correta de manipulação e higiene”,
completa.
A rotina de quem trabalha em
um serviço de fiscalização é agitado
e cheio de surpresas. Por vezes os
fiscais interditam estabelecimentos e
fazem apreensões de produtos. Para
quem teve seu produto apreendido,
fica o prejuízo. Já para a sociedade,
fica o benefício, pois ela não irá consumir produtos impróprios, clandestinos ou estragados. “Não é fácil
trabalhar em um órgão público. Ficamos expostos. Às vezes trabalhamos
em situações adversas e temos que
ser criativos”, explica Ellwanger.
Com relação ao número de fiscalizações, o médico veterinário conta
que depende da demanda e de denúncias. “Fazemos vistoria de alvará,
de renovação, de denúncia e de solicitações do Ministério Público. O
trabalho é feito com prioridade no
risco, naquelas áreas de maior propensão a doenças para a população”,
observa.

Notícias

Conselho capacita cerca de dois mil
profissionais em 2013
Presença do público aumentou 20% em relação ao ano passado

De olho na importância da capacitação profissional, o CRMV-RS busca
sempre oferecer seminários e palestras
que promovam a atualização e a qualificação do mercado. O calendário de
eventos de 2013 foi diversificado e procurou atender a diversas áreas de atuação. Estratégias de sucesso para o mercado pet; excelência na produção de
alimentos de origem animal; animais

selvagens; gestão e estratégias em serviços veterinários; descarte de medicamentos veterinários; e jornada técnica
em Zootecnia. Esses foram alguns dos
eventos criados a partir das demandas
atuais da Medicina Veterinária e da
Zootecnia, e que passarão a integrar os
projetos pedagógicos do CRMV-RS.
Ao longo deste ano, foram realizados 24 eventos entre Ciclo de Pales-

tras, Seminários de Responsabilidade
Técnica, Jornadas Técnicas e Fóruns,
destinados a médicos veterinários,
zootecnistas, empresários e, também
a estudantes. Em sua maioria, os seminários de Responsabilidade Técnica
lotaram auditórios de Porto Alegre e
outras 11 regiões do Estado.
Ao todo, cerca de duas mil pessoas
estiveram presentes nas oportunidades
de aprendizado proporcionadas pelo
CRMV-RS. Em relação ao ano passado, houve um aumento por volta de
20% na presença do público. Para o
presidente, Rodrigo Lorenzoni, o aumento revela que o novo modelo pedagógico dos eventos, que os divide por
temas específicos e reúne palestrantes
de renome nacional, está funcionando.
“A partir do próximo ano contaremos
com a Escola Superior de Ética que
vem para melhorar ainda mais a organização desses eventos e para torná-los
mais interessantes e de aplicação prática para os profissionais”, completa. Em
dois anos à frente do CRMV-RS, Lorenzoni comemora a marca de quase
4 mil pessoas capacitadas, o que representa cerca de 50% de todos os profissionais em atividade no Estado.

CRMV-RS oferece novo material de
consulta para profissionais e empresas
Com o objetivo de divulgar as principais atividades e serviços, o Conselho reeditou o “Manual de Serviços do CRMV-RS”. Criado em 2008, o
material ganhou novo layout e teve o conteúdo atualizado. A cartilha está
disponível para download no site do Conselho (www.crmvrs.gov.br). Um
guia rápido de consulta em caso de dúvidas, o documento esclarece tópicos como os passos necessários para a confecção da carteira profissional,
inscrição secundária, Anotação de Responsabilidade Técnica e inscrição
de pessoa jurídica.
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Profissionais e empresas devem manter cadastro
atualizado no CRMV-RS
Medida evita transtornos e pode ser feita pela internet, fax,
correspondência e, até mesmo, por telefone

Manter o cadastro atualizado também é dever do médico veterinário
e do zootecnista. Essa simples medida facilita a emissão de comunicados, revistas, ofícios e resoluções,
e mantém aberto o canal de diálogo
com a Autarquia Federal. Caso haja
a alteração de endereço, o profissional precisa comunicar o CRMV-RS
com brevidade. A atualização pode
ser feita pelo email (pf@crmvrs.gov.

br), fax (51.2104.0573) ou correspondência remetida para a sede em
Porto Alegre, ou para as secretarias
regionais de Santa Maria, Santana do
Livramento, Passo Fundo e Pelotas.
Para democratizar e oferecer uma
maneira mais dinâmica ao procedimento, o Conselho autorizou a atualização via telefone, tanto na Capital
quanto nas secretarias do interior do
Estado.
O CFMV possui um sistema na
internet que possibilita a substituição ou inclusão de novos dados cadastrais de pessoa física, chamado
Sistema de Cadastro dos Profissionais e Empresa (Siscad), disponível
no site www.crmvrs.gov.br. Nesse
programa, também é possível emitir
boleto, consultar débitos e solicitar
certidão negativa. Os empresários

também devem comunicar ao Conselho qualquer mudança dos dados
cadastrais, como endereço, razão
social, sócios, capital social etc. Para
isso, é necessária a comprovação
com documentos, enviados via fax,
correspondência ou pela internet. A
ausência do país deve, da mesma forma, ser informada ao CRMV-RS. O
profissional é obrigado a comunicar
a saída por período igual ou superior a um ano, devendo nomear um
procurador para receber as comunicações oficiais. Nesses casos, o profissional deve formalizar a nomeação
através de um mandato por instrumento público, conferindo amplos
poderes para representá-lo durante
sua ausência. O documento deve ser
protocolado no CRMV-RS ou nas secretarias regionais.

CFMV reconhece a dermatologia veterinária
como área de especialização
Hoje em dia já são inúmeras as
entidades habilitadas pelo CFMV
a conceder título de especialista
a médicos veterinários e zootecnistas. Os Conselhos Regionais
de Medicina Veterinária serão
responsáveis por providenciar o
registro dos títulos de especialista conferidos pelas sociedades,
associações e colégios de âmbito
nacional que congreguem contingentes de médicos veterinários e
zootecnistas dedicados às áreas
específicas do seu domínio de conhecimento.
Recentemente o CFMV incluiu
para o rol de instituições que for-
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necem titulação a Associação
Brasileira de Dermatologia Veterinária (ABDV). Pela Resolução
nº 1036/2013, a ABDV passa a ser
a única habilitada no Brasil para
emitir a titulação de Especialista em Dermatologia Veterinária.
Caberá ao Plenário do Conselho
Regional de Medicina Veterinária em que o profissional possuir
inscrição principal o exame dos
documentos probatórios, assim
como a aprovação da acreditação e
registro do título de especialista. A
cada cinco anos, o especialista deverá providenciar a revalidação do
título de especialista.

Eventos com formato inovador foram destaque em 2013
CRMV-RS trouxe palestrantes internacionais para debates sobre
febre aftosa e reabilitação de equinos
Importantes assuntos pautaram dois
dos principais eventos promovidos pelo
CRMV-RS, em 2013. Um deles lotou a
Casa do Médico Veterinário, onde debateu a vacinação contra a febre aftosa. O
outro, que percorreu quatro universidades do Rio Grande do Sul para falar sobre
a reabilitação de equinos, reuniu mais de
300 pessoas, entre profissionais e alunos.
A maneira mais eficaz de prevenir a
febre aftosa é vacinar o rebanho. Entretanto, o alto custo põe em discussão sua
utilização. De olho nesse impasse, o CRMV-RS, com o apoio do caderno Campo
e Lavoura, do jornal Zero Hora, promoveu durante a 36ª Expointer o segundo
Fórum Internacional de Responsabilidade Técnica e Sanitária na Produção Animal. Realizado dia 29 de agosto, o evento

contou com palestrantes nacionais e internacionais, entre eles, o chefe do Serviço de Doenças Vesiculares da Secretaria
da Agricultura do RS, Fernando Groff; o
diretor geral do Ministério de Ganadería
do Uruguai, Francisco Muzio; o diretor
de Operações do Sindicato Nacional da
Indústria de Produtos para a Saúde Animal, Emílio Salani; e o diretor de Sanidade Animal do Conselho Nacional de
Pecuária de Corte, Sebastião Guedes.
Com o slogam “Febre Aftosa: chegou
a hora de retirar a vacina?”, o evento apresentou diversas opiniões sobre o assunto
que deverá ser bastante debatido até a
chegada de uma conclusão.Já as fronteiras entre o Brasil e os Estados Unidos não
foram um problema para a médica veterinária Maria Inês Allgayer, que reside

em Purcell, cidade próxima a Oklahoma
(EUA), atingida em 2013, por diversos
tornados, onde, não somente as pessoas
acabaram prejudicadas, mas os animais.
Com experiência em clínica e cirurgia
de equinos e integrante de órgãos americanos responsáveis pelo bem-estar dos
animais que sofreram por tornados, a
médica veterinária compartilhou sua experiência com os profissionais e alunos
brasileiros sobre o trabalho desenvolvido no tratamento desses animais. Através do projeto “CRMV-RS apresenta”,
com o slogan “Horse Medicine Tour” a
profissional percorreu as Universidades
de Caxias do Sul (UCS), Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS), Luterana do
Brasil (ULBRA) e a UniRitter, no mês de
outubro.
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Transporte de animais em viagens internacionais
segue normas rígidas
Médicos veterinários são responsáveis por emitir atestado de
sanidade para o embarque dos animais

Para assegurar a saúde pública
nos territórios, todo brasileiro proprietário de cão ou gato que deseja
viajar com seu animal para fora do
país deve portar o Certificado Zoossanitário Internacional (CZI), até
que o Passaporte para animais entre
em vigor Brasil. O CZI, válido por
60 dias, a partir da data de emissão,
é o documento emitido pelo Serviço Veterinário Oficial do país de
origem e apresenta a procedência
dos animais. O documento garante

o cumprimento das condições sanitárias exigidas para o trânsito internacional de cães e gatos até o país
de destino. Assim, cada país possui
regras específicas para a emissão do
CZI, que, no Brasil, são cumpridas
pelas Unidades de Vigilância Agropecuária (UVAGRO), do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
O CZI somente é feito mediante a apresentação de um atestado de
saúde, emitido até três dias anteriores
a entrega à UVAGRO, obtido junto ao médico veterinário particular,
com registro no Conselho Regional
de Medicina Veterinária do RS. Segundo a chefe da UVAGRO/MAPA,
do Aeroporto Internacional Salgado Filho, Consuelo Paixão Côrtes, a
documentação exigida, no entanto,
não vem sendo apresentada da forma
correta, o que impossibilita a emissão
do CZI e impede que os proprietários
sigam viagem. O problema está nos
atestados de saúde, emitidos pelos
médicos veterinários. Esse deve ser
redigido, preferencialmente, em aparelhos tecnológicos, e obedecendo a

Resolução do CFMV nº 844/06.
Ressalta-se que é necessário o pleno entendimento das normas, tanto por parte dos donos de animais
quanto dos próprios médicos veterinários responsáveis pela emissão
do atestado de saúde e pelo preenchimento da carteira de vacinação.
Para evitar transtornos, Consuelo
ressalta que os formulários e todos
os detalhes da documentação exigida estão listados no site do MAPA
(www.agricultura.gov.br/animal/
animais-de-companhia/transporte-internacional). Além disso, também alerta que cabe ao proprietário
a incumbência de se informar quanto às providências a serem tomadas
para o transporte do pet. Para tanto,
podem entrar em contato pelo telefone (51) 3371.4515.
O controle da documentação para
o embarque do animal é então feito
pelos fiscais federais agropecuários
das Uvagros regionais, vinculados
ao Ministério da Agricultura. Além
do trânsito de animais, o órgão é responsável, também, por fiscalizar os
produtos agropecuários .

Cães e gatos terão passaporte para trânsito nacional e internacional
Daqui a 90 dias estará em vigor
a Instrução Normativa nº 54, de 18
de novembro de 2013, do Ministério
da Agricultura, que estabelece o modelo do Passaporte para Trânsito de
Cães e Gatos, da República Federativa do Brasil. Mesmo que criado para
facilitar a burocracia existente para
que o pet viaje com segurança, o
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Passaporte não é aceito em todos os
países. Nesse caso, somente será autorizado o ingresso no país quando
atendidas as exigências do local de
destino, necessárias para emissão do
certificado veterinário internacional pelas Unidades do MAPA, que
será o documento de respaldo para
o trânsito internacional. O passagei-

ro poderá solicitar o Passaporte nas
Unidades do Sistema de Vigilância
Agropecuária, localizadas em portos, aeroportos, postos de fronteira
e aduanas especiais. Para obtê-lo,
além de apresentar um atestado de
saúde emitido por médico veterinário e a carteira de vacinação, o cão,
ou o gato, deve estar microchipado.

Balanço

Balanço Financeiro do CRMV-RS
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