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O CRMV-RS está atento às demandas e acontecimentos do momento e busca sempre 
estar acompanhando e participando dos debates de vanguarda. Nesta edição da revista 
Veterinária & Zootecnia temos a possibilidade de trazer alguns assuntos atuais e de vincu-
lação direta com nossa profissão. Um exemplo disso é o crescimento do mercado de felinos, 
que começa a se sedimentar, e que tem um incrível potencial de crescimento. Buscamos 
ouvir os colegas que trabalham nessa área da profissão para entendermos as oportunidades 
desse mercado, possíveis limitações e oportunidades. 

Outro assunto de atual necessidade por parte dos colegas veterinários é a questão da 
regulamentação dos procedimentos de registro e Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) dos estabelecimentos que industrializam, beneficiam, processam, manipulam ou 
comercializam subprodutos de origem animal. A partir da determinação do Ministério da 
Agricultura de se fazer necessária a participação de responsável técnico em exportação de 
couro para fins não comestíveis, o Conselho tratou de preencher essa lacuna que existia na 
legislação da autarquia, criando uma resolução específica.

Outro exemplo da importância e vinculação do Conselho com as questões atuais é o  
lançamento do Guia Básico de Legislação Sobre 
Criação, Comercialização e Manutenção de Ani-
mais Selvagens em Cativeiro. A crescente preocu-
pação da sociedade com o bem-estar animal e com 
a preservação da fauna silvestre fez com que nós, 
através da Comissão de Animais Selvagens, cons-
truíssemos esse material para auxiliar no dia-a-dia 
de todos que possuem interesse na área. 

Nesta edição também abrimos espaço para tratar da raiva. Por seu caráter agressivo 
e perigoso é que debatemos esse tema de forma técnica na revista, alertando aos colegas 
médicos veterinários a importância do controle e vacinação. 

Ainda na área da saúde pública, o CRMV-RS montou este ano uma campanha focada 
para o público infantil com o objetivo de apresentar para a sociedade a importância do 
controle das zoonoses na prevenção e promoção da saúde pública. Para isso, imprimimos 
um “gibi” com textos de fácil leitura e ilustrações lúdicas, com o objetivo de ressaltar a 
importância do médico veterinário. Aproveitamos o verão — que é uma época em que as 
pessoas saem de férias, muitas vezes acompanhadas de seus animais de estimação —, para 
passar essas informações. É um debate corriqueiro nesta temporada do ano e que deve ser 
enfrentado de forma clara por nós, profissionais da saúde, com o objetivo de informar a 
população gaúcha sobre essa problemática.

Boa leitura!

Conexão com a atualidade

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

EditorialEditorial
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Enfrentamento da raiva deve ser 
feito com trabalho em conjunto

EntrevistaEntrevista

Classificada como zoonose, a raiva tem como os principais reservatórios o cão e o 
gato, caracterizando o ciclo urbano da doença. O ciclo silvestre, dependendo da região, 
tem a participação de morcegos, raposas, macacos, texugos, entre outros. A Revista 
Veterinária e Zootecnia buscou ouvir dois especialistas em raiva de felinos, caninos e 
herbívoros para saber quais são as principais causas da zoonose, e como os profissionais e 
sociedade podem combatê-la. A seguir, os médicos veterinários Celso dos Anjos – doutor 
em Saúde Pública e Nilton Rossato – coordenador no Estado do Programa Nacional de 
Controle de Raiva em Herbívoros, falam sobre a atual situação da raiva no RS.

Intersecção entre saúde animal e humana é fundamental para o controle da zoonose 

Veterinária & Zootecnia – Du-
rante muitos anos não houve re-
gistros de raiva felina e canina 
no Estado. Em 2013, dois novos 
casos foram descobertos. Pode 
ter havido uma falha no contro-
le?

Celso dos Anjos – Não diria 
que houve falha. O controle 
da raiva passa por vacinação. 
Quando havia uma cobertura 
vacinal, aliada a outras me-
didas, era possível controlar a 
circulação do vírus. Controle 
não significa dizer que a do-
ença está erradicada, significa 
dizer que estão acontecendo 
casos da doença porque a área 
ainda é endêmica. Existem no-
vos casos que ocorreram e foi 
registrada a presença do vírus 
da raiva. O enfoque mais ra-
cional para prevenir a raiva 
humana consiste no controle e 
erradicação do vírus nos ani-
mais domésticos, sobretudo no 
cachorro.

V& Z – Na sua opinião, é pos-
sível erradicar essa zoonose?

Dos Anjos – A erradicação da 

raiva não deverá ser conseguida 
tão facilmente. Quando erradi-
camos a varíola foi para valer. 
Hoje tu podes percorrer o mun-
do inteiro que não vais encontrar 
um caso de varíola. Em termos 
de raiva urbana, fazemos um 
bom trabalho de prevenção nos 
cães e gatos, no entanto, o maior 
número de animais a produzir 
casos de raiva é o cão. Houve 
épocas que eram os morcegos. 
Quando a raiva urbana começa 
a ascender podemos imaginar 
que os gatos podem ser compro-
metidos também. A erradicação 
da raiva urbana tem por objetivo 
a população animal suscetível 
mediante a imunização de cães e 
gatos com dono. Para interrom-
per a doença urbana se recomen-
da a vacinação em até 72 horas. 
As campanhas de vacinação po-
dem se realizar mediante visitas 
domiciliares, ou por postos fixos 
ou móveis onde se concentram 
cães de cada bairro.

V& Z – De que maneira o mé-
dico veterinário particular pode 
contribuir nesse trabalho de pre-

venção à raiva?
Dos Anjos – Os médicos ve-

terinários devem observar ani-
mais com sintomatologia com-
patível com a raiva, e pensar em 
saídas. Se os casos estiverem 
associados à área e a circulação 
de morcegos, o sacrifício do 
animal é necessário.  Vale lem-
brar que as pessoas que traba-
lham com animais suspeitos de 
raiva precisam fazer um trata-
mento pré-exposição, buscan-
do a vacinação. É importante 
que o colega saiba que sua ação 
privada pode contribuir com o 
programa de controle da raiva. 
É importante também que ele 
deixe claro aos proprietários 
que devem colaborar com os 
profissionais e, por consequên-
cia, com as autoridades públi-
cas. Deve haver um escalona-
mento de auxílio de um para 
outro. Por isso que a Organi-
zação Mundial da Saúde diz 
que é “um mundo, uma saúde”. 
Na verdade há uma intersecção 
entre a saúde animal e humana 
bastante importante, princi-
palmente, na raiva. 

Celso dos Anjos acredita nas ações 
conjuntas para o controle da raiva
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Veterinária & Zootecnia - A 
que você atribui os registros dos 
novos casos de raiva herbívora 
no Estado?

Nilton Rossato – O atual surto 
de raiva começou 
em 2011, desenca-
deado por um pe-
ríodo chuvoso na 
Região de São Lou-
renço do Sul, Zona 
Sul do Estado. O 
resultado foi mui-
tos morcegos desa-
lojados e fora do habitat normal. 
Essa situação de estresse ofereceu 
condições para que o vírus da rai-
va se manifestasse nas colônias 
de morcegos. Desde então não 
conseguimos sensibilizar os pro-
prietários de que era necessário  
localizar o refúgio dos morcegos 
e vacinar o gado. Alguns alegam 
que possuem outras prioridades 
na propriedade. Na região de mi-
nifúndio, por exemplo, a priori-
dade não é o gado. É o fumo, o 

feijão, a batata, etc. Só será toma-
da a atitude de vacinar, quando 
os animais começarem a morrer. 
O período de incubação do vírus 
é de 60 a 90 dias. Então, quando 
ele começa a vacinar, o gado já foi 
contaminado há 60 ou 80 dias e 
esse foco já está a 15 km de dis-
tância.  

 
V&Z - Pode-se dizer que a 

raiva herbívora está controla-
da? 

Rossato - A raiva não está 
controlada. Ela está sob contro-
le, pois sabemos para onde vai 
e como irá se manifestar. Desde 
2011 já capturamos mais de 16 
mil morcegos. Entretanto, ainda 

continuamos tendo variações cli-
máticas e ações do homem como  
desflorestamentos e construções 
de barragens. Esses fatores dese-

quilibram o ambiente e são um 
problema para o morcego. O ví-
rus passa a circular e, dessa ma-
neira, adquire a condição de se 
replicar e desenvolver a raiva no 
morcego. 

V&Z - Qual o procedimento 
que a Secretaria da Agricultura 
realiza para controlar a raiva 
herbívora no Estado?

Rossato - A primeira atitude 
após da constatação laboratorial 

é o comparecimento do Serviço 
Veterinário Oficial do município 
ao local onde ocorreu o foco, as-
sim como a quantidade necessá-
ria de núcleos de raiva a serem 
acionados. Em um raio de 15 km 
são identificados e localizados 
todos os refúgios cadastrados 
e ocorre uma revisão de todos. 
Nos que tiverem morcegos, há 
o controle do local. Indicamos 
aos proprietários a vacinação do 
gado e a revacinação dos mais 
jovens e há a solicitação para que 
seja feito um trabalho de locali-
zação de novos refúgios. 

V&Z - Existe alguma novida-
de para se controlar a raiva no 
futuro?

Rossato - Estamos pensando 
na possibilidade 
de tornar a vacina 
obrigatória. Iremos 
discutir isso ain-
da, porém já existe 
o argumento. Isso 
deverá ocorrer por, 

pelo menos, três ou quatro anos. 
Isso é uma perspectiva em fun-
ção da resposta que estamos ten-
do da população rural. Por isso a 
nossa ideia é nos reunirmos com 
o Ministério da Agricultura e Se-
cretaria da Saúde, para fazermos 
uma análise da necessidade, ou 
não, e por um determinado pe-
ríodo tornar a vacina obrigatória 
para diminuirmos o risco de saú-
de pública e perdas econômicas. 

Falta de cuidado dos proprietários agrava 
casos de raiva herbívora
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Historicamente, durante o perí-
odo de veraneio há uma crescente 
no número de estabelecimentos que 
oferecem serviços médico-veteriná-
rios, como casas agropecuárias e pet 
shops, no litoral gaúcho. De  olho 
nisso, o CRMV-RS vem realizando 
ao longo dos anos operações espe-
cíficas nos municípios litorâneos do 
Estado. Nesse ano o foco é o Litoral 
Norte, percorrendo 15 cidades. São 
elas, Arroio do Sal, Capão da Canoa, 
Dom Pedro de Alcântra, Imbé, Itati, 
Mampituba, Maquiné, Morrinhos 
do Sul, Osório, Terra de Areia, Tor-
res, Tramandaí, Três Cachoeiras, Três 
Forquilhas e Xangri-lá. 

Com início em janeiro, e finalizada 
em março, a ação primou por verifi-

car estabelecimentos em situação ir-
regular na região. Com a estimativa 
de visitar 25 estabelecimentos com 
pendências no registro ou falta de um 
responsável técnico, foram encontra-
dos 16 locais irregula-
res somente na primei-
ra semana. Contudo, 
apenas quatro fiscaliza-
ções tiveram sua visita 
planejada. As demais 
foram repassadas aos 
fiscais por meio de in-
formações da popula-
ção do município. 

Além de realizar a 
fiscalização de rotina, 
os agentes do CRMV-
-RS também atuam 

como orientadores, levando infor-
mação preventiva aos empresários. 
Dicas sobre a regularidade do estabe-
lecimento, como alvarás e registro na 
Junta Comercial, feiras de filhotes, es-
tabelecimentos de abate, assim como 
de produtos de origem animal, Servi-
ço de Inspeção, vigilância em saúde, 
canis municipais, além de programas 
de controle populacional de cães e 
gatos são algumas das informações 
repassadas. 

O coordenador técnico do Con-
selho, José Pedro Martins, conta que 
essa ação de fiscalização orientativa 
tem por objetivo garantir à popula-
ção produtos e serviços que atendam 
as exigências de qualidade. “É o mé-
dico veterinário cumprindo o seu pa-
pel de preservar a saúde da popula-
ção mediante o controle de produtos 
de origem animal e da sanidade dos 
animais”, afirma.

Fiscais do conselho realizam operação 
nas praias do Litoral Norte

De janeiro a março, fiscalização percorreu 15 municípios  

FiscalizaçãoFiscalização
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Ação do CRMV-RS resultou na interdição 
de triparia clandestina em Capão do Leão

Estabelecimento funcionava em abatedouro de frangos desativado
Durante uma fiscalização de 

rotina do Conselho, no dia 11 de 
dezembro, em Capão do Leão, foi 
constatada a atividade irregular de 
processamento de tripas de bovinos, 
ovinos e suínos sem registro nos ór-
gãos oficiais competentes. De posse 
dessa informação, o CRMV-RS co-
municou a Inspetoria Veterinária e 
Zootécnica (IVZ) de Capão do Leão 
para que fossem tomadas as provi-
dências cabíveis. 

Uma ação conjunta entre Coorde-
nadoria de Inspeção Industrial e Sa-
nitária de Produtos de Origem Ani-
mal (CISPOA) e Patrulha Ambiental, 
ambas de Pelotas, Vigilância Sanitária 
e Brigada Militar de Capão do Leão, 
e Conselho resultou na apreensão de 
2.600 kg de tripas clandestinas. 

O local onde se dava o processa-
mento das tripas abrigava antigas 
instalações de um abatedouro de 
frango no qual possuía registro no 
CRMV-RS. Porém, o local encerrou 
suas atividades em 2012, quando 
deu baixa no Serviço de Inspeção 

junto ao CISPOA. Após, 
a proprietária do estabe-
lecimento veio a arren-
dá-lo para o responsável 
pela triparia. Além de 
não realizar o registro 
em um órgão oficial com 
inspeção sanitária, não 
procurou, também, obter 
Licenciamento Ambien-
tal junto a PATRAM — 
visto que se trata de uma 
atividade poluidora. 

Conforme o Laudo de 
Vistoria do CISPOA, não foi cons-
tatada a procedência das tripas, 
nem o acompanhamento do servi-
ço de inspeção para avaliar e chan-
celar os processos de manipulação 
e conservação dos produtos, o que 
os tornava impróprios para o con-
sumo, representando risco a saúde 
pública. Os envoltórios eram co-
mercializados nas fábricas de em-
butidos de toda a região.

Conforme consta no parecer 
emitido pelos órgãos oficiais, por 

se tratar de um antigo matadouro 
de aves, o local oferecia boa infra-
estrutura para o processamento 
de tripas, porém necessitava de al-
gumas adequações, tanto na par-
te estrutural quanto na parte de 
equipamentos. Baseado no que foi 
encontrado na localidade, o esta-
belecimento foi interditado, assim 
como, o proprietário notificado, 
os produtos apreendidos e inutili-
zados. Ficou proibido o processa-
mento de envoltórios naturais sem 
antes se registrar em órgão oficial 
com inspeção sanitária, sendo esses 
encaminhados para a produção de 
farinhas para ração animal. 

Os produtos de origem animal 
para serem considerados aptos para 
consumo precisam, obrigatoria-
mente, ser abatidos ou processados 
em estabelecimentos registrados 
em algum serviço oficial de inspe-
ção sanitária. Conforme a Lei N.º 
7889/89, a Inspeção Sanitária – Fe-
deral, Estadual ou Minicipal – deve 
ser executada exclusivamente por 
médicos veterinários do Serviço 
Oficial.



8

CRMV-RS regulamenta responsabilidade técnica 
de subprodutos de origem animal

NotíciasNotícias

Resolução vale para locais que industrializam, beneficiam, processam,
manipulam ou comercializam os produtos

De acordo com a Associação 
das Indústrias de Curtume do Rio 
Grande do Sul (AICSul), de janei-
ro a novembro de 2013, o fatura-
mento com as exportações brasi-
leiras de couro chegou a US$ 2,27 
bilhões. Desse total, US$ 458 mi-
lhões resultaram de vendas de in-
dústrias do couro gaúchas.

De olho nas oportunidades pro-
porcionadas pelo setor, o CRMV-
-RS elaborou uma resolução que  
regulamenta os procedimentos de 
registro e Anotação de Responsa-
bilidade Técnica (ART) dos estabe-
lecimentos que industrializam, be-
neficiam, processam, manipulam 
ou comercializam subprodutos de 
origem animal. Esses se caracteri-
zam, segundo o regulamento, por 
todas as partes e derivados oriun-
dos de animais não destinados a 
alimentação humana, tais como: 
couros, pêlos, ossos, lã, crina, cer-
das, penas, chifres, cascos, cornos, 
plumas, sangues e peles, assim 
como, todas as partes ou deriva-
dos oriundos de animais utilizados 
como matéria-prima, ou insumo 

para a fabricação de 
produtos comestí-
veis ou alimentação 
animal. Os estabele-
cimentos enquadra-
dos ao disposto no 
documento deverão 
providenciar o re-
gistro e Anotação 
de Responsabilida-
de Técnica junto ao 
CRMV-RS, subme-
tendo-se às sanções 
e penalidades apli-
cáveis para o caso de 

descumprimento. Entretanto, os 
locais que lidam com subprodutos 
provenientes de animais não desti-
nados à alimentação estão isentos 
do pagamento da taxa de anuida-
de.

A demanda para a regulamen-
tação surgiu, principalmente, pela 
atividade de médicos veterinários 
— emissão de certificados sanitá-
rios e vistorias dos subprodutos —, 
nos curtumes do Estado. O proces-
samento e a emissão de documen-
tos para a exportação de subpro-
dutos de origem animal, dentre 
os quais estão inseridos a pele e o 
couro, são atividades que reque-
rem o conhecimento profissional 
de médicos veterinários. Dessa 
forma, as empresas do ramo pos-
suem seção com atividade privati-
va do médico veterinário e, nesse 
sentido, devem fazer prova de que 
contam com profissional respon-
sável técnico. “A regulamentação 
além de uma demanda do merca-
do, vem ao encontro dos interesses 
da sociedade, uma vez que ao exi-
gir a ART, garante que as ativida-

des ligadas à Medicina Veterinária 
nessas empresas sejam exercidas 
por profissionais devidamente ha-
bilitados”, explica o gestor técnico 
do CRMV-RS, Mateus Lange. 

Trabalhando em curtumes há 
mais de 20 anos, o médico vete-
rinário Gilberto Schaffer acredita 
que a resolução irá melhorar as 
condições de trabalho. “As empre-
sas tinham médico veterinário tra-
balhando, mas nada formalizado. 
Agora com a resolução será possí-
vel regulamentar a atividade”, con-
ta. Devido ao crescimento da área, 
Gilberto acredita que o setor pode 
absorver inúmeros profissionais.

Para o responsável técnico, Jô-
natas Breunig, a regulamentação 
foi excelente uma vez que o médi-
co veterinário já atua nesta área há 
muitos anos sem nenhum vínculo 
ou regulamentação por parte do 
CRMV. Com ela o profissional tem 
relação oficial com as empresas e 
também responsabilidade sobre 
elas. Além disso, se pode cobrar 
dos profissionais envolvidos nas 
operações mais empenho e parti-
cipação nos processos produtivos. 
Ele conta que a principal atribui-
ção dos responsáveis técnicos é 
garantir a qualidade sanitária das 
peles, couros e outros subprodu-
tos de origem animal que saem 
dos estabelecimentos. “Treinar e 
acompanhar os colaboradores das 
indústrias com relação a utilização 
dos equipamentos de proteção in-
dividual e a manipulação correta 
dos produtos — minimizando o 
risco de contaminação dos mani-
puladores por zoonoses”, comple-
ta.
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Conselho elabora guia com legislação 
sobre animais selvagens em cativeiro
Manual, elaborado com o apoio da Comissão de Animais 

Selvagens, está disponível na internet
Preocupado em atender às ne-

cessidades e particularidades dos 
profissionais que trabalham com 
animais selvagens, O CRMV-RS, 
com o apoio da comissão respon-
sável por essa área na Autarquia, 
criou o “Guia Básico de Legislação 
Sobre Criação, Comercialização e 
Manutenção de Animais Selvagens 
em Cativeiro”. A diversidade des-
sas espécies mantidas em cativeiro 
atualmente no Brasil, e a obrigato-
riedade de cumprir as exigências 
legais para sua correta manutenção 
e manejo fazem com que o profis-
sional que atue na área necessite 
buscar constantemente atualização 
sobre o tema. Em vista disso, o guia 
será contemplado com um com-
pilado da legislação que aborda o 
assunto, podendo, até mesmo, ser 
utilizado como material de estudo 
para concursos públicos.

O Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA), por meio da 
Instrução Normativa nº 169/2008 
(IN 169/08), determina nove cate-
gorias de uso e manejo de fauna em 
cativeiro. Essas são minuciosamen-
te explicitadas no guia, instruindo 
de forma clara, coesa e pedagógi-
ca médicos veterinários e curiosos 
sobre o assunto. São elas: zoológi-
cos; centros de triagem (CETAS); 
centros de reabilitação (CRAS); 

mantenedor de fauna; criadouro 
comercial de fauna silvestre; cria-
douro científico de fauna silvestre 
para fins de pesquisa; criadouro 
científico de fauna silvestre para 
fins de conservação; estabeleci-
mento comercial de fauna silves-
tre e abatedouro de fauna silvestre. 
Cada categoria demanda condições 
específicas de funcionamento, con-

siderando as espécies a serem man-
tidas, criadas ou abatidas, além das 
exigências administrativas e de in-
fraestrutura.

A iniciativa de criar o docu-
mento foi tomada após a resposta 
positiva dos médicos veterinários 
depois da realização de um Semi-
nário de RT específico em Animais 
Selvagens, realizado em 2013. Os 
profissionais que presenciaram a 
palestra consideraram importan-
te organizar e divulgar o material 

sobre legislação. Após a sugestão, a 
Comissão sistematizou o material 
com a colaboração e sugestão de 
todos os seus membros. O material 
está disponível para leitura e down-
load gratuito no site do CRMV-RS, 
em www.crmvrs.gov.br. 

A presidente da Comissão de 
Animais Selvagens, Maristela Lo-
vato, acredita que a iniciativa do 
CRMV-RS é excelente, pois está 
aproveitando a oportunidade do 
momento que o Conselho Federal 
de Medicina Veterinária (CFMV) 
está fazendo sobre o combate ao 
tráfico. “Através da elaboração des-
se Guia, o Conselho demonstra a 
preocupação com a educação con-
tinuada dos profissionais”, comple-
ta.

Segundo o presidente do Conse-
lho, Rodrigo Lorenzoni, a publica-
ção é mais um elemento construído 
pelo Conselho com o objetivo de 
subsidiar os colegas com informa-
ções pertinentes à área. “A exem-
plo do Manual de Boas Práticas 
em Eventos Eqüestres, da elabora-
ção do Manual de Serviços, entre 
outros materiais que nossa gestão 
editou, o Guia voltado aos animais 
selvagens tem o objetivo de servir 
de material orientativo aos vete-
rinários acadêmicos e a socieda-
de geral que tenha interesse nessa 
área”, explica.
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Rio Grande do Sul volta a registrar casos 
de raiva felina e canina

Municípios de Passa Sete e Capão do Leão tiveram 
casos de raiva Felina em área rural

NotíciasNotícias

Ao longo das décadas os registros 
de Raiva no Rio Grande do Sul ca-
racterizam endemicidade. A maior 
concentração de casos ocorre em 
bovinos, eqüinos e suínos. O últi-
mo caso humano ocorreu em 1981, 
no municio de Três Passos. Os úl-
timos casos em cães e gatos datam 

de 1988 e 1990, 
respectivamen-
te. Os dois casos 
ocorreram pela 
variante canina, 
do vírus. 

A partir da 
década de 90, 
não mais ocor-
reram casos de 
Raiva urbana, 
conforme relata 
o médico ve-
terinário Jairo 
Predebon, co-
ordenador do 
Programa Es-

tadual  de Controle e Profilaxia da 
Raiva, da Secretaria da Saúde do 
Estado. Dois casos de raiva, em um 
em gato e outro em cão, voltaram 
a ocorrer no Estado nas cidades de 
São Lourenço, em 2001, e Tapes, em 
2007. A Secretaria da Saúde regis-
trou, ultimamente, dois achados de 

raiva Felina em área rural, o primei-
ro caso registrado no Município de 
Passa Sete, em 2013, infectado pela 
variante viral oriunda de morcego 
hematófago, e o segundo caso em 
Capão do Leão, em 2014, com va-
riante ainda não idenficada. 

Embora o Rio Grande do Sul se 
encontre em vias de controle para 
a Raiva canina e felina, ainda as-
sim, em torno de 30.000 pessoas são 
atendidas nas unidades de saúde do 
Estado, com queixa de agressão por 
animais, explica Predebon. Destas, 
em torno de 71% são encaminhadas 
para profilaxia da doença. A cam-
panha de vacinação contra a Raiva 
canina, enquanto ação de saúde pú-
blica foi suspensa no Rio Grande do 
Sul, a partir de 1995. “Optou-se por 
promover maior eficácia em ações de 
saúde que permitissem o diagnós-
tico precoce da doença para fins de 
adoção de medidas controladoras do 
caso”, relata o médico veterinário.

CRMV-RS inicia processo para aquisição de 
sede própria em Passo Fundo

Desde 1998, o Conselho ofe-
rece a população de Passo Fun-
do um atendimento diferenciado 
na região. A sede da Secretaria 
Regional na Autarquia no mu-
nicípio que atende, na maioria 
dos casos, os recém-formados 
da Universidade local e dos ar-
redores, empresários e socieda-
de, deverá funcionar em novo 
local neste ano. O processo para 
a aquisição da sede própria em 

Passo Fundo faz parte do projeto 
de reestruturação do patrimônio 
da Autarquia e da reformulação 
dos atendimentos a médicos ve-
terinários, zootecnistas e entida-
des que buscam os serviços do 
CRMV-RS.

Segundo o presidente do 
Conselho, Rodrigo Lorenzoni, 
o projeto está na fase de análise 
de imóveis e localidades de fá-
cil acesso a todos. “A aquisição 

da sede de Passo Fundo vem em 
consonância com a aquisição da 
sede de Santa Maria, que é devol-
ver aos profissionais, em forma 
de serviço e patrimônio, o que é 
investido anualmente por eles”, 
explica. Lorenzoni argumenta 
que Passo Fundo é uma das se-
cretarias mais importantes e o 
Conselho deve oferecer uma es-
trutura física mais adequada aos 
novos padrões de atendimento.  



11

A saúde pública é um dos temas de grande relevância 
e de preocupação hoje em dia. Essa será umas das te-
máticas bastante tratadas nesse ano, segundo afirmação 
do diretor da Escola Superior de Ética do CRMV-RS, 
José Arthur Martins. Por ser um tema que proporciona 
inúmeros debates, a Saúde Pública abre a programação 
da Escola em 2014.  Em Erechim, dia 25 de março, será 
realizado o Seminário de Sanidade Animal e Saúde Pú-

blica. Ao longo do ano, a Escola promoverá 12 eventos 
de qualificação de médicos veterinários, zootecnistas e 
empresários. Serão eles: três Seminários de Responsa-
bilidade Técnica – Módulo Avançado, um Seminário 
de Sanidade Animal e Saúde Pública, dois Workshops 
de Responsabilidade Técnica– com diferentes temáti-
cas em cada um, e seis Seminários de Responsabilidade 
Técnica – Módulo Básico.

Escola Superior de Ética define calendário de eventos
Ao longo do ano, Escola realizará 12 encontros de qualificação profissional 

NotíciasNotícias

Escola Superior de Ética realizará Seminário de 
Responsabilidade Técnica na FEIPET

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria 
de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), se 
estima que o Brasil fature R$ 15,4 bilhões e permaneça 
em segundo lugar em nível mundial no mercado pet 
— atrás, apenas, dos Estados Unidos. Seguindo essa 

tendência, será realizada nos dias 27, 28 e 29 de abril, 
na Fenac, em Novo Hamburgo, a segunda edição da 
Feira de Negócios para Animais de Estimação (FEI-
PET). 

A FEIPET é uma feira setorial de âmbito regional 
com exposição de produtos e serviços destinados ao 
segmento pet. Precursor no segmento na Região Sul, o 
evento conta com a parceria do CRMV-RS. Integrando 
a programação oficial da feira, nos dias 27 e 28 a Esco-
la Superior de Ética do Conselho irá realizar dois Se-
minários de Responsabilidade Técnica voltados para 
médicos veterinários e empresários do segmento pet. 
Mais informações sobre o evento podem ser obtidas 
no site www.crmvrs.gov.br.

A feira é exclusiva para a visitação profissional, 
entre eles, médicos veterinários, donos de petshops, 
agropecuárias, supermercados, distribuidores e em-
preendedores interessados em ingressar no segmento. 
Em 2013, cerca de 60% dos visitantes eram ligados a 
petshops e 13% de empresas do segmento veterinário.
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Durante o verão há um cres-
cimento da população de ani-
mais nas cidades litorâneas — 
principalmente no que se refere 
aos pets. Como podem receber 
ou transmitir doenças, como 
a sarna e as verminoses, por 
exemplo, é fundamental que se 
tenha cuidados redobrados com 
os animais durante as férias. As 
zoonoses precisam ser contidas 
e, para isso, além de médicos 
veterinários capacitados para 
assegurar o bem-estar animal e 
humano, é necessário que a po-
pulação ajude nesse desafio. 

Com o propósito de cons-
cientizar sobre o perigo causa-
do pelas zoonoses e das conse-
quências da falta de cuidados 
com a higiene dos animais de 

estimação, o CRMV-RS, em 
parceria com o Conselho de 
Medicina Veterinária de Santa 
Catarina (CRMV-SC), distri-
buiu nos municípios litorâneos 
o gibi “Prevenção: a fiel com-
panheira da saúde”. O material, 
com explicações didáticas e 
linguagem apropriada para as 
crianças, traz ainda informa-
ções sobre vacinação, cuidados 
com a higiene e reforça a relação 
saudável entre homem e animal. 
Além disso, o material enaltece 
o trabalho e a importância do 
médico veterinário na promo-
ção e manutenção da saúde pú-
blica. Dessa forma, o Conselho 
espera realizar um trabalho de 
prevenção e de conscientização 
na sociedade. 

CRMV-RS lança gibi para informar sobre 
zoonoses e bem-estar animal

Material contém explicações didáticas para as crianças

PrevençãoPrevenção

O médico veterinário, Pedro 
Ferraz, possui há oito anos um 
projeto para ensinar crianças e jo-
vens da 4ª a 8ª série durante visi-
tas realizadas em escolas. Para ele, 
a informação é o maior aliado do 
conhecimento. “Informar a crian-
ça irá lapidar um adulto”, opina. 
O profissional acredita que é fun-
damental que seja disseminado os 

conhecimentos sobre zoonoses, 
profilaxias e manejo comporta-
mental com animais de compa-
nhia. “A iniciativa do Conselho é 
de total valia. O gibi aproxima o 
interesse das crianças que são elos 
multiplicadores nas suas famílias. 
Dessa forma, disseminam o co-
nhecimento e melhoram as con-
dições para os animais e convívio 

familiar”, aponta. Pedro pensa que 
serão colhidos frutos dessa pro-
posta a médio e longo prazo. “Esse 
tipo de ação pode contribuir para a 
importância do médico veterinário 
na vida do animalzinho, despertar 
o respeito e interesse para a Medi-
cina Veterinária e elevar o grau da 
relação da entidade junto ao públi-
co alvo”, conta.

Material pode contribuir para ações de cunho social

Texto esclarece sobre a 
importância do 

médico veterinário na saúde
 dos animais e humanos

Material lúdico traz 
dicas de cuidados com 
cães e gatos em praias e 
praças
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Desde  a segunda quinzena de 
janeiro, uma equipe do CRMV-RS, 
composta por médicos veteriná-
rios, fiscais e agentes administra-
tivos, percorre algumas das praias 

do litoral norte gaúcho. A principal 
mensagem deixada aos veranistas, 
crianças e donos de animais de es-
timação neste verão é a importância 
da prevenção das doenças transmi-
tidas pelos animais.

O projeto teve início nas praias 
de Cidreira e Tramandaí, no final de 
semana dos dias 18 e 19, durante o 
Circuito da Saúde, evento que reúne 
os Conselhos Profissionais da área 
da saúde. Pelo segundo ano conse-
cutivo o CRMV-RS participa dessa 
ação que é uma realização do Fórum 
dos Conselhos Profissionais do Rio 

Grande do Sul (Fórum-RS). Além 
de distribuir o gibi “Prevenção: a 
fiel companheira da saúde” para as 
crianças, o Conselho divulgou o 
papel do médico veterinário e do 
zootecnista na promoção da saúde 
dos animais e da sociedade, além de 
oferecer orientações sobre as zoono-
ses. Presente na ação, o presidente 
do CRMV-RS, Rodrigo Lorenzoni, 
destacou a importância da parceria 
entre as entidades para a realização 
de eventos que aproximem as pro-
fissões da sociedade, em especial, a 
Medicina Veterinária e a Zootecnia. 

Veranistas do Litoral Norte recebem orientações sobre 
os cuidados com os animais

CRMV-RS distribui o gibi “Prevenção: a fiel companheira da saúde”

Permitir que animais transitem 
livremente em áreas comuns aos 
humanos sempre será um tema po-
lêmico, principalmente no verão 
gaúcho quando praias e parques es-
tão lotados. Esse foi um dos temas 
levantado em mais uma ação do 
CRMV-RS no litoral. Dando sequ-
ência ao projeto sobre prevenção 
de zoonoses e outras enfermidades 
que possam ser transmitidas à po-
pulação, a equipe do Conselho, en-

tre os dias 1 e 2 de fevereiro, esteve 
em Capão da Canoa e Imbé. 

Circulando pela beira-mar, foi 
entregue o gibi “Prevenção: a fiel 
companheira da saúde” alertando 
sobre a importância da prevenção 
das enfermidades em animais e 
humanos e do trabalho do médico 
veterinário na saúde pública. A se-
cretária geral do CRMV-RS, Gloria 
Boff, que coordenou a ação, come-
morou a receptividade dos veranis-

tas. “Muitos animais, principalmen-
te os cães, frequentam livremente a 
orla litorânea, acompanhando seus 
tutores que pensam ser esta, uma 
prática favorável a ambos. Muitos 
desses animais não têm o controle 
sanitário”, argumenta. Ainda segun-
do a secretária geral, levar animais à 
praia, além de causar transtornos e 
constrangimento aos demais, pode 
colocar em risco a saúde de homens 
e animais. 

Conselho leva dicas de prevenção à Beira-Mar

Veranistas de Imbé conheceram o projeto do Conselho Famílias também receberam o Gibi em Capão da Canoa
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Engana-se quem acredita que os 
gatos são preteridos. Nos Estados 
Unidos, França e Alemanha eles já 
superam o número de cães, e essa 
tendência já chegou ao Brasil. Se-
gundo a Associação Brasileira da 
Indústria de Produtos para Animais 
de Estimação (Abinpet), em 2012 
havia mais de 20 milhões, número 
maior do que o crescimento de ca-
chorros. A preferência pelos felinos 
ocorre devido à adequação do ani-
mal ao ritmo de vida das pessoas 
hoje em dia. A independência ca-
racterística leva alguns especialistas 
a afirmar que é o animal de estima-
ção do futuro. 

Preocupadas com o bem-estar 
de um animal tão cheio de pecu-
liaridades, as médicas veterinárias 
Carolina Casarin e Eloísa Pereira 
buscaram se especializar na área da 
Medicina Veterinária voltada aos fe-
linos. A paixão pela espécie as moti-
vou a abrirem clínicas especialmen-

te desenvolvidas para o tratamento 
de gatos, e aproveitar essa tendência 
mundial.

Embora pesquisas apontem que 
44% dos gatos não são levados ao 
médico veterinário com certa roti-
na, Eloísa acredita que é uma área 
promissora. “A tendência (por fe-
linos) gera um mercado de traba-
lho interessante a ser explorado na 
veterinária”, opina. De olho nisso, 
muitos profissionais estão buscando 
mais informações sobre a medicina 
felina. “Não podemos tratar o gato 
como um cão pequeno. A espécie 
tem suas particularidades compor-
tamentais e fisiológicas que acabam 
diferindo bastante alguns tratamen-
tos se comparados aos cachorros”, 
explica. Consoante a isso, Carolina 
acredita que o melhor para os gatos 
é ser atendido somente por um pro-
fissional especializado. “Quem aten-
de cão, atende somente essa espécie. 
Quem atende gatos, da mesma for-
ma. Assim como quem atende sil-
vestres exerce a clínica unicamente 
deles”, pensa.

Para se trabalhar com gatos é fun-
damental ter afinidade com a espé-
cie e entender o comportamento do 
paciente, diz Carolina. Já para Eloí-
sa o profissional deve ter paciência, 
calma e respeito para com eles. Ela 
acredita que tem o perfil de quem 
nasceu para atender aos cães e ou-
tros aos gatos. “Quem exerce a clí-
nica de cachorros gosta de bagunça 
na consulta, dança com o paciente, 
corre, fala engraçado. O veterinário 
“gateiro” faz uma consulta silencio-
sa, se move tão sinuosamente no 
consultório quanto o gato. Só com 
um olho no olho consegue se conec-

tar ao paciente”, diz. 
O ambiente é fundamental para 

o sucesso do tratamento de feli-
nos. Os consultórios precisam ser 
menores e necessitam trazer o má-
ximo de conforto para diminuir o 
estresse. Hoje, Porto Alegre é uma 
das capitais brasileiras que mais 
concentram clínicas especializadas 
em gatos, com quatro locais. Em 
vista disso, o mercado de trabalho 
nessa área é promissor. “O clien-
te gateiro tem um perfil exigente e 
cada vez mais busca uma estrutura 
física desenvolvida, silenciosa, sem 
a presença de cães e com profissio-
nais capacitados”, relata Eloísa. As 
médicas veterinárias são categóricas 
ao afirmar que especialização é fun-
damental para o futuro da Medicina 
Veterinária. Elas acreditam que o 
trabalho ganha muito mais credibi-
lidade, o paciente é melhor assisti-
do, e o cliente fica mais satisfeito em 
confiar o seu animal à um profissio-
nal especializado. 

Especialização em felinos é tendência no Estado
Porto Alegre é uma das cidades que mais abriga clínicas direcionadas à espécie no País

CarreiraCarreira
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CRMV-RS implementa novo modelo de gestão
Nova formatação do organograma visa o bom atendimento aos profissionais

NotíciasNotícias

A inovação da gestão sempre foi 
um compromisso da atual diretoria 
do CRMV-RS. Desde o início pri-
mou-se pelo compromisso de profis-
sionalizar a entidade para atender de 
forma mais ágil e qualificada aos pro-
fissionais. Com esse propósito, a dire-
toria buscou trazer alguns conceitos 
de gestão para dentro da Autarquia. 
Em vista disso, foi construída uma 
nova formatação do organograma de 
gestão. 

Partindo do princípio de que as 
gestões diretivas do Conselho são 
transitórias, e o mesmo é uma enti-
dade perene de todos os médicos ve-
terinários e zootecnistas, houve uma 
estruturação do setor administrativo, 
dentre elas as coordenações, em que 
os cargos de chefia são, única e exclu-
sivamente, compostos por servidores 
da casa. “Valorizamos os funcioná-
rios que aqui estão. Temos a certeza 
de que são as pessoas mais adequadas 
para conduzir o Conselho do ponto 
de vista administrativo, pois estão en-
volvidos diretamente no dia-a-dia do 
CRMV-RS e, alguns deles, há muito 
anos”, afirma o presidente, Rodrigo 
Lorenzoni. 

Foram criadas, então, coordena-

dorias enquanto os setores foram 
divididos. Hoje a autarquia possui 
as coordenadorias de patrimônio, 
jurídica, de recursos humanos e con-
tabilidade, financeira, assim como, 
coordenações técnica e institucional. 
“Todos esses cargos são ocupados 
por funcionários da casa que tem a 
sua disposição, além de sua equipe, 
a possibilidade nomear gestores nos 
seus setores”, explica. 

Os coordenadores funcionam 
como uma espécie de diretores, en-
quanto os gestores atuam como ge-
rentes de uma empresa. A coorde-
nação da fiscalização, por exemplo, 
possui um comando técnico feita por 
médico veterinário, o operacional e o 
administrativo por auxiliares admi-
nistrativos.

Com a nova concepção, o setor ju-
rídico tem a gestão de processos éti-
cos e a gestão jurídica. O setor finan-
ceiro tem as gestões de cobrança e o 
setor contábil, a de Recursos Huma-
nos. Assim como as coordenadorias, 
as gestões são todas ocupadas por 
servidores. Dessa forma, o Conselho 
fica organizado com líderes respon-
sáveis por área e existe a figura de um 
coordenador geral que faz a gestão de 

todos os setores. Esse coordenador 
geral comanda, semanalmente, uma 
câmara de gestão. Ela reúne todos os 
demais coordenadores para discutir 
os processos internos, as demandas 
dos médicos veterinários. Nesse mo-
mento são traçadas todas as estraté-
gias para a autarquia atender melhor 
— sempre com a aprovação do plená-
rio do Conselho Regional de Medici-
na Veterinária. “Buscamos com essa 
formatação oferecer estabilidade para 
a equipe funcional. Dessa forma, cada 
setor pode traçar suas metas e obje-
tivos, além de ter a possibilidade de 
avaliar o desempenho das atividades 
e dos funcionários”, explica Rodrigo.

Para conseguir qualificar o atendi-
mento, foi ampliado o quadro funcio-
nal do Conselho. Hoje são mais de 50 
colaboradores distribuídos em Porto 
Alegre, Passo Fundo, Pelotas, Santa 
Maria e Santana do Livramento. Em 
paralelo a essa nova formatação orga-
nizacional, há o planejamento estra-
tégico. A ferramenta é um guia, além 
de ser uma solicitação do Tribunal de 
Contas da União para conduzir a es-
truturação gerencial do Conselho. 

Nova diretoria ampliou o quadro funcional do conselho
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Diploma Mérito Acadêmico agracia formandos de Medicina 
Veterinária e Zootecnia

Distinção do CRMV-RS já foi entregue a 20 profissionais

NotíciasNotícias

Não basta o profissional desenvolver suas aptidões ape-
nas quando ingressa no mercado de trabalho. É preciso 
desde o início da faculdade pleno foco em seu plano de 
carreira. Entretanto, concluir a graduação de forma exitosa 
não é uma tarefa fácil. É preciso árdua dedicação e grande 

responsabilidade durante o tempo passado em sala de aula. 
Com o propósito de agraciar aos formandos, o CRMV-

-RS instituiu o Diploma “Mérito Acadêmico Médico Vete-
rinário” e “Mérito Acadêmico Zootecnista”. Criado através 
de portaria em março de 2013, o diploma busca estimular 
novos alunos e, também, agraciar aos futuros profissionais 
os quais visam constantemente o conhecimento. 

Concedido durante a cerimônia de colação de grau, o 
aluno com a melhor média de aprovação recebe a distin-
ção. Cabe aos coordenadores dos cursos a responsabilida-
de pelo encaminhamento junto ao CRMV-RS do forman-
do laureado. Por se tratar de uma honraria concedida pelo 
responsável do exercício de sua respectiva profissão, o gra-
duado irá possuir um grande diferencial em seu currículo 
profissional.

Desde que foi estabelecido, foram premiados 20 médi-
cos veterinários e zootecnistas. A diretoria e conselheiros 
do CRMV-RS estiveram em nove instituições do Estado 
que lecionam os cursos de Medicina Veterinária e Zootec-
nia. 

* Até o fechamento desta edição não tinham sido realizadas todas as cerimônias de colação de grau do primeiro semestre de 2014.
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Resolução do CFMV isenta pagamento da anuidade de 
profissionais com determinado tempo de contribuição 

Formulário com requerimento para o benefício está disponível no site do Conselho
Com o propósito de reconhecer a 

dedicação de médicos veterinários e 
de zootecnistas para o fortalecimento 
e crescimento das profissões, e desen-
volvimento da sociedade, o Conse-
lho Federal de Medicina Veterinária 
(CFMV) criou uma medida 
prevendo a isenção do paga-
mento da anuidade. Segundo 
a Resolução nº 1022/2013, ho-
mens com idade igual ou su-
perior a 65 anos e 35 anos de 
contribuição para o Sistema 
CFMV/CRMVs e mulheres 
com idade igual ou superior a 
60 anos e 30 anos de contri-
buição passam a ser beneficiados com 
a dispensa do pagamento anual. 

Para requerer o benefício, o pro-
fissional deve encaminhar solicitação 
ao CRMV-RS com o devido preen-
chimento do formulário oficial “Re-
querimento para a Isenção de Paga-

mento da Anuidade”, disponível no 
link www.crmvrs.gov.br/formularios.
html. Para ser válido, o documento 
deverá estar devidamente assinado 
pelo beneficiário. A solicitação ori-
ginal deverá ser entregue na Sede do 

Conselho, em Porto Alegre, ou nas 
Secretarias Regionais, em Passo Fun-
do, Pelotas, Santa Maria e Santana 
do Livramento, pessoalmente ou via 
Correios.

O CRMV-RS irá considerar a data 
do protocolo de requerimento válido 

para a contagem do prazo inicial de 
isenção. Caso a solicitação seja efetu-
ada antes do beneficiário concluir os 
requisitos, ele poderá ser reprovado 
pelo Plenário da Autarquia, obrigan-
do o requerente a apresentar nova so-

licitação. Somente será con-
cedido o benefício da isenção 
quando o requerimento esti-
ver perfeito e apto ao deferi-
mento.

Devido a peculiaridade do 
sistema financeiro e contábil 
dos CRMV´s, a maioria dos 
requerimentos será efetuada 
após o pagamento da anui-

dade integral, ou de uma ou mais 
parcelas. Nesse caso, o Conselho irá 
ressarcir toda a parcela de anuidade 
paga a partir do mês posterior à data 
de protocolo do requerimento válido, 
ou da data de validação do documen-
to pelo Plenário. 

Adeus a nossa fiel amiga e exemplo de dedicação
“Sempre de braços abertos e 

com um sorriso radiante, “Dona 
Noemi” ou “Mica”, como era cha-
mada por todos, nos deixou no dia 
04 de fevereiro. Ela, que sempre 
soube acolher com muito amor 
e carinho a todos, independente 
de serem médicos veterinários, 
zootecnistas, colegas, vizinhos do 
prédio, foi distribuir alegrias em 
outro plano. Desde 04 de junho de 
1984, Noemi Vieta, desempenha-
va sua função de Secretária Titu-
lar com uma disciplina exemplar 
e dedicação integral ao Conselho 
Regional de Medicina Veteriná-
ria do Rio Grande do Sul. “Mica” 
também trabalhou nos setores de 

fiscalização, contabilidade e recep-
ção onde sempre arrancou elogios 
pelo atendimento zeloso e eficaz. 
Era com uma longa saudação que 
recebia todos que visitavam ou li-
gavam para a sede do Conselho. 
Especialmente para os colegas mé-
dicos veterinários e zootecnistas 
ela sempre dizia: “Seja muito bem-
-vindo, doutor. Esta é a sua casa!”. 
Formada em Magistério, com 
licenciatura em Letras (Língua 
Portuguesa), Noemi completaria 
80 anos em março deste ano. Sen-
tiremos sua falta, querida colega.” 
(Diretoria Executiva, Conselhei-
ros, Membros de Comissão e Fun-
cionários do CRMV-RS)Funcionária dedicada e exemplar, Noemi 

completaria 30 anos de CRMV-RS em 2014



18

A hidatidose é uma zoonose 
parasitária que acomete ovinos, 
bovinos, suínos e ocasionalmen-
te o homem. É causada pela for-
ma larval da tênia Echinococcus 
granulosus e nos hospedeiros se 
apresenta em forma de cistos. 
O cão é o hospedeiro definitivo, 
albergando o verme adulto que 
libera as proglotes grávidas con-
tendo os ovos que chegam ao am-
biente junto com suas fezes. Esses 
ovos contaminam a água, o solo, 
e chegam às pastagens, onde são 
ingeridos pelos hospedeiros in-
termediários (ovinos, bovinos e 
suínos), nos quais se formam os 
cistos. 

Os ovinos desenvolvem a 
maior porcentagem de cistos vi-
áveis. O homem é um hospedeiro 
acidental, e se infecta ao ingerir 
os ovos através das verduras ou 
água contaminada. Ele pode se 
infectar também através do con-
tato estreito com o cão portador. 
No Rio Grande do Sul essa doen-
ça ocorre de forma endêmica nos 
animais.

A fim de verificar a evolução 
do seu controle, foi realizado um 
levantamento pela Secretaria da 
Agricultura, Pecuária e Agro-
negócio do RS com a finalidade 
de confrontar dados dos anos de 
1940 a 1955 e 2000 a 2012. Com-
parando os dados atuais da ocor-
rência da hidatidose animal no 
RS com dados dos anos de 1940 
até 1955, pode-se observar que 
não houve evolução no combate 
dessa enfermidade nos últimos 
60 anos. De 2000 a 2012, segun-
do dados, observou-se que as ta-
xas dessa parasitose, em achados 

de inspeção em estabelecimentos 
abatedouros sob fiscalização es-
tadual são de 27% para hidatido-
se ovina e em torno de 10% para 
hidatidose bovina. Comparando-
-se com os dados publicados pela 
Secretaria da Agricultura do RS, 
nos anos 50, onde foram encon-
trados 28,88% de ocorrência de 
hidatidose ovina e 31,36% de hi-
datidose bovina, percebe-se que 
pouco se evoluiu no combate da 
zoonose. 

As taxas da ocorrência de hi-
datidose ovina permaneceram 
estagnadas, enquanto reduziram-
-se as taxas de hidatidose dovina, 
de 31,36% (dados de 1954) para 
10,80% em média nos últimos 
cinco anos, porém, ainda consi-
deradas taxas altíssimas para os 
tempos atuais, uma vez que se 
possui pleno conhecimento do 
ciclo e da biologia desse parasita 
e tem-se em mãos os mais mo-
dernos fármacos para o contro-
le da parasitose, tanto nos cães 
como em humanos. 

Dados alarmantes de prevalên-
cia de hidatidose observados em 
animais abatidos sob fiscalização 
da Coordenadoria de Inspeção 
de Produtos de Origem Animal - 
CISPOA (2012), onde municípios 
como Pinheiro Machado e Her-
val têm, respectivamente, 70,62% 
e 54,83% dos bovinos abatidos 
com cistos hidáticos, levam a exi-
gir ações urgentes de combate a 
esta parasitose no Estado. Ações 
deste tipo são cabíveis de se con-
duzir, bastando determinação, 
um bom plano de ação de Edu-
cação Sanitária, integrações entre 
Secretarias Estaduais da Agricul-

tura e da Saúde e, principalmen-
te, um trabalho de continuidade.

Algumas dicas de como evitar 
essa parasitose:

Há maneiras simples e fáceis 
de evitar a infecção, tanto em 
humanos como nos animais. É 
importante lembrar que os ovos 
desta tênia são expelidos pelas fe-
zes dos cães e, ao serem ingeridos 
pelos animais e pelos humanos, 
podem causar a doença.

Alguns cuidados simples po-
dem ser observados:

• Vermifugar todos os cães pe-
riodicamente, usando vermífu-
gos com tenicidas na fórmula;

• Cercar as hortas impedindo 
acesso aos cães, evitando conta-
minação com suas fezes;

• Proteger as fontes de água, 
pois pode ocorrer contaminação 
com as fezes dos cães;

• Lavar as mãos após contato 
com cães e antes de se alimentar;

• Construir matadouro domi-
ciliar sem acesso aos cães;

• Não alimentar cães com vís-
ceras cruas de ovinos e bovinos;

• Ferver as vísceras por 30 a 45 
min. antes de fornecer aos cães;

• Destruir as carcaças de ani-
mais mortos no campo.

* Médico veterinário, chefe do 
Serviço de Doenças Parasitárias 
e coordenador do Programa Es-
tadual de Sanidade Ovina, da Se-
cretaria da Agricultura, Pecuária 
e Agronegócio do RS.

Histórico da hidatidose animal no Estado do Rio Grande do Sul
ArtigoArtigo

* Ivo Kohek Júnior
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