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Um bom e efetivo trabalho de fiscalização garante que serviços e produtos sejam ofere-
cidos de maneira ética e qualificada à sociedade. Como atividade-fim, o CRMV-RS fiscaliza 
o exercício profissional de médicos veterinários e zootecnistas de forma séria e responsável. 
Uma atividade complexa, que requer estrutura administrativa robusta, equipamentos, au-
tomóveis seguros e logística, deve estar em constante aperfeiçoamento devido as grandes 
distâncias de nosso estado e a expansão do mercado. Por isso, estamos intensificando e aper-
feiçoando métodos, projetos e práticas de fiscalização e de orientação profissional para que 
sempre tenhamos orgulho de oferecer serviços à altura de nossas profissões e que sejamos 
cada vez mais reconhecidos por todos. 

Novos planejamentos estão sendo feitos e roteiros de fiscalização implementados. Aliado 
a isso, começamos, a fazer nesta edição da revista, um primoroso trabalho para divulgar e 
prestar conta dos números da atividade de fiscalização dos últimos anos. Esta transparência 
deve-se a relação que o CRMV-RS tem com médicos veterinários, zootecnistas, sociedade 
e entidades. Lembro, com muito orgulho, que nosso trabalho de fiscalização sempre serviu 
de modelo para outros Conselhos do país. Temos um setor formado por coordenadores, 
gestores, servidores e fiscais muito capacitados e comprometidos.

Os dados são bastante significativos. Mos-
tram, por exemplo, o aumento de estabeleci-
mentos fiscalizados e de quilômetros rodados, 
além de investimentos na frota de veículos e 
na capacitação da equipe. São medidas que 
visam o correto exercício  das profissões na 
defesa das boas empresas e profissionais. Por 
mérito da fiscalização e da participação dos 

colegas nas denúncias e identificação do exercício ilegal da profissão, temos feito comuni-
cados ao Ministério Público e à Polícia Civil, pois tal prática oferece riscos aos animais, à 
segurança e à saúde das pessoas.

Nosso propósito de valorizar empresas e profissionais sérios, éticos e que respeitam as 
normas passa por um trabalho de fortalecimento do serviço de fiscalização. Mas não é so-
mente isso. O ato de fiscalizar vai muito além. Acreditamos que, ao oferecer ferramentas de 
orientação profissional, contribuiremos para que colegas e empresários desempenhem seus 
afazeres de forma cada vez mais qualificada. Portanto, através de uma política de valoriza-
ção profissional, elaboramos, e seguiremos construindo, uma série de materiais técnicos. Os 
Guias de Responsabilidade Técnica do Mercado Pet, Produção de Leite, Animais Selvagens, 
Aves e Equinos, além do Guia para a elaboração do Manual de Boas Práticas em Estabeleci-
mentos de Higiene, Estética, Banho e Tosa Animal  já estão à disposição, de forma gratuita, 
em www.crmvrs.gov.br. São ações consistentes como estas que mostram o nosso comprome-
timento com a condução do CRMV-RS e com nossas profissões.

Fiscalização e 
orientação profissional

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

EditorialEditorial
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Crescimento do número de pets demandará mercado 
profissional e qualificado

EntrevistaEntrevista

Médicos veterinários precisam entender o negócio para conquistar 
espaço e fidelizar clientes, aponta consultor

Petrucci acredita que os cuidados com o bem-estar animal contribuiram para o aumento dos pets nos lares

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou em maio resultado de pesquisa 
sobre a presença de pets nos lares brasileiros. O estudo revela que a população de pequenos animais 
só cresce. Em 44,3% das residências há pelo menos um cachorro, alcançando um total 52,2 milhões. 
Este dado indica que no Brasil existem mais cães do que crianças nos lares. O número de gatos 
também não para de crescer: foi estimado em 22,1 milhões, quase dois gatos por domicílio. É a 
primeira vez que a população de gatos e cachorros é medida dentro da Pesquisa Nacional de Saúde 
(PNS). O resultado aponta necessidade de mudanças no comportamento dos veterinários para 
acompanhar este crescimento. O consultor de gestão e capacitação para negócios veterinários e 
presidente da Comissão do Mercado Pet do CRMV-RS, Carlos Guilherme Petrucci, analisa alguns 
dos dados lançados pelo IBGE.
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A pesquisa mostrou o número 
da cães e gatos nos lares brasilei-
ros e a tendência é que irá se acen-
tuar daqui para frente. A que você 
atribui esse fenômeno?

Tem dois fatores que considero 
importantes nessa relação. Um de-
les é quando pensamos nos jovens 
que saem de casa. Essas pessoas 
tendem a buscar uma companhia 
e alguma relação de responsabili-
dade. Felizmente, a encontram nos 
pets - cães, gatos, pássaros, peixes, 
etc. Querem uma característica de 
lar que hoje é: casal, filho e animal. 
Também há o inverso, aqueles que 
já estão com os filhos fora de casa. 
É quando acontece a chamada “sín-
drome do ninho vazio”. As pessoas 
usam o animal de companhia para 
preencher esse va-
zio e seguir tendo 
um sentimento 
de cuidado e pre-
ocupação. Outro 
fator é a tendência 
mundial ao cui-
dado, ao bem-es-
tar animal. Isso 
chama a aten-
ção para animais de companhia. 
Muitas pessoas que não tinham a 
oportunidade de ter animais bus-
cam uma experimentação. Antiga-
mente as pessoas se aposentavam 
e não faziam mais nada. Hoje têm 
atividades, disposição e animais. 
A longevidade, tanto das pesso-
as quanto dos animais, é maior. 
A origem desse aumento é devida 
à necessidade humana de ter uma 
relação de troca, de amor, de afeto 
e de companheirismo. 

Os Estados Unidos estão dis-
parados na frente deste mercado. 
Em 2014, faturaram 30,4 bilhões 
de dólares. Na sua opinião, o que 
é preciso fazer para que acompa-
nhemos esse movimento?

 Aqui no Brasil sempre gos-

tamos de animais e nos preo-
cupamos com eles. No entanto, 
o acesso a melhores cuidados e 
a aquisição de animais de raça 
(muitos deles de raças america-
nas), ao meu ver, veio com a esta-
bilidade econômica. O que ocorre 
no Estados Unidos é que eles têm 
animais de caça, de trabalho e de 
companhia em grande quanti-
dade. Nos EUA existem campe-
onatos envolvendo os animais. 
Eles têm a cultura de consumo e 
produzem muito bem isso. O ani-
mal faz parte do dia a dia, não só 
de companhia, mas também de 
mercados fortes e isso movimen-
ta dinheiro. Consomem muito e 
exigem qualidade. O status de um 
veterinário lá é de um médico. Há 

muitos anos esse mercado traba-
lha com maturidade. Prezam por 
qualidade e não preço, pois o 
animal é um membro da família. 
Quando o tutor do animal busca 
ajuda, quer qualidade. No Brasil e 
na America Latina, em geral, bus-
camos preço.

A pesquisa aponta ainda que 
até 2020 o número de cães nos 
lares, por exemplo, deverá do-
brar. O mercado veterinário está 
preparado para esta mudança?

Fala-se muito em diferenciação 
no mercado. Só que esse não seria 
o primeiro passo. Acredito mais 
na profissionalização e na quali-
ficação dos serviços. Trabalhan-
do aqui no CRMV-RS, através da 
Comissão do Mercado Pet, e ana-

lisando processos de colegas, per-
cebo o quanto falta qualidade e 
orientação. A nossa base deve ser 
formada e solidificada. Temos um 
mercado que vem crescendo mais 
de dois dígitos, o que deu margem 
para muita gente entrar no seg-
mento. A concorrência é positiva 
se for em um mercado ético e ma-
duro. Agora, em um mercado em 
que não há maturidade e o médi-
co veterinário disputa espaço por 
preço achando que vai conquistar 
clientes, vai ser difícil. Ele está 
agitando o sistema, não criando 
consciência no consumidor. Falta 
entender o negócio, vender o tra-
balho com qualidade, pois o con-
sumidor amadurece junto com o 
mercado e paga para que o profis-

sional entregue 
tudo o que sabe 
sobre a Medicina 
Veterinária.

Com esta po-
pulação cres-
cendo, aumenta 
também a de-

manda de profissionais veteri-
nários e serviços. Como a classe 
pode agir diante disso? 

Será que  as escolas estão for-
mando os profissionais para 
que eles entendam o perfil do 
cliente e os atendam com qua-
lidade? Para mim, o médico ve-
terinário deve estar preparado 
para entender as necessidades 
do cliente. Quando compro um 
serviço, compro uma sensação, 
por isto é importante entender 
tudo que esta sendo feito, assim 
se cria um laço de confiança e, 
dessa maneira, o animal é bem 
cuidado. Tecnicamente, temos 
profissionais muito bons, que 
precisam também se preocu-
par com o cliente de uma forma 
mais ampla.
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FiscalizaçãoFiscalização

CRMV-RS qualifica serviços de fiscalização
Setor passa por processo de readequação dos procedimentos internos 

e oferece melhores condições de trabalho aos fiscais

Um trabalho que garante a 
prestação de serviços de quali-
dade à sociedade e que comba-
te práticas irregulares deve ser 
executado com determinação 
e baseado em regulamentos. O 
sistema de fiscalização do Rio 
Grande do Sul sempre foi mode-
lo para outros Conselhos Regio-
nais de Medicina Veterinária do 
país. Cumprindo todos as etapas 
do ato de fiscalizar - do auto de 
infração ao ajuizamento do auto 
de multa - o CRMV-RS cumpre 
com a sua finalidade principal 
estabelecida pela Lei 5.517/68.

As fiscalizações do Conselho 
ocorrem de três formas distin-
tas. Uma delas é através da ro-

tina administrativa que prepara 
um roteiro de cidades e locais 
a serem visitados. A segunda 
é por meio de ações conjuntas 
com órgãos municipais, estadu-
ais e federais, tanto por inicia-
tiva do CRMV-RS quanto das 
entidades. A última situação 
que gera fiscalização são as de-
núncias feitas pela sociedade 
ou por médicos veterinários e 
zootecnistas. Nas empresas e 
profissionais que descumprem 
as determinações legais, são 
aplicadas multas definidas pela 
Resolução nº 682/2001, do Con-
selho Federal de Medicina Ve-
terinária. Já as irregularidades, 
cujas sanções não estão previs-

tas na Lei 5.571 e em Resoluções 
do CFMV, são encaminhadas às 
autoridades competentes. 

Desde 2012, o setor de fisca-
lização passa por um importan-
te processo de readequação dos 
procedimentos internos. Segun-
do o coordenador técnico da fis-
calização e orientação profissio-
nal do Conselho, Mateus Lange, 
para que o setor mantivesse o 
mesmo patamar de trabalho foi 
necessário fazer uma revisão 
nas atividades e procedimentos. 
“Os roteiros de inspeção foram 
reestruturados em decorrências 
das novas exigências do Con-
selho Federal e das mudanças 
do mercado”, completou. Outro 



7

objetivo foi torná-los mais ágeis 
e simplificados para que os fis-
cais pudessem oferecer melhor 
orientação aos empresários e 
profissionais. Questão impor-
tante neste processo de reor-
ganização foram as constantes 
reuniões de capacitação do qua-
dro de fiscais, a aquisição de 
novos veículos, a reestruturação 
das funções administrativas e a 
elaboração de campanhas de di-
vulgação na sociedade.

O resultado do trabalho ini-
ciado em 2012 foi o aumento 
significativo de fiscalizações. 
De 2012 para 2014, houve um 
aumento de 46% na fiscalização 
e, no mesmo período, o Conse-
lho aumentou em 55,4% o nú-
mero de quilômetros rodados. 

O avanço no serviço de fis-
calização esteve acompanha-
do de um trabalho qualitativo. 
Conforme Lange, o fiscal, além 
de exigir o cumprimento das 
determinações legais e norma-
tivas, tem uma função muito 
importante: a de orientação e 
transmissão de conhecimento. 
“Essa iniciativa tem a intenção 
de fazer com que o fiscalizado 
compreenda as determinações e 
as cumpra, melhorando, assim, 
a prestação de serviço”, comple-
ta. O presidente do CRMV-RS, 
Rodrigo Lorenzoni, reforça que 
o resultado positivo da fiscaliza-
ção se deve, entre outros moti-
vos, à aquisição dos automóveis 
zero quilômetro e à adoção de 
procedimentos condizentes com 
a realidade do mercado e das 
profissões. Lorenzoni reforça 
que a realização de ações vol-
tadas à sociedade pode ter aju-
dado a sensibilizar na busca por 
serviços de qualidade.

 A apuração de denúncias 

também teve expressivo aumen-
to. Em 2014, elas foram 104. Só 
no primeiro semestre deste ano, 
o número já superou os 106. To-
das as denúncias são atendidas 
com prioridade e recebem aten-
ção especial da equipe. O resul-

tado mostra a aproximação da 
sociedade perante o Conselho, 
pois é um órgão de defesa da so-
ciedade. “As pessoas denunciam 
porque observam efetividade 
nas reclamações”, explica o co-
ordenador da fiscalização.
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NotíciasNotícias

Simpósio Sul-Brasileiro da Medicina Veterinária 
Pet reúne mais de 600 participantes

Promovido pelo CRMV-RS e parceiros, evento trouxe novidades do 
segmento e renomados profissionais

A realização da primeira edição 
do Simpósio Sul-Brasileiro da Me-
dicina Veterinária Pet comprovou 
que o segmento de pequenos ani-
mais está em ascensão. Em dois 
dias de evento, de 25 a 27 de abril, 
mais de 600 pessoas, entre médi-
cos veterinários e alunos, buscaram 
atualização técnica e novidades de 
mercado em um único evento. Rea-
lizado pelo CRMV-RS, em parceria 
com a MV Trevisan, Frost e Virbac, 
fez parte da programação oficial 
da Feira de Negócios para Animais 
de Estimação (Feipet), em Novo 
Hamburgo. O Simpósio teve como 
apoiadora a Associação Nacional de 
Clínicos Veterinários de Pequenos 
Animais (Anclivepa-RS), o Grupo 
Medicina Selvagem e Oriente.

 Conforme o presidente do CR-
MV-RS, Rodrigo Lorenzoni, “em 
torno de 40% dos médicos vete-
rinários do país atuam na área de 
pequenos animais – em clínica, 
pesquisa e indústrias”. Por isso, 
completa Rodrigo, o Conselho, 

como órgão regulamentador da 
profissão, realizou o simpósio com 
programação técnica, em um am-
biente que traz novidades em pro-
dutos e serviços para o segmento. 
Os participantes foram convidados 
a doar mantimentos e ração no in-
gresso de cada palestra. Foram ar-
recadados mais de 400 quilos de 
alimentos e 150 quilos de ração. As 
entidades agraciadas foram o Lar 
Santo Antônio dos Excepcionais e a 
Associação Riograndense de Prote-
ção aos Animais (Arpa).

 Inovador em seu conceito, o 
Simpósio abordou os temas “Nu-
trição e Alimentação de Cães e 
Gatos”, “Extração de Dentes Mono 
e Multirradiculares”, e “Dermatite 
Atópica Canina” em minicursos no 
turno da manhã. Os palestrantes 
deste módulo foram os médicos ve-
terinários Alexandre Kessler, San-
dro Renz, Vivian Pignone e Rafael 
Ferreira. À tarde, 11 palestrantes 
debateram sobre aditivos funcio-
nais, ansiedade em cães, medicina 

regenerativa, triagem endócrina, 
animais selvagens, processo ético 
na clínica veterinária, obesidade e 
diagnóstico por imagem. Os convi-
dados foram os médicos veteriná-
rios Álan Pöppl, Gianni Carniglia, 
Ceres Berger Faraco, Vera Lúcia 
Machado, Gleide Marsicano, Ales-
sandra Roll, Manuela Fisher, Edu-
ardo Maschka Lucas e Luis Cardoso 
Alves, além da bióloga Nance Nardi 
e do adestrador Gerson Meireles 
dos Santos.

 Segundo a diretora da empresa 
organizadora da Feipet, Vanessa 
Trevisan, a feira se consolidou en-
tre o público veterinário, mostran-
do que é possível fazer um evento 
completo que reúne profissionais 
com um mesmo objetivo: propor-
cionar qualidade de vida para os 
animais de estimação. “Esse sucesso 
se deve principalmente pela parce-
ria com entidades como CRMV-RS 
e Anclivepa-RS e pela realização do 
1º Simpósio Sul-Brasileiro de Me-
dicina Veterinária Pet”, destacou.
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O abandono de animais não im-
plica apenas em agravos à saúde 
pública, mas causa desequilíbrio 
ambiental, acidentes e sofrimento. 
Para tentar atacar as causas do pro-
blema, especialistas e gestores pú-
blicos têm investido em educação 
e promoção de ações que sensibi-
lizem a sociedade e formadores de 
opinião. Foi exatamente isso o que 
fizeram o CRMV-RS e o município 
de Ibirubá.

 Na presença de membros dire-
tivos e conselheiros do CRMV-RS, 
o presidente do Conselho, Rodrigo 
Lorenzoni, firmou em maio parce-
ria com a Câmara de Vereadores de 
Ibirubá para combater o abandono 
de animais. O ato marcou mais um 
importante fato para a profissão. 
Lorenzoni e o presidente da Câ-
mara de Vereadores, Abel Grave, 
assinaram o Termo de Coopera-
ção Técnica que tem por finalidade 
proporcionar eventos, audiências e 
reuniões. Esses encontros serão re-
alizados com o objetivo de orientar 
gestores e comunidade sobre posse 
responsável, transmissão de zoo-
noses, projeto de castração, concei-

tos e práticas de bem-estar animal. 
 Para o presidente do Conselho, 

o município de Ibirubá mostra  re-
conhecimento pelo trabalho dos 
médicos veterinários e que pode 
ter o apoio do CRMV-RS. “A te-
mática deve ser enfrentada com o 
envolvimento de todos, pois é um 
resultado de longo prazo”, comple-
tou. Na opinião do tesoureiro do 
CRMV-RS que participou da Ses-
são Plenária, André Ellwanger, a 
maioria dos animais que está nas 
ruas atualmente já teve um dono. 
Seja na grande ou na pequena ci-

dade, esta problemática do aban-
dono é uma realidade, aponta 
Ellwanger. “As pessoas têm que 
exercer a posse responsável, pois a 
castração isoladamente não é a so-
lução para o problema” enfatizou. 
O vereador Alberi Behnen tam-
bém acompanhou o assinatura da 
parceria. 

 O presidente da Câmara dis-
se que o município vive um mo-
mento ímpar com a assinatura do 
convênio. “Queremos estagnar o 
abandono de animais. Somos uma 
cidade pequena e temos quase 500 
cães no Canil Municipal, e a de-
manda só aumenta”, finalizou. De 
acordo com Grave, serão realiza-
das palestras com médicos vete-
rinários nas escolas municipais e 
estaduais, além de discussões nas 
associações de bairro. “Nosso ob-
jetivo é atingir o maior número 
de pessoas possível. Estamos mui-
to motivados com a parceria do 
CRMV-RS, e acredito que teremos 
sucesso para desenvolver impor-
tantes ações no município”, argu-
mentou.

Conselho e Câmara de Vereadores de Ibirubá firmam convênio
Parceria levará à população cuidados com a transmissão de zoonoses, 

posse responsável e bem estar-animal
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Os hospitais veterinários das ins-
tituições de ensino sempre foram 
referência em assistência e trata-
mentos médico-veterinários. Eles 
estão crescendo e aumentando seu 
potencial didático e de atendimen-
to à população. A Universidade de 
Passo Fundo (UPF) é uma das enti-
dades que vem mostrando bons re-
sultados em tratamentos cirúrgicos 
de animais. Recentemente os olha-
res da classe veterinária se voltaram 
para a sala de cirurgia do Hospital 
Veterinário da Faculdade de Agro-
nomia e Medicina Veterinária da 
UPF. A retirada de um tumor em 
um goldfish - peixe dourado - e a 
colocação de uma prótese de fibra 
de carbono na pata direita de uma 
arara são os motivos que chamaram 

a atenção. Os procedimentos nunca 
haviam sido feitos na sede da Uni-
versidade

A responsável pelas duas equipes 
foi a professora de clínica e cirur-
gia em animais silvestres da UPF, 
Michelli de Ataíde. Ela explica que 
a Medicina Veterinária tem aper-
feiçoado as técnicas em decorrên-
cia da variedade dos pacientes. “É 
nossa responsabilidade assegurar 
o melhor tratamento e o bem-estar 
de qualquer espécie animal. Sempre 
tive um interesse especial em ani-
mais silvestres, porque não eram 
muito estudados” conta. O foco 
na área começou com a criação do 
Grupo de Estudos de Animais Sil-
vestres (Geas) do qual é coordena-
dora, integrado por alunos e pro-

fessores que queriam estudar mais 
sobre o tema. “Depois das cirurgias, 
a demanda do grupo aumentou 
bastante. Há alunos esperando para 
poder participar”, complementou a 
professora. 

A cirurgia na arara, segundo 
Michelli, foi uma inovação para a 
profissão. O procedimento não foi 
o primeiro a ser feito, porém, foi a 
primeira cirurgia de prótese reco-
nhecida. Durante o implante, esta-
vam presentes três médicos veteri-
nários, o ortopedista responsável 
pela prótese e alguns acadêmicos. 
As duas práticas tornaram-se refe-
rência no âmbito profissão. “Essas 
cirurgias engrandecem nossa pro-
fissão, principalmente, na parte clí-
nica de silvestres”, disse.

Hospital Veterinário da UPF realiza procedimentos inovadores 
Cirurgia em peixe dourado e em arara representam avanços na Medicina Veterinária

NotíciasNotícias
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Foi lançado oficialmente o Guia 
de Legislação e Responsabilida-
de Técnica para Estabelecimentos 
Produtores e Industrializadores de 
Leite e Derivados, um material téc-
nico que traz o passo a passo sobre 
o trabalho exercido pelo médico 
veterinário que é Responsável Téc-
nico de estabelecimentos do setor. 

Durante a Expoleite/Fenasul 
deste ano o vice-presidente do 
Conselho, José Arthur Martins, 
apresentou o material na sede da 
Gadolando. “O lançamento do guia 
é o resultado de uma política de va-
lorização profissional, fruto da pre-
ocupação constante do Conselho 
com a sociedade e a profissão como 

um todo”, salientou Mar-
tins. Além da descrição 
das atividades, o guia 
contém a legislação fe-
deral e estadual sobre a 
produção a industriali-
zação de leite. Segundo 
o presidente da Gado-
lando, Marcos Tang, é 
um material de grande 
valor para os médicos 
veterinários, pois reúne, 
em um único documento, todas as 
orientações do setor. 

O material foi elaborado pelo 
coordenador técnico da fiscaliza-
ção e orientação profissional do 
CRMV-RS, Mateus Lange, com 

co-autoria da médica veterinária 
Andrea Troller Pinto. A publicação 
está disponível, gratuitamente, no 
site do CRMV-RS www.crmv-rs.
gov.br, link http://www.crmvrs.gov.
br/guiartleite02.pdf. 

Guia técnico traz atribuições do médico veterinário 
na cadeia produtiva do leite

CRMV-RS e Sovergs lançam material informativo
Voltado à sociedade, folder divulga o trabalho do médico veterinário 

na produção de leite e derivados 

A produção de leite requer mui-
tos cuidados para que o produto 
chegue saudável à mesa do con-
sumidor. Pensando em colaborar 
com o entendimento da popula-

ção sobre o assunto, foi 
lançado pelo Conselho 
Regional de Medicina 
Veterinária, e Socieda-
de de Veterinária do RS 
(Sovergs) o material “A 
importância do médico 
veterinário na produ-
ção do leite”. 

Anunciado durante 
o Desfile dos Campe-
ões da Expoleite/Fena-
sul 2015, na presença 

de autoridades, produtores rurais 
e profissionais da área veterinária, 
o documento será distribuído em 
eventos das duas entidades. “O ma-
terial veio em boa hora, em virtude 

da corrupção por parte de alguns 
na cadeia leiteira. Assim, a popu-
lação poderá entender melhor o 
processo de obtenção do leite e seus 
derivados”, afirmou o presidente da 
Sovergs, Ricardo Bohrer. Na visão 
do presidente do Conselho, Rodri-
go Lorenzoni, é importante que os 
consumidores saibam que podem 
contar com o trabalho técnico e de-
dicado dos médicos veterinários na 
fabricação de alimentos saudáveis.

O objetivo do folder é informar, 
com uma linguagem acessível, sobre 
a segurança dos alimentos e os pro-
cessos da produção leiteira. O ma-
terial pode  ser visto no link http://
www.crmvrs.gov.br/arteleite.pdf.
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Neste ano, a Zootecnia brasi-
leira completou 50 anos. Come-
morada todo 13 de maio, a data 
é celebrada porque, em 1966, era 
inaugurado o primeiro curso de 
Zootecnia do país, em Uruguaiana. 
A profissão passa por um impor-
tante período de consolidação e de 
expressiva ampliação. Atualmente 
são cerca de 13,5 mil zootecnis-
tas inscritos no Sistema CFMV/
CRMVs, sendo mais de oito mil 
atuantes. Um deles é o gaúcho Da-
rio Rodrigo Fagundes Pires, de 35 
anos, único profissional da catego-
ria a atuar no Exército brasileiro 
desde o ano passado. Formado em 
2007 pela Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM) e com espe-
cialização em Produção Animal 
e Bem-Estar Animal, acompanha 
essa tendência de fortalecimento 
da Zootecnia .

No início da faculdade, Pires 
optou pela Medicina Veterinária.
No entanto, identificou-se com as 
disciplinas zootécnicas e de pro-
dução animal. Então, decidiu mi-
grar para o curso de Zootecnia, 
pois o profissional tem formação 
mais voltada à produção animal, à 
nutrição, ao melhoramento gené-
tico e à gestão. “O zootecnista tra-
balha em todos os elos da cadeia 
produtiva, buscando sempre a oti-
mização no aspecto biológico e fi-
nanceiro, aliando a isso  uma pro-
dução ética através do bem-estar 
animal e da exploração consciente 
dos recursos naturais”, explica.

Realizado, tanto na vida pes-
soal quanto na profissional, con-
ta que seu caminho foi cheio de 
obstáculos até chegar ao Exército. 
“Em vista de a Zootecnia ser um 
curso relativamente novo e pou-
co valorizado, sempre procurei 
estudar e estar à frente buscando 
inovações para obter melhores 
chances no mercado de trabalho”, 
salienta. Pires foi o primeiro Zoo-
tecnista a trabalhar em um dos 

maiores confinamentos de ovinos 
do Brasil, em Alegrete.

Atualmente é segundo tenen-
te e um dos responsáveis pelo 
Projeto Bovinocultura de Corte 
no Campo de Instrução Barão de 
São Borja, em Rosário do Sul. O 
Projeto possui uma reserva técni-
ca de 4.500 mil animais e consiste 
na criação de bovinos de corte de 
ciclo completo. Atua principal-
mente na área de produção ani-
mal, com o foco na melhoria dos 
índices zootécnicos do rebanho. 
Ainda realiza o manejo de pasta-
gens e de campos nativos. “É um 
trabalho focado no melhoramen-
to genético, nutrição e bem-estar 
animal respeitando o bioma pam-
pa”, afirma.

Para ele, ser o primeiro zoo-
tecnista do Brasil a desempenhar 
uma atividade em benefício da na-
ção é muito importante para a di-
vulgação da profissão .“Poder aliar 
este sonho com a minha profissão 
foi uma grande realização, pois 
hoje desempenho uma função de 
muita responsabilidade”, salienta. 
Pires ressalta também, que o re-
conhecimento é essencial para o 
profissional de Zootecnia e gosta-
ria que houvesse valorização por 
parte de outras entidades.  

Primeiro zootecnista do Exército brasileiro é gaúcho
Profissional atua na melhoria de índices zootécnicos de bovinos de corte

NotíciasNotícias
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O Conselho realizou fiscalização de rotina na 
Região Sul do Estado para averiguar denúncia de 
exercício da Medicina Veterinária por profissional 
sem registro homologado na autarquia. Na visto-
ria, realizada no município de Barra do Chuí, foi 
constatado que o médico veterinário uruguaio não 
possuía habilitação profissional validada por insti-
tuição brasileira de ensino, conforme prevê a Lei 
5.517/68.

O CRMV-RS não possui competência legal para 

a aplicação de sanções administrativas diretamente 
a pessoas físicas que não possuam graduação em 
Medicina Veterinária ou em Zootecnia. Neste caso, 
a autarquia enviou ofício à Promotoria de Justiça 
de Santa Vitória do Palmar e à Prefeitura Municipal 
do Chuí para apurar a infração. Até o momento, 
todas as denúncias recebidas referentes a atos pri-
vativos da Medicina Veterinária em desacordo com 
a Lei 5.517/68, foram encaminhadas às Prefeituras 
Municipais e às Promotorias de Justiça.

Conselho apura denúncia de exercício ilegal da profissão 

Prêmio Destaque Medicina Veterinária e 
Zootecnia entra na 3ª edição

Personalidades e profissio-
nais da Medicina Veterinária e 
da Zootecnia vão receber no-
vamente o reconhecimento do 
Conselho Regional de Medicina 
Veterinária do RS. Pelo terceiro 
ano consecutivo, a autarquia en-
trega o Prêmio Destaque Medi-
cina Veterinária e Prêmio Des-
taque Zootecnia como forma 
de valorizar o trabalho e a de-
dicação para o desenvolvimento 
das duas profissões no estado.

As categorias premiadas 
são: Liderança Empresarial: 
Indústria, Varejo e Comércio, 
Agronegócio, e Serviço; Per-
sonalidade do Ano; Destaque: 
Órgão Público, Empreendedor, 
Terceiro Setor, Ensino, Bem-
-Estar Animal e Proteção, Saú-
de Pública, Associações, Pes-
quisa, Cultura e Imprensa já 
podem ser feitas.  As sugestões 
de nome, acompanhadas da 
área de atuação e exposição de 

motivos, foram formalizadas na 
página do CRMV-RS na inter-
net, no endereço  www.crmvrs.
gov.br. As indicações passarão 
pelo plenário do CRMV-RS 
para análise das justificativas 
apresentadas. Os agraciados 
serão conhecidos durante ceri-
mônia que acontecerá na Casa 
do Veterinário, no Parque de 
Exposições Assis Brasil em 
Esteio, durante a Expointer. 

Médico veterinário uruguaio atuava no Brasil sem registro na autarquia
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Responsável técnico do Jockey Club do RS prioriza o bem-estar 
Profissional conta que mudanças no ambiente colaboram para 

oferecer um melhor cuidado aos equinos

CarreiraCarreira

Cuidar da saúde dos animais e 
zelar para que estejam sempre com 
o bem-estar atendido não são tarefas 
fáceis. Requerem estudo, conheci-
mento e dedicação. Com um grande 
desafio pela frente, o médico veteri-
nário alegretense Guilherme Gonçal-
ves Costa, de 29 anos, é o responsável 
técnico do Jockey Club do Rio Gran-
de do Sul desde 2011, localizado no 
Hipódromo Cristal em Porto Alegre.

Um admirador de equinos des-
de  a graduação, diz que sempre quis 
trabalhar com a espécie. “Os estágios 
curriculares e cursos que fiz sem-
pre foram voltados para a área, mas 
foi no Jockey que passei a ter mais 
contato com animais de carreira”, 
contou, se referindo aos 700 cavalos 
de corrida da raça Puro Sangue In-
glês que estão alojados no Jockey. O 
RT é quem representa o local junto 
aos órgãos de fiscalização, cuida da 
entrada, saída e trânsito interno de 
animais, faz o controle sanitário, va-

cinas e exames periódicos. Todos es-
ses cuidados obrigatórios que o car-
go exige fazem com que o Turfe seja 
realizado de acordo com as técnicas. 

O responsável técnico conta que 
as corridas de cavalos, com ou sem 
exploração de apostas, e as corridas 
com obstáculos ou a trote são guia-
das pelo Código Nacional de Corri-
das do Ministério da Agricultura. No 
Setor de Veterinária do Jockey, onde 
Costa passa boa parte de seu dia, as 
regras são seguidas à risca. Antes 
das provas, realiza teste antidoping 
e examina os animais para checar se 
estão aptos a realizar a atividade ou 
não. “Trabalhamos com animais atle-
tas que estão sempre buscando me-
lhores resultados. Isso faz com que 
eles estejam sempre no limite. São 
atividades intensas em curtos perí-
odos”, frisou o RT. Nos dias de cor-
ridas, o Setor de Veterinária oferece 
o primeiro atendimento em caso 
de algum acidente com os animais. 

Inúmeras reformas foram feitas 
nos últimos anos para que a saúde e o 
bem-estar dos equinos fossem preser-
vados. Segundo o médico veterinário, 
as raias já estavam ultrapassadas, por 
isso havia acidentes. Hoje, a pista é 
menor e angulada para dentro o que 
confere mais velocidade ao animal 
fazendo com que mantenha o equi-
líbrio, e com sistema de drenagem. 
Além disso, as cercas de proteção são 
mais flexíveis, sendo menos um pon-
to de lesão.  “Depois que inauguraram 
a raia, os incidentes diminuíram 80%. 
As melhorias foram pensadas em 
conjunto com a diretoria”, completa. 
Para ele, o papel do RT está ligado 
ao bem-estar e ao zelo pelos animais 
mas, também, à gestão. Além das su-
gestões de melhorias, Costa participa 
de reuniões com a diretoria, com a 
qual faz planos. “Estamos trabalhan-
do para montar um laboratório de 
anemia infecciosa”, comentou. “Hoje 
o Jockey faz um trabalho de atenção 
aos animais e tem a melhor perspec-
tiva dentro do cenário nacional, pelo 
que vem sendo feito”, afirmou o RT 
sobre a qualidade do serviço veteri-
nário que o centro de corridas dispõe. 

Sobre sua realização pessoal, o 
médico veterinário afirma estar feliz 
no lugar onde está. “É um momento 
positivo que estou acompanhando, 
uma fase de transição. É gratificante 
ver que há perspectiva positiva aqui”, 
salientou. Além de trabalhar com os 
cavalos de esporte, é profissional au-
tônomo na área clínica. Para o futuro, 
analisa a possibilidade de um concur-
so público, para que tenha mais es-
tabilidade, mas, afirma querer seguir 
trabalhando com os cavalos do Jockey. 

Para �ais, área de gestão da qualidade é carente de pro	 ssionais quali	 cados
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A 
Esco-

la Su-
p e r i o r 

de Ética do Conselho promoveu 
em maio a segunda edição do 
Curso de Formação para Res-
ponsáveis Técnicos novamente 
com turmas lotadas e com exce-
lente receptividade do público. 
O tema “Indústrias de Produtos 
de Origem Animal” foi aborda-
do pelo segundo ano consecuti-
vo. A novidade desta edição foi 
a turma em Biotérios. Os cur-

sos de dois dias aconteceram na 
sede do Instituto Qualittas. Bem 
sucedida, a modalidade de cur-
sos se consolidou como evento 
fixo na grade da Escola. Nes-
te ano, foram formadas turmas 
exclusivas para profissionais da 
área de Medicina Veterinária e 
Zootecnistas. 

Uma das palestrantes, a mé-
dica veterinária responsável 
técnica do Centro de Mode-
los Biológicos Experimentais 
(CeMBE-PUC/RS), Luisa Maria 
Macedo Braga, destacou a re-

ceptividade dos colegas. “Even-
tos assim são importantes e o 
Responsável Técnico precisa 
participar”, comentou. Já para 
o médico veterinário que este-
ve no curso de Biotérios, Char-
les Capinos, o encontro foi bem 
direcionado. “Estávamos preci-
sando de informações técnicas 
sobre o tema”, disse. Na opinião 
da médica veterinária Angélica 
Asturian, as aulas proporciona-
ram uma nova visão para as res-
ponsabilidades dos RT’s e trou-
xe respostas técnicas. 

RT  deve elaborar manual de boas práticas em banho e tosa
Conselho criou Guia com orientações técnicas para a montagem do documento

NotíciasNotícias

Voltada, basicamente, a atender 
questões de bem-estar em locais 
de exposição, manutenção, higie-
ne, estética e venda ou doação de 

animais, a Resolução nº 
1069, do Conselho Fede-
ral de Medicina Veteri-
nária (CFMV), já está em 
vigor. Uma das exigências 
do texto é a elaboração de 
um Manual de Boas Práti-
cas para aplicação em es-
tabelecimentos de higie-
ne, estética, banho e tosa 
animal. 

Como a Resolução 
traz poucos esclareci-
mentos sobre tal Manu-
al, o CRMV-RS elaborou 
um Guia com os proce-
dimentos que devem ser 

contemplados obrigatoriamente no 
documento produzido ou orienta-
do pelo médico veterinário respon-
sável técnico dos locais. O material 
deve atender quatro pontos princi-

pais: estrutura física, equipamen-
tos, móveis e utensílios; animais; 
funcionários; documentação e re-
gistro. O detalhamento do Guia 
para a elaboração do Manual de 
Boas Práticas em Estabelecimentos 
de Higiene, Estética, Banho e Tosa 
Animal está disponível para down-
load gratuito em www.crmvrs.gov.
br.

Para o presidente do Conselho, 
Rodrigo Lorenzoni, o responsável 
técnico, além de garantir a sanidade 
e o bem-estar dos animais e os di-
reitos dos consumidores, qualifica 
os serviços prestados pela empresa. 
“ Sem dúvida o trabalho aumenta, a 
satisfação de clientes e, consequen-
temente, obtém melhores resulta-
dos financeiros”, reforça.

Escola Superior de Ética promove segunda edição 
do Curso de Formação
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Desde o ano passado, a diretoria do Conselho 
vem emitindo Notas Técnicas para esclarecer mé-
dicos veterinários e zootecnistas. Os documentos, 
elaborados pela equipe técnica, são caracteriza-
dos pela leitura rápida e objetiva das análises de 

leis, resoluções e demais assuntos deliberados pela 
presidência. Em 2015, já foram duas as Notas Téc-
nicas publicadas nos canais de comunicação do 
CRMV-RS. Esta edição da Revista Veterinária & 
Zootecnia traz os documentos na íntegra. 

Novas notas técnicas esclarecem profissionais

NOTA TÉCNICA Nº 04/2015
ASSUNTO: Isenção de anuidade de profissionais, 

suspensão ou cancelamento do registro de pessoa física 
A isenção do pagamento de anuidade para profissional 

inscrito no Sistema CFMV/CRMVs é regulamentada 
pela Resolução CFMV nº 1022/2013. Nesse sentido, para 
que os profissionais adquiram tal benefício, é necessário 
o cumprimento dos requisitos de idade e de tempo de 
contribuição descritos no Art. 1º da resolução:

 I – homem: ter idade igual ou superior a 65 (sessenta 
e cinco) anos e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, 
ininterruptos ou não, para o Sistema CFMV/CRMVs; 

 II - mulher: ter idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos e 30 (trinta) anos de contribuição, ininterruptos ou 
não, para o Sistema CFMV/CRMVs.

Os profissionais deverão encaminhar ao CRMV-RS 
requerimento específico (disponível em www.crmvrs.
gov.br) solicitando a isenção. Ressalta-se que os médicos 
veterinários e os zootecnistas que cumprirem os requisitos 
supramencionados e, portanto, ficarem isentos do 
pagamento da anuidade, manterão o direito de continuar 
exercendo a profissão (com todos direitos e deveres 
profissionais), permanecendo na posse de sua carteira 
profissional. 

A suspensão ou o cancelamento da inscrição de pessoa 
física no Sistema CFMV/CRMVs são regulamentados 
pela Resolução CFMV nº 1041/13. Os profissionais que 
atenderem aos requisitos dispostos na resolução terão sua 
inscrição suspensa ou cancelada, estando impedidos de 
exercer a profissão, devendo entregar ao CRMV-RS sua 
cédula de identidade profissional. 

NOTA TÉCNICA: 05/2015
ASSUNTO: Comércio de drogas e medicamentos 

de uso humano em estabelecimentos veterinários
 Os estabelecimentos de comércio e dispensação 

de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos 
são definidos pela Lei Nº 5.991/73. Neste sentido, o 
fornecimento de medicamentos de uso humano ao 
consumidor é ato privativo de farmácias, drogarias, 
postos de medicamentos, unidades volantes e 
dispensário de medicamentos. Tais estabelecimentos 
são licenciados pelos órgãos de Vigilância Sanitária, 
devendo contar com assistência farmacêutica e 
registro no Conselho Regional de Farmácia. 

 Aos estabelecimentos veterinários, pet shops, 
casas agropecuárias e congêneres, é vedado o 
comércio de drogas e medicamentos de uso humano. 
A comercialização e a dispensação desses produtos 
por locais não licenciados caracteriza infração 
sanitária. Além disso, os médicos veterinários 
responsáveis técnicos de estabelecimentos que 
realizarem ou permitirem tal prática estão sujeitos e 
responder a processo ético-disciplinar. 

 Cabe ressaltar que ao médico veterinário, quando 
na prática da clínica Veterinária, é permitida a 
prescrição de medicamentos de uso humano com 
finalidade profilática, curativa, paliativa ou de 
diagnóstico. Com relação à prescrição de substâncias 
e medicamentos sujeitos a controle especial, deve 
ser observado o disposto na Portaria Nº 344/98 do 
Ministério da Saúde.

NotíciasNotícias

Documentos também podem ser acessados através do site do Conselho, em www.crmvrs.gov.br
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A introdução de práticas simples 
para cuidados nutricionais de cães 
e gatos doentes possibilita o uso do 
suporte nutricional mais adequado, 
o que otimiza as chances de recupe-
ração e aumenta a qualidade de vida 
dos pacientes veterinários. Em uma 
iniciativa internacional, a Associa-
ção Mundial de Veterinários de Pe-
quenos Animais publicou as “Dire-
trizes para a Avaliação Nutricional”.
Nela enfatiza-se que a nutrição deve 
ser considerada como o quinto pa-
râmetro vital, acompanhando os 
outros quatro sinais vitais no exame 
clínico – temperatura, pulso, respi-
ração e avaliação da dor – que já são 
abordados a cada interação com o 
paciente (WSAVA, 2014).

Grande parte dos animais inter-
nados se encontram em balanço 
energético negativo, isto é, o con-
sumo de calorias normalmente é 
insuficiente para manter as funções 
metabólicas básicas do organismo 
e tem como resultado uma perda 
rápida de massa magra (musculatu-
ra), com agravamento da condição 
e diminuição das chances de recu-
peração.

Uma prática comum observada é 
a alimentação forçada, apesar de ser 
um tipo de suporte nutricional rela-
tado em livros, não é a abordagem 
mais adequada, pois, além da pos-
sibilidade de gerar aversão ao ali-
mento que está sendo administrado, 
existe a possibilidade de aspiração. 

A melhor opção nestes casos em 
que o paciente não come voluntaria-
mente, é a colocação de tubos para 
alimentação enteral. A avaliação do 
paciente é que vai determinar qual 
melhor tipo de procedimento a ser 

adotado. As sondas nasoesofágicas/
nasogástricas são práticas e de rá-
pida colocação. É necessário que se 
faça uma radiografia da região a fim 
de se certificar que sua colocação 
está correta. As desvantagens deste 
tipo de sonda é o seu calibre que exi-
ge um alimento líquido, mas hiper-
calórico; e ela deve ser mantida no 
paciente por no máximo 10 dias. A 
sonda esofágica, permite que sejam 
utilizados alimentos mais densos, 
podendo ser mantida no paciente 
por um período mais longo. É um 
procedimento cirúrgico e nem to-
dos pacientes tem condições de se-
rem submetidos a uma anestesia. 

A alternativa aos pacientes que 
estão impossibilitados de ingerir 
algum alimento é a nutrição paren-
teral. Este suporte nutricional apre-
senta em sua composição aminoá-
cidos, lipídios, glicose, eletrólitos, 
vitaminas e minerais. Os aminoá-
cidos são precursores das proteínas 
e seu suporte evita o catabolismo 
muscular, mantendo a massa magra. 
Os lipídios são importantes compo-
nentes da nutrição parenteral e for-
necem a energia e os ácidos graxos 
essenciais ao organismo. A glicose 
é utilizada para fornecer as calorias 
que provém dos carboidratos. Po-
rém, a transição para uma alimenta-
ção enteral deve ser iniciada o mais 
breve possível (PEREA, 2012) a fim 
de evitar a atrofia das vilosidades 
intestinais, propagação bacteriana 
e ílio paralítico (DELANEY; FAS-
CETTI; BRENTSON, 2012).

É necessário mudar o paradigma 
“quando ele estiver melhor, vai vol-
tar a comer”. O suporte nutricional 
deve ser implantado o mais cedo 

possível, e ele deve garantir que 
o paciente não perca peso duran-
te o período de internação. Assim, 
recomenda-se que todo paciente 
internado seja pesado diariamente 
e o consumo de alimento também. 
A partir de um registro preciso das 
variações diárias de peso e ingestão 
calórica é possível adequar o supor-
te nutricional para otimizar as chan-
ces de recuperação. 

A nutrição clínica, apesar de 
nova, é uma tendência nas clínicas e 
hospitais veterinários do país e pode 
ajudar a aumentar as taxas de recu-
peração dos pacientes internados, 
bem como auxiliar no tratamento 
de doenças crônicas e agudas atra-
vés do suporte nutricional adequa-
do.
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