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EDITORIAL

Rodrigo Lorenzoni

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

O direito ao livre exercício da profissão

N

este último editorial de 2015, reforço para meus colegas médicos veterinários e
zootecnistas que o Conselho segue cumprindo firmemente com suas obrigações
institucionais de fiscalizar, orientar e disciplinar o exercício da profissões. Ações que,
seguidamente, foram tratadas nas edições de nossa publicação trimestral que agora está
com nova formatação e mais páginas com conteúdo institucional e técnico. As alterações fazem parte
de um importante processo de alinhamento da nova identidade visual do CRMV-RS com a evolução da
Medicina Veterinária e da Zootecnia.
Na revista, destacamos mais uma importante ação no combate ao exercício ilegal da Medicina
Veterinária. Fizemos uma bem sucedida aproximação com o Ministério Público gaúcho, no intuito
de chegar próximo ao Poder Judiciário e aos órgãos de proteção da sociedade. Essa atitude se
faz necessária para agir com mais força e em mais frentes contra o exercício ilegal da profissão.
Chamamos a atenção também para a situação do mormo,
uma doença até então sem ocorrências no Rio Grande do
“Entendemos que todo
Sul. A enfermidade ocasiona graves implicações do ponto
de vista social, da saúde pública e do nosso rebanho. Gerou
e qualquer profissional
polêmica na imprensa, entre leigos e entidades equestres.
deve exercer sua profissão
Para os médicos veterinários trouxe, principalmente, muita
livremente, sem violações, dificuldade para atuar com base na técnica. Os profissionais
ofensas ou arbitrariedades” do serviço oficial têm encontrado certo empecilho em fazer
o trabalho de combate à doença e de garantia da sanidade.
Uma dessas situações chegou até o CRMV-RS de maneira
formal, fato que gerou uma Nota Pública de Desagravo conforme deliberação do Plenário.
Entendemos que todo e qualquer profissional deve exercer sua profissão livremente, sem violações,
ofensas ou arbitrariedades. O tratamento de situações que coloquem em risco a atuação do colega faz
com que CRMV-RS fique em alerta para agir com proatividade na defesa deles. Queremos que todos
tenham condições de desempenhar suas funções de maneira tranquila, cumprindo o que as normas
técnicas e o Código de Ética determinam. A Nota de Pública de Desagravo será mais um impulsionador
na materialização de ações em defesa dos bons profissionais e no seu livre direito de exercer a profissão.
Encerramos mais um ano de muito trabalho e ações concretas em benefício dos colegas e das
profissões. Não permitiremos que o direito ao exercício ético da atividade seja barrado em nome da falta
de conhecimento ou de charlatões. Para o ano seguinte, viremos com ainda mais ânimo e disposição.
Queremos que a sociedade tenha segurança de buscar mais serviços e produtos oferecidos por médicos
veterinários e zootecnistas. Desejo um extraordinário e positivo Ano Novo a todos. Feliz 2016!
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ENTREVISTA

Gleide Marsicano

Médica Veterinária

Gleide é proprietária da primeira clínica de animais silvestres de Porto Alegre

Médica veterinária defende mais
pesquisas na área de animais silvestres

O

bisavô alemão veio para
o Brasil para conhecer
as florestas e acabou
casando com uma índia. O
pai administrava um Parque Zoológico
onde era possível tocar em hipopótamos,
leões e macacos. Sem dúvida, a médica
veterinária Gleide Marsicano carrega
a paixão pelos animais, em especial
os silvestres, no DNA. Formada na
Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, pós graduada em Toxicologia e mestre
em Ciências Veterinárias, trabalha na área
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há mais de 30 anos. Já atuou no Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia, na
Secretaria do Meio Ambiente de Porto
Alegre e no Parque Zoológico da Fundação
Zoobotânica do RS. Foi professora na
UFRGS. É proprietária da Toca dos Bichos,
primeira clínica de animais silvestres de
Porto Alegre. Também é responsável
técnica de criadouros conservacionistas
e realiza trabalho voluntário para o
IBAMA. Com toda essa bagagem, Gleide
conta à Veterinária & Zootecnia o que o
profissionais podem esperar da área.

“Os projetos públicos existem, mas ainda são
precários por uma questão de auxílio político”
Quais são os pontos fortes e fracos da clínica de
animais silvestres?

O ponto forte é a paixão que temos. Tu fazeres uma
coisa pela qual és apaixonada não tem preço. Quem
vive nessa área tem sentimentos extremos que tornam
a vida muito mais interessante. O ponto fraco são os
sentimentos intensos de tristeza: quando o animal chega
debilitado, quando não conseguimos recuperá-lo e não
podemos devolvê-lo à vida livre. Ao mesmo tempo, quando
é possível recolocá-los na natureza, é indescritível. Outro
aspecto negativo é a falta de medicamentos adequados.
Uma característica interessante do meu trabalho é que
é muito mais difícil tratar com o cliente que tem silvestre
do que um que tem doméstico. O cliente que tem silvestre
possui características diferentes. Dono de macaco é uma
coisa, dono de réptil ou de papagaio é outra.
Há mais de 30 anos área, como avalia as políticas
públicas de preservação da fauna?

Os projetos públicos existem, mas ainda são precários
por uma questão de auxílio político. Temos legislações
Federais, Estaduais e Municipais. Contamos com pessoas
maravilhosas trabalhando nos três órgãos – pelo menos
aqui no Sul. Tanto no IBAMA, quanto na SEMA e SMAM
têm pessoas apaixonadas pelo o que fazem: sejam elas
médicos veterinários ou biólogos. Conseguem fazer
alguma coisa por causa desse amor. Existe um apoio irreal,
algo para inglês ver. Faríamos um trabalho fantástico na
parte ambiental com o apoio do governo.
De que forma o trabalho do médico veterinário
pode contribuir para fortalecer esta atividade?

Em primeiro lugar, precisamos ter conhecimento
profundo na área de animais silvestres, não apenas em
leis e resoluções. Temos que saber a realidade do que
é trabalhar com animal silvestre. O médico veterinário
precisa saber capturar, conter, medicar, decidir pelo
medicamento mais adequado e administrá-lo, pois usamos
determinados medicamentos por alometria. Ao meu
ver, o primeiro passo deve ser dado nas universidades.
Elas precisam trazer para a realidade a disciplina de
animais silvestres. As cadeiras são de carga horária

pequena e com pouca prática. No momento em que
tivermos conhecimento efetivo do que está acontecendo
poderemos questionar e contribuir para melhorar nossas
leis.
Qual a sua avaliação sobre o mercado de
trabalho?

Quem trabalha com silvestres, normalmente, ganha
pouco e tem que trabalhar muito. Isso acaba deixando
o profissional sem tempo para dedicar-se a outras áreas
ou atividades. Mas há espaço para todo mundo. Cada um
tem a sua característica de atendimento, sua facilidade
para determinada espécie. Ainda precisa evoluir em
vários aspectos, mas os colegas que já estão inseridos
trabalham com técnica e ética.
Em quais aspectos é preciso evoluir?

Acho que na questão do conhecimento. Os
experimentos em relação a animais silvestres são
complicados, pois são poucos os que são direcionados para
isso. É muito difícil testar anestésicos, por exemplo, porque
ninguém quer liberar os bichos para os pesquisadores.
A parte de pesquisa à campo, por exemplo, é muito
desgastante porque a pessoa fica por muito tempo na
mata e exposto à doenças. Normalmente, quem faz essa
parte é biólogo, mas deveríamos ocupar esse espaço
também. As grandes empresas farmacêuticas deveriam
se interessar pela pesquisa. Poderiam contratar clínicas
pequenas no mundo inteiro e desenvolver protocolos.
Interessante seria se tivéssemos Mestrados e Doutorados
em animais silvestres para facilitar e melhorar a parte
de pesquisa. Outro ponto é a literatura. Não temos uma
vasta quantidades de livros, no entanto, o que existe é
excelente.
Então o Brasil está deixando a desejar?

Sem dúvida. O Brasil tem um potencial humano
muito grande, mas não tem apoio de governo. É zero.
Temos um território imenso, e precisamos ter um apoio
grande para fazer a coisa funcionar. O animal que tem
aqui não tem no Nordeste por exemplo.
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FISCALIZAÇÃO

Programas de esterilização devem
ser acompanhados pelo CRMV-RS

O

controle populacional
de cães e gatos passa
por uma série de
medidas. A presença
de animais de rua é um grave
problema de saúde pública. Dezenas
de zoonoses podem ser transmitidas
e potencializadas através destes
exemplares que não recebem
nenhum tratamento ou prevenção.
Só em Porto Alegre estima-se que
exista mais de meio milhão de cães e
gatos de rua. No interior, embora não
existam estatísticas oficiais, basta
observar os grandes centros que
é possível verificar que a situação
também é alarmante.
De olho nessa realidade, o
Conselho Regional de Medicina
Veterinária tem se colocado à
disposição para o assessoramento
das prefeituras na elaboração dos
programas de esterilização destes
animais para evitar o crescimento
populacional e, por consequência, a
transmissão de doenças entre eles
e também para os humanos. Uma
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das medidas que contribui para que
ações concretas sejam realizadas, foi
a edição de resoluções do Conselho
Federal de Medicina Veterinária
(CFMV) e Conselho do Rio Grande
do Sul (CRMV-RS). Os documentos
normatizam procedimentos de
contracepção de cães e gatos em
programas de esterilização cirúrgica
com a finalidade de populacional.

de educação da população. “As
prefeituras acabam se preocupando
somente com as castrações. As
cirurgias são apenas uma ferramenta.
O poder público precisa pensar
em ações educativas para a posse
responsável, cuidados e bem-estar
animal”, pondera o coordenador. As
ações educativas também devem
estar previstas no projetos.

Os textos das normativas 962, do
CFMV, e 14, do CRMV-RS, estão
disponíveis para leitura no site do
Conselho em www.crmvrs.gov.br.

Principais exigências

O CRMV-RS já aprovou metade
dos 40 projetos recebidos. Outros
50% ainda estão em fase de
estruturação, mas existem alguns
gargalos, explica o coordenador de
Fiscalização e Orientação Profissional
do CRMV-RS, Mateus Lange. Entre
eles, estão a falta de equipamentos
em geral, ausência de previsão de
microchipagem para identificação
dos animais esterilizados e ações

O programa de esterilização
tanto pode ser desenvolvido em
estrutura fixa do setor cirúrgico
quanto
em
unidade
móvel
devidamente registrada no CRMV e
demais órgãos competentes. Parte
fundamental para o andamento do
trabalho é a formalização, também
junto à autarquia, da Anotação de
Responsabilidade Técnica do médico
veterinário que responderá pela
iniciativa. Antes da execução do
programa, o RT deverá elaborar um
projeto onde devem estar

contemplados
modelos
de
documentos sobre transporte de
animais, estrutura, procedimentos pré,
trans e pós-operatórios, sistema de
triagem e registro, entre outros.
Depois de elaborado, o projeto
deverá ser encaminhado para análise
técnica do CRMV-RS. Cumprida essa
etapa, é feita fiscalização dirigida no
local para verificação de instalações
e a aprovação do texto no plenário diretores e conselheiros - do Conselho.
Durante todo o processo de execução
do projeto de esterilização cirúrgica, são
realizadas fiscalizações para verificar
o cumprimento das etapas descritas
no documento. “Verificamos se há
compatibilidade do que foi previsto e
o que está sendo executado”, explica
Lange.

Obrigações do responsável técnico
O médico veterinário responsável técnico pelo programa deve
promover a gestão da qualidade dos procedimentos em etapas como:
- limpeza e esterilização do material;
- qualidade e validade dos medicamentos e outros insumos;
- higiene e limpeza dos ambientes;
- assepsia e antiassepsia dos procedimentos cirúrgicos;
- gerenciamento de resíduos de serviços de saúde animal;
- procedimentos anestésicos e cirúrgicos;
- período de recuperação anestésica;
- definição e manutenção dos fluxos técnicos e administrativos;
- arquivamento, por cinco anos, as informações de todos os
beneficiários e dados sobre a identificação dos animais atendidos pelo
Programa de Esterilização Cirúrgica.

Documentos necessários para a apresentação do projeto
- Anotação de Responsabilidade Técnica do médico
veterinário;
- Relatório de vistoria do Setor de Fiscalização do CRMV;
- Modelo de documento de controle dos animais
atendidos pelo Programa; da Ficha de Identificação
do Animal e do Beneficiário; de Orientação ao
Beneficiário (sobre cuidados com os animais e
pós-operatório); do Termo de Autorização de
procedimentos;

- Descrição detalhada do local/unidade móvel para
realização dos procedimentos cirúrgicos; e da equipe
de trabalho com, pelo menos, um veterinário e dois
auxiliares;
- Exposição detalhada dos procedimentos de
transporte dos animais; do pré, trans e pósoperatório; e de gestão da qualidade;
- Identificação de local que serão encaminhados
animais em casos de urgência e/ou emergência.

Exemplo bem-sucedido
Sapucaia do Sul montou uma
estrutura bem sucedida para
realizar o programa de esterilização
que se tornou modelo para outros
municípios descreve o coordenador
de fiscalização e orientação
profissional do CRMV-RS, Mateus
Lange. O Centro Municipal de
Castração Animal foi inaugurado

em 2014 e tem como responsável
técnica a médica veterinária Alana
Pinheiro da Motta. Da montagem
à aprovação do projeto, Alana
conta que o processo levou menos
de um mês. “Recebi amparo do
Conselho desde o primeiro contato,
trocamos muitas informações até
chegarmos ao projeto final”, diz.

Para o secretário municipal de
Meio Ambiente, Carlos Eduardo
Maninho, o Conselho nunca deixou
a desejar. Sempre se mostrou muito
prestativo em colaborar. “Fizemos
tudo conforme as determinações
técnicas preocupados com a
qualidade
do
atendimento”,
completou.
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Exercício ilegal é tema de reunião com o MP

Representantes do Conselho
estiveram reunidos, em novembro,
com a promotora de justiça Caroline
Vaz, coordenadora do Centro de Apoio
Operacional de Defesa do Consumidor
e Ordem Econômica do Ministério
Público do RS. A pauta do encontro
foram os prejuízos do exercício ilegal

da profissão de médico veterinário
em estabelecimentos de comércio de
produtos veterinários. O tesoureiro
do Conselho, André Ellwanger, o
assessor jurídico Ricardo Ferraz
e o coordenador de fiscalização e
orientação profissional do CRMV-RS,
Mateus Lange, estiveram no Ministério

Público para levar a preocupação da
autarquia com a comercialização de
medicamentos controlados para uso
animal sem o devido controle e por
pessoas não habilitadas. Segundo
Lange, muitos dos locais que fazem a
comercialização irregular não possuem
Responsável Técnico. Para Ellwanger,
os danos dessa prática podem causar
prejuízos irreversíveis à saúde humana,
além de proporcionar, em doses
equivocadas, problemas nos animais e
meio ambiente. Os representantes dos
órgãos permanecerão em contato para
aprofundar as discussões. No encontro
seguinte, conforme a promotora de
justiça, o Ministério Público Federal e
o Ministério da Agricultura deverão ser
convidados.

Fiscais são capacitados sobre determinações da Resolução 1015
A capacitação dos fiscais torna-se
fundamental para executar uma atividade
cada vez mais efetiva e orientativa a
profissionais e empresários. Os fiscais e a
equipe técnica do CRMV-RS participaram
de uma reciclagem sobre as exigências
da Resolução nº 1015, do Conselho
Federal de Medicina Veterinária (CFMV)
em outubro. A atualização foi feita no
Hospital de Clínicas Veterinárias (HCV)
da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS).
A Resolução foi escrita com intuito
de garantir melhores condições de
atendimento aos animais, acompanhar
o desenvolvimento do conhecimento e
da tecnologia como também alinhar-

se à legislação sanitária vigente. A
normativa especifica as condições de
funcionamento de Clínicas, Hospitais,
Consultórios, Ambulatórios, Unidade
de Transporte e Remoção MédicoVeterinária e Ambulância, indicando,
inclusive, os equipamentos obrigatórios
para cada local.
A visita técnica ao Hospital foi guiada
pelo vice-diretor do local, professor
Allan Gomes Poppl, e pela chefe do
setor de Cirurgia, Paula Gonzales. Para
o coordenador técnico de fiscalização
e orientação profissional do Conselho,
Mateus Lange, a visita atendeu às
expectativas, pois os fiscais puderam
não só conhecer profundamente os

Equipe de fiscais em treinamento no bloco cirúrgico
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equipamentos, mas entender as diversas
funções de um hospital e uma clínica. “É
importante que o fiscal saiba orientar o
proprietário, seja ele médico veterinário
ou não, sobre as exigências e normativas.
Para poder exigir, o fiscal precisa ter
conhecimento”, ponderou.
O vice-diretor do Hospital salientou
a importância de a equipe entender
o fluxograma dos atendimentos dos
diferentes setores e equipamentos.
“Assim, ficam mais aptos a fiscalizar”,
disse. A política de capacitação da equipe
de fiscais é constante, não só na parte
de clínica, mas em todas as outras áreas
de atuação do médico veterinário e do
zootecnista, lembrou Lange.

Conselho promove frequentes encontros de capacitação

CRMV-RS terá secretaria regional em Caxias do Sul

O

Conselho abre a quinta secretaria no interior do RS

CRMV-RS
irá
inaugurar, em março
de 2016, a quinta
Secretaria Regional
da autarquia no Estado. Na segunda
quinzena de novembro, o presidente
do CRMV-RS, Rodrigo Lorenzoni,
assinou o contrato de compra
da sala comercial que sediará a
Secretaria de Caxias do Sul. A sede
fica no centro de cidade, conta
com infraestrutura moderna – sala
para eventos, reuniões e sessões
plenárias - e tem fácil acesso.
Nos últimos anos, a diretoria
executiva vem realizando uma série
de mudanças, tanto no aspecto
administrativo quanto estrutural,
no Conselho. As transformações

Secretaria será inaugurada em março de 2016

têm o propósito de oferecer
melhores condições de atuação
e de atendimento a profissionais,
empresas, órgãos públicos e
sociedade. “Quando assumimos a
diretoria do Conselho, tínhamos
três secretarias. A realidade das
profissões e do mercado mudou.
Precisamos acompanhá-las, por
isso a decisão de abrir outras duas
unidades”, explicou o presidente
do CRMV-RS, Rodrigo Lorenzoni,
lembrando da reabertura da sede em
Santana do Livramento em 2012.
Caxias do Sul tem hoje duas
instituições de ensino que oferecem
o curso de Medicina Veterinária e
um mercado bastante expressivo.
“Parabenizo todos os médicos

veterinários e zootecnistas por
mais esta conquista de nossas
classes profissionais, bem como
a todos os servidores do CRMV
que participaram e viabilizaram
os procedimentos legais para esta
aquisição” declarou o presidente. A
conselheira do CRMV-RS, Juliana
Milan, que reside no município,
acompanhou o a assinatura
do contrato e destacou que as
profissões vivem um importante
momento. “Sem dúvida, a abertura
da secretaria terá impacto
perante os médicos veterinários
e zootecnistas estabelecidos na
região e nos futuros colegas vindos
das duas faculdades da cidade”
ponderou.

Conselho de site novo
Logo estará no ar o novo site do CRMV-RS. Mais
moderno e com facilidades para navegação, a página
está alinhada às transformações que autarquia vem
adotando na maneira de comunicar-se com seus
públicos. O site terá um espaço dedicado às produções
multimídias e um link para a Escola Superior de Ética.
Todos os materiais gráficos estarão mais visíveis aos
profissionais. O formulário para denúncias de conduta
irregular de médicos veterinários e zootecnistas,
estabelecimentos irregulares e charlatanismo
estará em destaque na página. Para cumprir com as
determinações legais, haverá um link especial sobre
acesso à informação. O site www.crmvrs.gov.br
poderá ser acessado por qualquer plataforma digital.
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NOTÍCIAS
Comissão de Assuntos Equestres é instaurada
O presidente do CRMV-RS, Rodrigo
Lorenzoni, assinou a portaria que criou
a Comissão de Assuntos Equestres na
última semana de outubro. O grupo
técnico, que dará apoio à diretoria,
estará focado em elaborar e colaborar
em debates voltados à garantia
da sanidade e do bem-estar dos
equinos, bem como nas doenças que
os afetam. O grupo é presidido pelo
médico veterinário José Arthur de
Abreu Martins. Os demais membros
são os médicos veterinários Henrique
dos Reis Noronha, Carlos Eduardo
Wayne Nogueira, Alexandre Carvalho
Monteverde, Guilherme Gonçalves
Costa, Jaime Brum Carlos e Gustavo
Nogueira Diehl.
A criação da Comissão levou em
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consideração o papel do CRMVRS de promover a orientação dos
médicos veterinários e zootecistas,
a importância cultural e o elevado
número de eventos equestres que
ocorrem no Estado. Para o presidente
do Conselho, a instituição da
Comissão demonstra a preocupação
da autarquia em criar um espaço
específico de debate sobre o assunto.
“Queremos oferecer melhor suporte
técnico os colegas”, completou
Rodrigo Lorenzoni.
O Conselho conta com o apoio
técnico de outras nove Comissões
que tratam de Bem-Estar, Segurança
dos Alimentos, Saúde Pública, Ensino,
Sanidade Agropecuária, Mercado Pet e
a da Mulher. A relação dos profissionais

José Arthur Martins é presidente da Comissão

que integram as demais Comissões
está em http://www.crmvrs.gov.br/
comissoes_geral.html.

Conselho firma convênio
com UCS e Faculdade Murialdo

Murialdo quer profissionalizar
estrutura de atendimento veterinário

UCS terá centro voltado ao
ensino, à pesquisa e à inovação

O

CRMV-RS
firmou
convênio com a
Universidade
de
Caxias do Sul (UCS)
e a Faculdade Murialdo para a
construção de hospitais-escola na
Serra gaúcha. Em ambos, o Conselho
atuará como consultor técnico
a fim de garantir que todas as
determinações do Conselho Federal
de Medicina Veterinária (CFMV)
serão compreendidas no projeto
arquitetônico dos locais. Uma das
normas que serão consideradas
durante a construção dos hospitais
é a Resolução CFMV nº 1015 de
2012, que conceitua e estabelece
condições para o funcionamento
de
estabelecimentos
médicoveterinários
Na UCS, o presidente do CRMVRS, Rodrigo Lorenzoni, assinou o
convênio juntamente com o reitor
da Universidade, Evaldo Kuiava.

“Teremos um centro voltado ao
ensino, à pesquisa e à inovação. O
convênio com o CRMV-RS só veio
a somar”, declarou. Na companhia
dos alunos do curso de Medicina
Veterinário da Murialdo, Rodrigo
Lorenzoni formalizou o convênio com
o vice-diretor, Raimundo Pauletti. “A
parceria irá alavancar nosso curso
e profissionalizar a estrutura da
unidade de atendimento veterinário”,
comemorou Pauletti. O presidente da
autarquia acredita que as iniciativas
irão contribuir para a evolução e
consolidação da Medicina Veterinária
em Caxias do Sul. “A cidade está no
centro de uma importante região
econômica do Rio Grande do Sul
e rapidamente se tornará um
importante pólo da profissão”, disse.
O convênio possibilitará a realização
de seminários e encontros técnicos
com o corpo docente para capacitar
profissionais e estudantes.
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Mais agilidade na instauração e
julgamento de processos éticos

Z

elar pelo profissional
que atua com disciplina
e
cumpre
suas
obrigações éticas e
legais. Focada nesse perfil, a atual
diretoria tem realizado inúmeras
ações estratégicas, em especial na
fiscalização, no combate ao exercício
ilegal da profissão e ao mercantilismo,
em respeito ao bom profissional. Uma
delas foi a mudança nas instaurações
e nos julgamentos dos processos
éticos profissionais.
Existem dois tipos de processos
éticos instaurados na esfera do CRMVRS. Um deles é aberto em decorrência
de denúncia enviada à autarquia,
sendo instaurado por determinação
do presidente. O outro, denominado
“ex officio”, é instaurado por
deliberação do Plenário do CRMV-RS
com base em informações de órgãos
públicos ou de outros profissionais
e, principalmente, do resultado do
trabalho da fiscalização. Nesse, não
existe a figura do denunciante.
Desde 2011, a atuação do Conselho
tem sido enérgica e preocupada
com a concorrência desleal e com
a conduta antiética de médicos
veterinários e zootecnistas, conta a
12

gestora da Secretaria de Éticos do
CRMV-RS, Débora Bianca Cavichioli.
Dados do setor de Éticos demonstram
que houve crescimento no número
de processos éticos profissionais
instaurados nos últimos anos.
Em especial, em 2012, a
atuação do setor de fiscalização em
Agropecuárias resultou na instauração
de 17 processos. Nesses locais,
foram encontrados medicamentos
vencidos, fracionados, sem registro
no Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Mapa), produtos
controlados mantidos fora de
armário chaveado, além da prática
de injetáveis em estabelecimento
comercial.
Com a continuidade do trabalho
da fiscalização nas Agropecuárias,
em 2013, outros 15 processos foram
instaurados pelos mesmos problemas

apontados no ano anterior. Aliado
a isso, foram realizadas vistorias
em abatedouros que resultaram na
abertura de 11 processos ex officio.
Todos se referiam à realização de
abates sem adequações tecnológicas,
higiênicas e sanitárias. Em 2014,
a fiscalização continuou focada
em abatedouros, sendo que dos
41 processos ex officio, 16 foram
resultantes dessas ações. Em
2015, foram instaurados até a
primeira quinzena de dezembro,
64 processos, dos quais 23 foram
por denunciantes e 41 na foram ex
officio. Processos também foram
abertos em decorrência da permissão
do exercício ilegal da profissão, falta
de condições higiênico-sanitárias,
prática de clínica em consultórios em
locais de internação, banho e tosa e
hospedagem de animais.

*Dados até a primeira quinzena de dezembro.
Fonte: Secretaria de Éticos/Coordenadoria Jurídica CRMV-RS.

Para Débora Bianca, o intuito das
ações de qualificação dos Processos
Éticos Profissionais não é o de penalizar
os profissionais: “Queremos esclarecer
os fatos narrados nas denúncias
e orientar os profissionais sobre a
correta forma de agir em situações

Análise criteriosa
As penalidades aplicadas aos
processos éticos são determinadas
por resolução. Desde 2011, tem havido
variação das penalidades aplicadas,
não ficando limitadas até então, às
corriqueiras punições confidenciais
ou o julgamento pela improcedência.
Inclusive, em 2013, houve a primeira
cassação do exercício profissional
de médico veterinário no Brasil,
seguida de outra no ano posterior.
Essa situação coloca o CRMV-RS
na vanguarda dos processos éticos
profissionais. Segundo Débora Bianca,
a variedade nas penalizações decorre
da análise criteriosa dos processos
pelos conselheiros relatores, com o
auxílio da Gestão da Secretaria de
Éticos e da Coordenação Jurídica na
revisão jurídica dos pareceres.
Andamento dos processos
éticos profissionais

- O Processo Ético é
sigiloso. Só as partes e
procuradores têm acesso
aos autos.
- A denúncia não é
anônima. Deve conter
dados e assinatura do
denunciante.

semelhantes”, avaliou. O presidente
do CRMV-RS, Rodrigo Lorenzoni,
acrescenta ainda que a reestruturação
foi pensada em contribuir para que
médicos veterinários e zootecnistas
tenham condições de prestar serviços
de excelência para a sociedade. “As

mudanças demonstram que a atual
administração do CRMV-RS está
preocupada com a valorização dos
profissionais que atuam de forma
correta, evidenciando o compromisso
com a ética e com o trabalho
qualificado”, frisou.

PRINCIPAIS CAUSAS DO PROCESSO EX OFFICIO*

- Irregularidade estrutural, tecnológica, sanitária e higiênica em locais de abate.
- Aplicação de injetável em estabelecimento comercial.
- Venda de medicamento vencido e/ ou fracionado e /ou sem registro no MAPA.
- Venda de medicamento de uso humano.
- Divulgação e prestação de serviço gratuito ou abaixo do usualmente praticado.
- Irregularidade na fabricação de ração para animais de abate.
- Irregularidade estrutural e higiênica em clínicas, consultórios e pet shops.
- Realização de cirurgia em consultório, casa agropecuária ou na residência.
PRINCIPAIS CAUSAS DE PROCESSOS ÉTICOS COM DENUNCIANTE*

- Negligência ou imperícia em cirurgias, principalmente, em castrações.
- Morte de cães em procedimento de limpeza dentária.
- Morte ou ferimentos de cães em banho e tosa.
- Fuga de animal de Pet Shops, Clínicas ou Hospitais.
- Queimadura de animais em lençóis térmicos.
- Erro na dosagem de medicamentos.
COMO O RT PODE PROTEGER-SE*

- Providenciar a baixa da ART quando for desligar-se da empresa.
- O que o funcionário pode ou não fazer deve estar no papel. É preciso pegar o ciente do
proprietário/responsável e guardar uma via consigo.
- Registrar no Termo de Recomendação e Constatação problemas técnicos ou operacionais
que necessitem ação corretiva.
- Manter Livro de Registro sobre ocorrências na empresa para comprovação de carga
horária exigida.
- Informar ao CRMV-RS quando as solicitações à empresa não forem atendidas.
- Ter consciência que é responsável não apenas de 6h semanais, mas, sim, 24h ao dia.
COMO EVITAR UMA DENÚNCIA*

- Dar suporte e apoio aos proprietários, com calma e gentileza.
- Ser honesto quanta à falta de estrutura para tratar o problema do animal.
- Entregar documentos solicitados (laudo médico, prontuário, relatório, certificados).
- Dar explicações necessárias sobre o que aconteceu com o animal.
*Fonte:

Secretaria de Éticos do CRMV-RS

PENALIDADES

- Levíssimas: Advertência Confidencial
- Leves: Censura Confidencial
- Sérias: Censura Pública
- Graves: Suspensão do exercício profissional até três meses
- Gravíssimas: Cassação do Exercício Profissional (ad referendum CFMV)
Fonte:

Lei 5.517/68
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Colecionismo de animais: um problema
com consequências desastrosas

R

elativamente
novo,
com menos de 15 anos,
o tema colecionismo
de animais ainda
dispõe de poucos estudos e
levantamentos com base em dados
da população brasileira. Um assunto
debatido, principalmente, sob a
ótica do ser humano e do social, e
que deixa de lado a saúde e o bemestar dos animais. O colecionismo
começou a ser tratado como
fenômeno de ordem emocional em
1981 principalmente nos Estados
Unidos e Inglaterra. Naquele tempo,
também somente a questão humana
era levada em conta.
No Brasil, os debates sobre o
assunto começaram a partir do
trabalho realizado nos Centros
de Controle de Zoonoses (CCZs).
Algumas prefeituras reconheceram
que existiam pessoas em condições
de vida precária que conviviam com
inúmeros animais. Assim, os médicos
veterinários passaram a preocuparse com a condição do abandono.
Hoje, essas pessoas são tuteladas
pelo Ministério Público.
O psiquiatra e diretor do Instituto
Fernando Pessoa, Jaime Vaz
Brasil, explica que o acumulador se
14

Segundo médicos veterinários, animais vivem em uma rotina cruel

caracteriza por possuir um grande
número de animais de estimação,
sem prover os cuidados necessários.
Tem dificuldade para impedir
a entrada de novos animais no
ambiente, costuma negar ou não
compreender a precariedade das
condições de higiene e saúde dos
mesmos. “É uma pessoa que costuma
abrir mão da vida social em nome
da “causa” mas, geralmente, não
consegue resolver o problema sem
auxílio”, completa. Quando o assunto
chegou ao Brasil, a proteção animal
se confundia com a acumulação.
Hoje sabe-se que não é o número
de animais que configura ou não
o acúmulo, mas, sim, a condição
de vida e a funcionalidade daquela
pessoa e dos animais.
“Eles
se
autodenominam
cuidadores de animais e dizem ser
essa sua missão na vida. No entanto,
têm uma rotina perversa e fazem
atos de crueldade com os animais”,
explica a médica veterinária e
presidente da Comissão de Ética,
Bioética e Bem-Estar Animal
do CRMV-RS, Ceres Faraco.
O acumulador de animais não
compreende a deterioração da
qualidade de vida e da saúde dos

seus animais, e por isso não demora
muito tempo para que exista uma
desproporção entre o número de
animais, o espaço físico e as reais
capacidades de cuidado, comenta o
psiquiatra. Sendo assim, o resultado
da equação é desastroso quando
o número de animais em uma
residência ultrapassa o limite. Os
acumuladores sequer se desfazem
dos animais mortos, conta Ceres.
Cães e gatos, especialmente, são
animais que necessitam expressar
comportamentos
específicos.
Precisam ter a previsibilidade do
que vai acontecer na sua vida e ter
delimitações de espaço e território.
Os animais dos colecionadores
estão diariamente expostos ao
estresse continuado, ao nãoatendimento de condições básicas
de alimentação, saúde, exercícios e,
até mesmo, condições de ventilação
e luminosidade. Para Ceres, em
condições precárias, é impossível
dispor de tudo isso. “São animais
que vivem em uma rotina cruel
porque são más condições que
se perpetuam todo dia, fazendo
com que o estresse orgânico seja
elevadíssimo, portanto, é uma
perversidade”, desabafa.

Danos evidentes no animal

O perfil do acumulador

- fome
- instabilidade do grupo
- animais mortos
- ferimentos não tratados
- animais com dificuldades
posturais em função do
- Três entre quatro acumuladores são mulheres
- Metade possui 60 anos ou mais
- Vivem sós (sem a companhia de outro humano)
- Possuem estreita relação com o Transtorno Obsessivo
Compulsivo (TOC).
- Pode haver relação, com frequência menor, com a
Bipolaridade, o Transtorno do Controle dos Impulsos e a
Depressão.
- 75% são recursivos (sempre serão colecionadores)

espaço limitado

Danos invisíveis no animal

Problemas à Saúde Pública
Ceres Faraco lembra que os
animais que vivem sob a tutela dos
colecionadores não têm esquemas
de prevenção. “O animal com alguma
doença infecciosa será introduzido
num ambiente sem qualquer cuidado
sanitário”, alerta. Isso é apenas
um dos inúmeros problemas que
acarretam sérios riscos à sociedade.
A médica veterinária elenca ainda,
como consequências à Saúde Pública,
canibalismo, mordeduras às pessoas,
comportamentos
problemáticos
entre os animais dos colecionadores
e dificuldades para inserção nos
futuros lares.
Para o médico veterinário e
tesoureiro do CRMV-RS, André
Ellwanger,
Ministério
Público,
Prefeituras ou Estado não estão
preparados
para
tratar
essa
problemática. “Percebo que os médicos
veterinários têm uma angústia muito
grande para abordar o assunto entre
os gestores, pois os colecionadores de
animais são vistos como benfeitores
pela sociedade”, avalia. A presidente
da Comissão de Saúde Pública do
Conselho, Camila Jacques, lembra

que o assunto é preocupante e que
deve ser tratado com mais frequência
entre a classe. “Os colegas que atuam
nos Centros de Controle de Zoonoses,
muitas vezes, sofrem pressão por
não ter condições de realizar ações
mais concretas”, diz. Ela acredita
que é necessário pensar em ações
conjuntas entre Poder Judiciário e
Ministério Público, e que Termos de
Cooperação Técnica seriam uma
saída para os acumuladores.
Conforme
Ceres, 75% dos
acumuladores são recursivos, ou
seja, mesmo que haja intervenção
e os animais sejam retirados de sua
tutela, logo voltarão a colecionar.
O psiquiatra Jaime Vaz Brasil
explica que o perfil psiquiátrico dos
colecionadores, chamados também de
“Animals Hoarders”, é de quem possui
Transtorno Obsessivo Compulsivo
(TOC). Dados demonstram que
o
transtorno
de
acumulação
não tem cura. Com supervisão e
acompanhamento médico, pode
haver um controle. “Só que esse
controle não é feito por ninguém, não
há estrutura de governo”, lamenta.

- falta de sociabilização
- não expressam
comportamento natural
- tédio e competição

Vulnerabilidade do
médico veterinário
A falta de formação acadêmica
adequada para os médicos
veterinários do futuro é uma
questão que deixa a presidente
da Comissão de Ética, Bioética
e Bem-Estar Animal do CRMVRS, Ceres Faraco, preocupada.
Conteúdos inadequados, muito
filosóficos, para a ciência dos
ensinamentos do bem-estar
animal não podem ficar na
sombra do apelo emocional que
a causa animal tem. “A Medicina
Veterinária tem que reconhecer
esse movimento e preparar
melhor os colegas. Quando
ele tem informação técnica e
embasada em dados científicos
está protegido e capaz de atuar
com tranquilidade”, pontua.
Para ela, o que ocorre é que o
profissional fica vulnerável para
o ambiente externo.
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Veterinários e zootecnistas têm
desconto na primeira inscrição

P

Na fase provisória, profissional paga 50% da anuidade vigente

ara contornar a morosidade de algumas
universidades em entregar o diploma de
conclusão de curso, o Sistema
CFMV/CRMV desenvolveu a possibilidade da confecção de uma
carteira provisória para o profissional. A Resolução nº 1041/13, do
Conselho Federal de Medicina Veterinária, determina que só sejam
aceitas inscrições provisórias dos
profissionais que apresentarem
certificado ou certidão de colação
de grau expedido por instituição de
Ensino Superior credenciada.

A cédula provisória terá validade de 12 meses, sem possibilidade
de prorrogação do prazo. Durante esse tempo, o profissional paga
50% do valor total da anuidade vigente. Após, o médico veterinário
ou zootecnista deverá apresentar
o diploma original, sob pena de
cancelamento da inscrição provisória. Assim, a inscrição temporária será convertida em definitiva.
Os valores das taxas de inscrição,
expedição de cédula de identidade
profissional provisória e anuidade
são os mesmos definidos para inscrição definitiva.

ART com nova validade
A Resolução nº 1091/2015,
do Conselho Federal de Medicina
Veterinária (CFMV), publicada no
Diário Oficial da União (DOU) em
outubro, prevê a validade máxima
de 12 meses para as Anotações de
Responsabilidade Técnica (ART).
O texto pode ser lido em www.
cfmv.gov.br.
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As Anotações de Responsabilidade Técnicas já registradas
no Sistema CFMV/CRMVs e que
possuam prazo indeterminado
terão a validade definida em 12
meses, contados a partir da publicação da norma no Diário Oficial da União, sendo necessária a
renovação.

Profissionais acima
de 60 anos têm
direito à isenção
de anuidade
O Conselho Federal de Medicina
Veterinária (CFMV) editou uma resolução que concede a um determinado grupo de profissionais o direito
à isenção da anuidade. A Resolução
nº 1022/13 esclarece quais são os
requisitos para a solicitação do benefício e como deve ser feito encaminhamento do pedido. Homens com
idade igual ou superior a 65 anos e
35 anos de contribuição ao sistema
do CFMV e CRMVs, e mulheres com
idade igual ou superior a 60 anos e
30 de contribuição para o sistema
enquadram-se na resolução.
Para garantir a isenção, é necessário apresentar o requerimento
específico (disponível em www.crmvrs.gov.br) na Sede do Conselho, em
Porto Alegre, nas Secretarias Regionais, em Passo Fundo, Pelotas Santa
Maria e Santana do Livramento ou
por meio dos Correios. No caso de o
profissional já ter feito o pagamento
parcial ou integral da anuidade após
a entrega do documento, o valor será
ressarcido. O médico veterinário ou
zootecnista isento tem o direito de
permanecer com sua carteira profissional, de participar de processos
eleitorais do sistema dos Conselhos,
e também está sujeito aos demais
deveres da profissão.

Perfil do isento
Homem:

Idade igual ou superior a 65 anos
35 anos de contribuição ao CRMV
Mulher:

Idade igual ou superior a 60 anos
30 anos de contribuição ao CRMV

CARREIRA

A apicultura como paixão

E

m 1978, o Rio Grande do
Sul já era o maior produtor de mel no país, no
entanto, precisava evoluir
em relação à estruturação e à capacitação do segmento. Foi nessa época
que João Bernardo Feeburg deu os
primeiros passos como um grande impulsionador na área em que aprendeu
a gostar com os pais, na propriedade
rural da família. Foi um dos primeiros
médicos veterinários a participar ativamente da organização da apicultura
no Estado. Hoje, aos 60 anos, casado
e pai de dois filhos, Feeburg olha para
trás e orgulha-se de o quanto dedicou
sua vida por uma paixão: as abelhas.
Aos 23 anos, logo após concluir o
curso de Medicina Veterinária na Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS) foi eleito presidente da Associação Gaúcha de Apicultores. Entre a
presidência e a vice, se foram 10 anos.
Por seis anos, escreveu semanalmente
para o caderno Correio do Povo Rural
sobre a produção apícola na coluna da
Associação. Durante essa época, ainda
dividia-se entre a gestão da Federação
Apícola do Rio Grande do Sul. Em 86,
foi vice-presidente da Confederação
Brasileira de Apicultura. Feeburg conta

Feeburg (ao centro) durante um dos cursos ministrados à apicultores

que eram poucas as pessoas que se envolviam diretamente na área.
De um lado para outro, o médico
veterinário foi ocupando um vazio de
profissionais. “Como não havia alguém
que nos dissesse o que fazer, trabalhávamos no erra e acerta”, lembra. Mesmo assim, o Estado conseguiu manter
a hegemonia em termos de produção
de mel. Autor do livro “Técnica e Prática da Apicultura”, publicado em 86,
Feeburg diz que tem bastante gente
envolvida no seguimento hoje em dia,
mas, lamentavelmente, de forma profissional são poucos.
Sua experiência como professor de
Biologia no Colégio Anchieta fez com
que organizasse cursos de capacitação
e aprimoramento para produtores rurais. “Comecei a me dar conta que o
conhecimento das pessoas era muito
pobre sobre o assunto”, conta. Nesse meio tempo, começou a promover
cursos de apicultura na associação.
Aliado a isso, foram surgindo demandas
de equipamentos de trabalho, como
fumegador e roupas. Foi então que
fundou uma empresa de equipamentos
para a área e uma fábrica de materiais
apícolas. “Vendi para todo o Brasil, mas
veio o Plano Cruzado e tive que fechar

as lojas. Foi uma época muito difícil”,
comenta. A segurança profissional, do
ponto de vista financeiro, não existe.
Esse é um lado problemático, aponta
Feeburg. No entanto, conta que fez
tudo o que quis fazer na vida e nunca se arrependeu, só lamenta ter sido
pouco explorado pelo conhecimento
que detinha, como médico veterinário.
Sem planos para a aposentadoria,
por enquanto, atualmente presta consultoria na área e realiza trabalhos em
parcerias com apicultores. Hoje em dia
40% do custo de produção do mel é logística. Para ele, a opção de trabalho
coletivo diminui consideravelmente as
despesas. “Entro com o conhecimento
e a oura parte, com a estrutura. Assim
como as abelhas, que trabalham de
forma coletiva”, diz. Num episódio de
ataque de abelhas em um cavalo no
Parque Farroupilha, o médico veterinário viu mais uma oportunidade de trabalho. Montou um grupo de apicultores
que removem enxames na Capital, e
o fato de ser veterinário dá respaldo
técnico perante o cliente. Além disso,
aumenta as possibilidades de ganho
financeiro. “Não consigo ficar parado.
Vou morrer trabalhando, assim como
as abelhas”, descreve.
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CURSOS E EVENTOS

Debates técnicos sobre mormo são
protagonizados pelo CRMV-RS

M

ais de duzentos médicos veterinários receberam conhecimentos
técnicos sobre a doença do mormo no Rio Grande do Sul. A
capacitação aconteceu em três edições
do Workshop Mormo: Diagnóstico e
Providências, realizado em Porto Alegre
e Alegrete. O presidente do CRMV-RS,
Rodrigo Lorenzoni, afirma que esse tipo
de evento, além de capacitar, promove
a discussão técnica sobre um tema que
passou a fazer parte da rotina dos profissionais e produtores do Rio Grande do
Sul.
Conforme o presidente, o Conselho
defende sempre que “sejam seguidas
as recomendações dos órgãos oficiais
para garantir o controle e a erradicação
da doença”. O Brasil segue as normas
previstas pela Organização Mundial de

Em Alegrete, evento reuniu profissionais brasileiros e uruguaios

Saúde Animal (OIE). No Rio Grande do
Sul, mais de 60 mil exames já foram realizados e o número de animais infectados é bastante pequeno em relação ao
plantel gaúcho estimado e mais de meio
milhão de equinos.
Os workshops abordaram, em todas
as edições, três temas: diagnóstico clínico, diagnóstico laboratorial e a visão do
serviço oficial. A preocupação, ao montar o conteúdo dos eventos, “foi trazer
informações claras para os veterinários
que atuam junto aos produtores, sobre
uma enfermidade que é nova no estado”, afirma o presidente do CRMV-RS,
Rodrigo Lorenzoni.
A primeira edição, realizada em seis
de outubro em Porto Alegre contou com
a apresentação do professor da Universidade Federal de Pelotas, Carlos Eduardo Wayne Nogueira, da diretora do

Laboratório da Clínica Hípica, Valesca
Peter dos Santos e do coordenador do
Programa de Sanidade Equídea da Secretaria da Agricultura, Gustavo Diehl.
O segundo evento, realizado também
na capital, em 27 de outubro, teve a
participação dos médicos veterinários
Marco Antônio Serqueira, fiscal federal
agropecuário, Petra Garbade, professora da UFRGS, e do representante do
Departamento de Saúde Animal Ministério da Agricultura no Rio Grande do
Sul, Bernardo Todeschini.
Em novembro, o Workshop teve sua
primeira realização no interior do estado.
Foi em Alegrete e teve a apresentação
dos médico veterinário Henrique Ramos
de Oliveira, sobre diagnóstico clínico, da
professora da UFSM, Águeda Castagna
de Vargas e de Gustavo Diehl, da Seapi.

Duas edições do Workshop foram realizadas em Porto Alegre
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NOTA TÉCNICA
Nota técnica esclarece sobre resenha

O

Conselho elaborou Nota Técnica de orientação aos profissionais sobre o correto preenchimento dos
documentos que acompanham as amostras de sangue dos equinos para exame diagnóstico de mormo.
A medida foi motivada por diversas dúvidas levantadas por médicos veterinários após a realização
do I Workshop Mormo: Diagnóstico e Providências, realizado no início de outubro, em Porto Alegre.
“Percebemos, durante o evento, que havia dúvidas sobre o preenchimento dos formulários, especialmente em relação à
resenha”, informa o presidente do CRMV-RS, Rodrigo Lorenzoni. A Nota é uma compilação explicativa das legislações
sobre o tema e está disponível em www.crmvrs.gov.br.
NOTA TÉCNICA N° 07/2015
Assunto:

Identificação de equinos para requisição de
exame diagnóstico de mormo
O Conselho Regional de Medicina Veterinária do
Rio Grande do Sul, que além de fiscalizar o exercício
profissional, tem na sua missão orientar e capacitar
médicos veterinários, publica nota técnica com
esclarecimentos aos profissionais sobre condutas na coleta
de amostras para o exame laboratorial de diagnóstico de
mormo. A necessidade de informações mais claras sobre
o tema foi apontada por diversos profissionais que atuam
no atendimento de equinos no estado.
A presente nota técnica tem como objetivo tornar
clara aos médicos veterinários a correta forma de realizar
o preenchimento da resenha para o encaminhamento de
exames de laboratório para diagnóstico de mormo em
eqüinos. Tal instrumento é de fundamental importância
para garantir a correta identificação dos animais e
contribui para o rápido encaminhamento de soluções
para os casos positivos.
As informações desta nota técnica foram embasadas
nas Instruções Normativas n° 24/2004 e n° 45/2004 do
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento.

2. Identificação do animal

Na resenha devem ser preenchidas - por extenso
e graficamente - todas as marcas do animal, de forma
completa e acurada. A responsabilidade legal pela
veracidade e fidedignidade das informações prestadas na
requisição e resenha é do médico veterinário requisitante.
Das características do animal, o médico veterinário
precisa observar desde as marcas naturais, como
manchas, pelagem e sinais, até as artificiais, como
cicatrizes e marcas de registro. A designação da pelagem
do animal deve ser preenchida de acordo com os termos
utilizados nas respectivas raças.
A elaboração da resenha (imagem do animal) deve ser
realizada a caneta, mostrando o contorno e preenchendo
de toda a área da mancha ou marca. As marcas
assinaladas no desenho devem ser descritas também por
extenso, informando a localização, dimensão e tipo de
sinal no corpo do animal.
3. Aspectos importantes

Como trata-se de documento manuscrito
é fundamental que todos os dados de identificação
sejam preenchidos de forma legível, entre eles o nome
do laboratório, proprietário, médico veterinário e,
especialmente, o endereço da propriedade com a maior
precisão possível.

1. Objetivo da Resenha e papel do médico veterinário

A resenha é documento manuscrito preenchido por
médico veterinário e serve para identificação do animal
para trânsito e requisição de exame diagnóstico para
Anemia Infecciosa Equina e Mormo.
O médico veterinário é o profissional habilitado e
autorizado para o preenchimento do documento e a
colheita de material para exame, bem como pela emissão
da requisição.

4. Veja no site do CRMV-RS as instruções normativas
do Ministério da Agricultura

IN 24/2004
IN 45/2004
Mateus da Costa Lange
Médico Veterinário
CRMV-RS 9061
Porto Alegre, 20 de outubro de 2015.
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ARTIGO

“A era da distribuição em massa”:
perfil dos consumidores de supermercados
e a garantia de alimentos seguros

Liris Kindlein

Médica Veterinária
Prof. Dra. da Faculdade de Veterinária da UFRGS
Presidente da Comissão de Segurança dos Alimentos do CRMV-RS
Os supermercados, no modelo que se conhece hoje, surgiram
nos Estados Unidos na década de 1930. No Brasil, o primeiro
surgiu na cidade de São Paulo em 1953, e trouxe a inovação do
autosserviço. Com isto, os consumidores passaram a ter contato
direto com as mercadorias, sem a necessidade de intermediários.
Este segmento foi a forma comercial que mais impactos trouxe
para o espaço urbano. É a partir dele que outras grandes
superfícies comerciais passaram a surgir. A importância do setor
supermercadista evoluiu significativamente, especialmente,
através da profissionalização das redes e da utilização de
planejamento estratégico e organizacional. Hoje, consolida-se
como o maior detentor de preciosas informações sobre seus
clientes. Os supermercados geram grandes vantagens porque
concentram em um único ponto, tanto territorialmente quanto
financeiramente, o capital, permitindo que os consumidores
encontrem em um mesmo local a maioria dos produtos para
seu abastecimento. Assim não precisam deslocar-se a outros
pontos da cidade.
Na atualidade, o número de supermercados está se
multiplicando em todo o país. Já existem grandes redes e um
grande número de comerciantes está abrindo supermercados
ou transformando seus estabelecimentos em lojas de
autosserviço. De acordo com uma lista divulgada pelo Sebrae,
o setor alimentício destacou-se entre os nove negócios mais
promissores em 2015. Além disto, os consumidores confiam
no varejo de alimentos nacionais. Segundo a Associação
Gaúcha de Supermercados (AGAS, 2013), o Brasil conquistou
o maior índice de confiança do consumidor na América Latina.
Enquanto o índice latino-americano é 96, o brasileiro alcançou
111, enfatizando que o consumidor brasileiro tende a confiar
e ser fidedigno aos produtos comercializados no segmento.
Dados da pesquisa apontam que os principais indicadores de
confiança são: localização, marcas, organização, credibilidade,
atendimento e indicação. Já a falta de higiene e qualidade
são itens considerados não negociáveis pelos consumidores e
fatores imprescindíveis para a confiança no estabelecimento. A
Figura 1 mostra que quando os consumidores são questionados
sobre preocupações específicas quanto aos alimentos, 50%

consideram que “doença e contaminação” estão no topo da
lista (International Food Information Council (IFC), 2008).

Figura 1- Preocupações dos consumidores quanto
à segurança dos alimentos. Fonte: APAS, 2013.
Considerando que os consumidores baseiam sua decisão
de compra a partir da qualidade percebida, é essencial que
a indústria alimentícia entenda quais são os atributos de
qualidade, e o que pode ser feito pelos diferentes elos para
manter ou aumentar esses atributos aos produtos; e como a
ciência e a tecnologia podem realçar as percepções. Esses
entendimentos são complexos, porém possuem um impacto
positivo economicamente e competitivamente quando se
compreende as necessidades e desejos do consumidor (Troy
& Kerry, 2010).

A Portaria Municipal 762, publicada em 13 de julho
de 2015 pela Secretaria Municipal da Saúde de Porto
Alegre/RS, aprovou a obrigatoriedade de supermercados
possuírem um médico veterinário como responsável
técnico (RT). A normativa visa o auto-controle higiênicosanitário do estabelecimento no fracionamento,
manipulação e armazenamento de produtos de origem
animal. A obrigatoriedade do médico veterinário como
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RT nesse segmento pode ser vista como a garantia
do estabelecimento e dos órgãos governamentais em
controlar a qualidade sanitária e inocuidade dos produtos
de origem animal fracionados e comercializados até o
final da cadeia produtiva.
Diversos estudos têm documentado que no caso de
produtos de origem animal, atributos como bem-estar
animal, garantia de qualidade, país de origem, composição,
embalagem, saúde, segurança alimentar, questões
envolvendo ambiente e sustentabilidade, influenciam
notavelmente a decisão de compra do consumidor, e
são indicadores de qualidade e inocuidade (Walley et al.,
1999; Mesías et al., 2005; Troy e Kerry, 2010; Villalobos
et al., 2010). Em alguns casos, tem sido observado que
informações disponíveis no rótulo dos produtos são muito
relevantes para os consumidores de alimentos, sendo
uma ferramenta de comunicação eficiente quando bem
empregada (Verbeke & Ward, 2006). A expectativa
de um supermercado que cumpre com as exigências
e contrata um médico veterinário como responsável
técnico é a de que a informação fornecida ao cliente é
importante, verídica e transparente e que ele responderá
alterando suas decisões de consumo.
Apesar do grande potencial e pujança do setor, a
assimetria de informação da cadeia de produtos de
origem animal, em especial da carne, leite e derivados,
entre quem produz e quem consome, dificulta a
propagação de iniciativas de diferenciação de produtos,
aumentando a desconfiança e o descrédito em todos os
elos da cadeia. Desta forma, a atuação de um profissional
como o médico veterinário, que possui conhecimento
técnico-científico sobre a qualidade da matéria-prima,
dos processos e produtos de origem animal no último
segmento da cadeia é, sem dúvida, um ganho para a
população em termos de saúde pública. É também uma
forma de o estabelecimento garantir a qualidade e a
fidelização de seus clientes, além de assegurar que os
órgãos governamentais estejam cumprindo seu dever garantir a inocuidade dos produtos alimentícios expostos
nas gôndolas - na “era da distribuição em massa”.
A elevada concorrência, a inovação tecnológica
de produtos e serviços, a conscientização originada
pelo Código de Defesa do Consumidor e as incertezas
econômicas são ocorrências de um mundo mutável.
Nesse cenário, as organizações se valem cada vez mais
do comportamento do consumidor como estratégia
competitiva, em que o conhecimento possibilita uma
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comunicação efetiva entre cliente e organização,
permitindo que ocorra o processo de retenção e
fidelização. Assim, os consumidores contemporâneos
exigentes e mais informados mudaram seus hábitos de
consumo que antes eram baseados em quantidade e valor.
Hoje buscam qualidade, através de alimentos saudáveis e
seguros.
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