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EDITORIAL

Rodrigo Lorenzoni

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

Trabalho focado na fiscalização e proteção da sociedade

F

indamos mais um ano de trabalho dedicado à proteção da classe médico-veterinária,
zootécnica e da sociedade. Apesar de um cenário nacional perturbado e de muitas mudanças,
nos mantivemos firmes e com o foco na fiscalização e nas profissões. Buscamos fomentar a
educação continuada e o empreendedorismo para fortalecer o mercado e contribuir para o
crescimento de todos.
O exercício ilegal de qualquer profissão é um grave problema e estivemos atentos para combatêlo. A prática prejudica o profissional de fato e, especialmente, quem utiliza seus serviços. Mas quando
falamos de vidas e saúde, o chamado charlatanismo toma proporções ainda mais assustadoras. Não é
à toa que a prática ganhou este apelido. Charlatão é um impostor, alguém que se aproveita da boa-fé
das pessoas para prometer soluções que não pode oferecer de fato.
Nos últimos três anos, o Conselho fez dezenas de comunicados ao Ministério Público - de
irregularidades encontradas nas fiscalizações ou recebidas em denúncias da sociedade - sobre temas que
vão além das competências do CRMV. Quase a metade destes
comunicados diz respeito ao exercício ilegal da profissão, tanto
“Buscamos fomentar a
com animais de companhia quanto para animais de produção.
educação continuada e o
O crescimento do número de denúncias mostra que o tema
merece atenção. O Conselho vem alertando as pessoas e a
empreendedorismo para
sociedade, trazendo divulgação sobre este tema. Só podemos
fortalecer o mercado
enfrentar esta questão com o envolvimento de todos.
Outro ponto que recebeu dedicação integral do Conselho,
e contribuir para o
principalmente do Setor de Fiscalização, foi a situação das
crescimento de todos”
indústrias de laticínios do estado. De um universo de 235
empresas registradas na autarquia, quase 20% não possuem
médico veterinário como responsável técnico. O “pente fino” que fizemos nesses locais vem sendo
desenvolvido desde 2013 e culminou em um relatório que vai servir para reforçar o trabalho realizado
pelo Ministério Público do RS para combater fraudes, principalmente em locais que manipulam leite.
Nesta edição, também é possível acompanhar a trajetória de dois médicos veterinários que levam o
nome da profissão a patamares importantes da Gestão Pública. Eles mostram que é possível empreender
e colaborar com o fortalecimento do agronegócio sem perder a essência da profissão. São grandes
exemplos para a Medicina Veterinária.
Aproveito para desejar a todos que 2017 venha acompanhado de novos e intensos desafios, de
muito trabalho e de felicidade com quem tanto amamos. Feliz Ano Novo!
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ENTREVISTA

Méd. Vet. Roberto Schroeder

Superintendente Federal de Agricultura no RS

Médicos veterinári
O médico veterinário Roberto Schroeder é o atual superintendente federal de Agricultura
no Rio Grande do Sul. Há mais de 25 anos esse cargo não era ocupado por um técnico
servidor de carreira. Para ele, as nomeações baseadas em indicações políticas tendem a
trazer prejuízos à administração do órgão e à população.
Qual é a importância de um técnico estar no cargo
de superintendente federal?

Desde a década de 1990, a Superintendência Federal
de Agricultura do Rio Grande do Sul (SFA/RS) não tinha
como superintendente um técnico servidor de carreira.
Somente alguém “da casa” - conhecedor da estrutura,
das responsabilidades do cargo e do comprometimento
com resultados - tem a capacidade de fazer um trabalho
efetivo e responsável, visando o melhor resultado para a
sociedade. A SFA-RS possui mais de 400 servidores, que
devem ter autonomia e independência para executar suas
atividades, seja na fiscalização e inspeção, ou nas áreas
de fomento e organização do setor agropecuário. A área
administrativa também deve primar pelo cumprimento
de normas e executar com austeridade o orçamento,
sem defender interesses privados de qualquer origem. As
nomeações baseadas somente em indicações políticas
tendem a trazer prejuízos tanto para a Superintendência
como para sociedade, pois é a maior interessada nos
serviços públicos de qualidade.
Como encarou os desafios do serviço público,
tendo em vista sua transição do setor privado para
o público?

A experiência prévia na iniciativa privada como
produtor rural na fazenda da família hoje me permite
levar em conta a dificuldade que a maioria dos
produtores e empresários passam. Tive um grande
aprendizado à época, tanto no sentido técnico como
em nível pessoal. Quando entrei para o serviço público
foi uma grande mudança. Se por um lado, o risco da
atividade privada deixa de existir, passa a haver a
responsabilidade da atividade pública. Passam a
existir limites e regras mais rígidas de atuação e
conduta profissional. Agora, com o superintendente,
as questões administrativas e de gerenciamento de
pessoal e de conflitos têm sido um novo e instigante
desafio.
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Schroeder acredita que o Estado deve
otimizar recursos e trabalhar com eficiência
Como estão as oportunidades para o médico
veterinário no serviço público?

A sociedade precisa entender as funções do Estado e
exigir que ele cumpra suas funções com os recursos que
estão disponíveis, sem aumentar a carga tributária. O Estado
não deve se eximir de suas responsabilidades por administrar
mal os recursos que tem. O agronegócio brasileiro deve
continuar a crescer e ter um bom desempenho. O governo
deverá executar o seu papel de regulamentação e controle
e, para isso, serão necessários investimentos. Muito tem se
falado em terceirização da inspeção de produtos de origem
animal. Todas as propostas de terceirização, no entanto,
argumentam que o Estado não tem condições de executar
as atividades de inspeção por falta de pessoal. Mas será que
ele pode se eximir de suas atividades, delegando-as para
empresas privadas? Acredito que o Estado deve otimizar
seus recursos e trabalhar de forma eficiente, com critérios
embasados em análise de risco. Não pode delegar o que é
de sua competência sob pena de desamparar a sociedade.
Quanto ao tamanho do mercado, creio que se a União, os
Estados e os Municípios cumprirem o seu papel, haverá
bastante oportunidade para novos profissionais.

Méd. Vet. Márcio Madalena

Delegado Federal da Secretaria Especial de Agricultura Familiar do Desenvolvimento Agrário

ios na linha de frente

Das 27 delegacias da Secretaria Especial de Agricultura Familiar do Desenvolvimento
Agrário, do Governo Federal, o médico veterinário Márcio Madalena é o primeiro e único
representante da categoria a assumir o cargo de delegado federal na pasta em todo o país.
O pioneirismo do profissional mostra que a Medicina Veterinária pode ir muito além e estar
presente em importantes órgãos de fomento à agropecuária.
Quais seus principais desafios na Secretaria?

A política pública para o desenvolvimento rural e o
fomento ao pequeno produtor tem que ser objetivo. Temos
inúmeras agroindústrias com problemas em sistema de
inspeção e legislação. Pretendo realizar um trabalho
integrado com Famurs e Secretaria da Agricultura do RS
para discutir esses assuntos. É preciso fazer com que o
pequeno produtor possa implantar uma indústria dentro
de uma legislação vigente que permita a competição de
maneira igual no mercado. Essa legislação precisa ser
discutida com todos os envolvidos. Temos condições de
ser grandes exportadores. Estou andando pelo estado
e conhecendo as agroindústrias de produtos de origem
animal. Assim, consigo identificar quais os problemas que
estão tendo, a exemplo da dificuldade de qualificação do
serviço de inspeção municipal.
E como você pretende promover o fortalecimento
do pequeno produtor?

O grande plano para o ano que vem é a inspeção.
Dentro do possível, ofereceremos apoio para estruturar
o serviço de inspeção como um todo para dar condições
de trabalho ao médico veterinário que está no interior. A
categoria tem que se unir pelo bem comum. Pretendemos
tirar os produtores e agricultores da informalidade. Os
colegas federais precisam reunir-se com os estaduais
para discutir o assunto. Não temos como incentivar a
agroindústria se ela funciona sem acompanhamento
técnico, sem o apoio dos órgãos responsáveis. Existem
políticas de Estado e de Governo, e essa é uma grande
política de Estado. O Governo não tem que estar
subsidiando tudo sempre. Tem que incentivar o pequeno
produtor a entrar no mercado. Temos potencial de
comercialização, mas ainda temos muita informalidade.
Só tem havido a punição e não a fiscalização. A grande

Madalena quer que pequenos produtores
e agricultores saiam da informalidade

preocupação é com a saúde pública. Não podemos
fomentar o que não é benéfico.
Como o médico veterinário pode trabalhar para
fortalecer essas áreas?

Há indústrias que veem com maus olhos o trabalho
do médico veterinário. É importante que os colegas se
preparem para essas atividades e que não as encarem
como um “bico”. Para o negócio se estabelecer, tem
que ter a mão do veterinário lá na ponta, como o
responsável. Notamos que mudou um pouco a situação.
Aquilo que antes era visto como um problema, passou a
ser visto como ajuda ao produtor. Cada vez mais temos
prefeitos querendo discutir a questão da agroindústria
e aceitando a contratação de novos veterinários,
enxergando a importância da vigilância e da fiscalização.
Há chances de abrir mercado de trabalho nessa área. É
um setor muito importante que movimenta a economia
do município.
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FISCALIZAÇÃO

Fiscalizações apontam problemas
em indústrias de laticínios

U

m
levantamento
feito
pelo
Setor
de Fiscalização do
CRMV-RS em todas
as 235 indústrias de latícinios com
registro na autarquia apontou
que quase 20% não tem médico
veterinário Responsável Técnico.
Outro problema são as empresas
sem registro no CRMV-RS. Laticínios
situados em pequenos municípios do
estado são os que mais apresentam
irregularidades.
Os fiscais também encontraram
inconformidades de ordem sanitária
relacionadas, especialmente, a
problemas estruturais e de higiene.
Foi flagrada a presença de vetores
(principalmente moscas, inclusive
no processamento dos produtos),
roedores e animais de companhia
nas proximidades das empresas.
O coordenador de fiscalização e
orientação profissional do Conselho,
Mateus Lange, explica que o CRMVRS não é um órgão de fiscalização
sanitária, portanto, esses casos
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são encaminhados às entidades
competentes. “Não podemos aplicar
sanções administrativas por essas
questões, mas esses problemas já
demonstram que os profissionais não
estão fazendo sua parte”, comenta.
Panorama geral Indústrias de
Laticínios Registradas no CRMV-RS

Por outro lado, decisões judiciais
impedem a atuação do CRMVRS em 69 empresas. “Isso significa
que o Conselho não pode fiscalizar
ou cobrar documentação nestes
estabelecimentos”, afirma Lange.
Entretanto, o art. 5º da Lei 5.517/68,
prevê que é competência privativa
do médico veterinário a inspeção e
a fiscalização sob o ponto de vista
sanitário, higiênico e tecnológico de
estabelecimentos em que se empregam
produtos de origem animal (veja quadro).

As ações judiciais, requeridas
por estas empresas, as dispensam
de registro e de contratação
de médico veterinário como
responsável técnico. “O argumento
utilizado é de que as empresas cujo
ramo de atividade é a indústria de
laticínios, não exercem atividade
básica relacionada à Medicina
Veterinária”, afirma o procurador
do CRMV-RS, Lucas de Souza
Dias. Ele destaca também que o
Conselho apresenta os recursos
cabíveis contra todas as decisões
desfavoráveis, inclusive junto aos
Tribunais Superiores em Brasília.
Produtos de origem animal:

Usinas e fábricas de laticínios;
Entrepostos de carne, leite,
peixe, ovos, mel, cera e
demais derivados da indústria
pecuária.

Quase 30% dos Processos ÉticoDisciplinares (PEDs) instaurados de
2013 para cá estão relacionados
ao exercício profissional na área
de alimentos. Nos casos em que a
fiscalização do CRMV-RS constata
irregularidades
vinculadas
ao
exercício profissional do médico
veterinário (Responsável Técnico
ou Fiscal Oficial) são instaurados
Processos Ético-Disciplinares. A
prática também é adotada quando
são recebidas denúncias de infração
ética. Entre os anos de 2013 e

2016 (até o mês de outubro), foram
instaurados 243 PEDs. No gráfico a
seguir, é possível ver o número de
processos por ano. Os que envolvem
a área de alimentos variam de 27 a
34%.

ANO

Nº

SITUAÇÃO

2013
2014

01
01

2015
2016

02
05

Aplicação de penalidade de censura confidencial
Aplicação de penalidade de cassação do exercício profissional
(recurso no Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV)
Processos aguardam julgamento
Processos instaurados em fase de instrução

Relatório vai colaborar
com o Ministério Público
O levantamento do CRMVRS contendo as informações das
fiscalizações nas indústrias de
laticínios foi entregue ao Ministério
Público do RS para que seja útil
nas Operações Leite e Queijo
Compen$ado. Mais de 60 pessoas já
foram presas, incluindo um médico
veterinário identificado na primeira
e segunda fase da operação sobre o
leite. Este profissional foi condenado
a mais de 20 anos de reclusão
por participação decisiva. Outras
cem pessoas foram denunciadas e
quase 20 já foram condenadas pela
Justiça por adulteração de produto e
organização criminosa.
Para o promotor responsável pelo
comando das 11 fases da Operação
Leite Compen$ado e das quatro
da Queijo Compen$ado, Mauro

Rockenbach, o CRMV-RS foi um
órgão decisivo na punição de um
dos envolvidos. “É importante que o
Conselho identifique problemas na
conduta de profissionais. Isso serve
para que outros tenham consciência
do que podem e o que não podem
fazer”, diz.
O documento foi entregue
pelo presidente do CRMV-RS,
Rodrigo Lorenzoni, durante Sessão
Plenária. Na ocasião, o presidente
conferiu oficialmente o Prêmio
Destaque Medicina Veterinária categoria Personalidade do Ano ao
promotor de justiça. Em virtude
de incompatibilidade de agenda, a
honraria não pode ser entregue ao
homenageado na solenidade realizada
na Casa do Médico Veterinário,
durante a Expointer 2016.

A adulteração de leite e seus
derivados resultou na abertura
de nove Processos Éticos contra
médicos veterinários. O presidente
do CRMV-RS, Rodrigo Lorenzoni,
alerta que onde há alimentos de
origem animal deve atuar um
médico veterinário que cumpra
com excelência a sua parte. “Hoje
a Medicina Veterinária possui mais
de 80 áreas de atuação, sendo
que a área de alimentos é uma
das mais importantes. São dados
preocupantes”, argumenta.

Legislação
desatualizada
favorece fraudador,
aponta promotor
O promotor de justiça Mauro
Rockenbach diz não ser possível
que uma área tão sensível, como
é a produção de alimentos, ainda
trabalhe com uma legislação
desatualizada (de 1952), que não
serve para inibir o fraudador.
Tampouco com uma fiscalização
oficial realizada por amostragem.
“O número de fiscais hoje é
insuficiente para cobrir todos
os postos de resfriamento ou
plataformas de indústrias que o
país tem. Isso dá ao empresário
a sensação de total impunidade
para agir”, conta. Para combater
fraudes,
são
necessárias
repressões,
fiscalizações
presentes e eficientes, e uma
legislação atualizada e rigorosa.
Rockenbach, explica que o
fraudador faz uma equação
matemática: se o delito vale
a pena, se o proveito daquela
conduta é importante, e se a
sanção intimida ou não. “Feito
esse cálculo mental, ele vê que dá
para fazer”, relata.
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CRMV-RS é favorável à regulamentação de eventos equestres

O

Conselho defende a
regulamentação
de
eventos
equestres.
Em
Nota
de
Posicionamento, manifesta que os
eventos culturais sejam mantidas,
desde que o bem-estar e a saúde dos
animais envolvidos estejam plenamente
garantidos. O documento, disponível
no site do CRMV-RS (crmvrs.gov.br),
destaca ainda a atuação da autarquia
na orientação do exercício profissional,
como a edição de publicações

destinadas aos médicos veterinários
que atuam como responsáveis técnicos
e a parceria com outros órgãos, com
destaque ao Ministério Público do RS.
Este ano, o Conselho lançou o Guia
Básico de Responsabilidade Técnica em
Eventos Equestres em versão impressa e
colorida. A publicação traz as principais
atribuições do Responsável Técnico
(RT) nessas atividades. Os interessados
em obter o material podem escrever
para crmvrs@crmvrs.gov.br ou
fazer o download digital do Guia, em

Conselho defende bem-estar dos
animais envolvidos em provas e eventos
http://www.crmvrs.gov.br/PDFs/
Guia_Equinos_WEB.pdf

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul
NOTA DE POSICIONAMENTO

O Plenário do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul - CRMV-RS, em suas atribuições
legais, é órgão de consulta dos governos da União, dos Estados e dos Municípios, em todos os assuntos relativos
à profissão de médico veterinário e zootecnista. Desta forma manifesta-se favorável à devida regulamentação
dos esportes que envolvem eventos equestres. Com o regramento, devem ser observados os princípios técnicos
de bem-estar e saúde animal que norteiam as profissões, além de garantir a presença - já prevista em lei - de
responsável técnico.
Além disso, o Conselho também é aliado do poder público, buscando definir parâmetros técnicos de bem-estar
animal, sendo anuente em significativos Termos de Ajustamento de Conduta propostos pelo Ministério Público. Os
TACs visam, especificamente, os cuidados adequados e as práticas de excelência em eventos equestres.
O CRMV-RS tem sido voz ativa na sociedade no que se refere a ações e práticas profissionais cada vez mais
voltadas aos cuidados com os animais. Editamos, nos últimos anos, manuais de responsabilidade técnica específicos
sobre o tema, como é o caso do “Guia de Responsabilidade Técnica em Eventos Equestres” e do “Manual de Boas
Práticas em Estabelecimentos de Higiene, Estética, Banho e Tosa Animal”.
Porto Alegre, 27 de outubro de 2016.

Caso de leishmaniose em humano exige atenção
A Comissão de Saúde Pública
do CRMV-RS emitiu Nota Técnica
sobre Leishmaniose Visceral Canina,
direcionada a médicos veterinários.
O documento que adverte sobre os
cuidados com a doença foi editado após
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confirmação, pela Coordenação Geral
de Vigilância em Saúde (CGVS), de caso
autóctone da enfermidade em paciente
humano em Porto Alegre. A Nota alerta
sobre a importância de observar animais
com sintomatologia suspeita e avisar

as vigilâncias municipais. Conforme
o presidente do CRMV-RS, Rodrigo
Lorenzoni, “é fundamental que os médicos
veterinários estejam atentos e articulados
com as vigilâncias para diagnóstico e
acompanhamento dos casos”.
>>Leia Nota Técnica na pág. ao lado

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul
NOTA TÉCNICA Nº 11/20161
Assunto: Confirmação de Caso Autóctone de Leishmaniose Visceral em um Paciente Humano em Porto Alegre
Em face ao alerta epidemiológico emitido pela Coordenação Geral de Vigilância em Saúde (CGVS) de Porto Alegre2com a confirmação
do primeiro caso autóctone de Leishmaniose Visceral em paciente humano (em Porto Alegre), o CRMV-RS vem reforçar aos médicos
veterinários a relevância dessa zoonose e que fiquem atentos aos animais que chegarem para atendimento ou que já estejam sendo
tratados com sintomatologia semelhante a essa doença de notificação compulsória.
A Leishmaniose é uma doença de manifestação cutânea ou visceral, causada por um protozoário do gênero Leishmania. Acomete
homens e animais, tanto domésticos quanto silvestres, levando, inclusive, a óbito. Para a doença ocorrer, é necessário um vetor
(flebotomíneos) e um reservatório, ambos infectados.
No Brasil, a Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença endêmica. Deixou de ser umadoença da zona rural se expandindo para a zona
urbana, visto o grande poder de adaptação dovetor, que se reproduz em matéria orgânica, encontrado em abundância nas cidades. No
Brasil, verifica-se a ocorrência do ciclo zoonótico da LV principalmente pela L. infantum chagasi, sendo o cão o principal reservatório, e
a ocorrência da infecção canina geralmente precede a ocorrência dos casos humanos.
Nos cães, a Leishmaniose Visceral Canina (LVC) pode cursar assintomática. Ou pode cursar com os seguintes sinais: debilidade,
alterações dermatológicas (descamação na pele, na orelha...), crescimento exagerado das unhas, sinais oculares (alopecia ao redor
dos olhos), emagrecimento, linfoadenomegalia, entre outros. Tanto os cães assintomáticos quanto os sintomáticos são infectantes e,
portanto, são reservatórios e transmissores da doença.
O diagnóstico segue recomendação do Ministério da Saúde (MS). Triagem pelo teste rápido (DPP) e confirmação pela técnica
ELISA e exame parasitológico (certeza da positividade). O tratamento nos cães continua proibido, conforme Portaria Interministerial
3
nº1426/2008 que proíbe o tratamento da LVC com produtos de uso humano ou não registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (MAPA). Segundo nota técnica conjunta nº 001/2016 MAPA/MS,4 foi autorizado o registro do produto importado
Milteforan (princípio ativo Miltefosina) no MAPA, porém o medicamento ainda não está disponível no Brasil. Essa mesma nota ressalta
que o tratamento de cães com LVC não se configura uma medida de saúde pública para o controle da doença. Assim, destaca-se que o
animal tratado continua como reservatório, não sendo, assim, a solução do problema.
O Manual de LV do MS5trata das diretrizes a serem seguidas com relação a essa zoonose. Objetiva reduzir os riscos de infecção
através do controle do vetor e do reservatório doméstico, o cão. Conforme o documento, as medidas mais efetivas para evitar e
controlar a transmissão humana é a redução da população de flebotomíneos, eliminação dos reservatórios urbanos com eutanásia dos
reservatórios domésticos em áreas de transmissão, diagnóstico e tratamento precoce dos casos humanos e atividades permanentes de
educação em saúde. Já existe uma vacina liberada para os cães, porém o MS não recomenda seu uso.
Assim, nosso papel como Conselho é alertar os colegas médicos veterinários para que estejam atentos aos animais que apresentarem
sintomatologia compatível, principalmente nas áreas onde já foram identificados a presença do vetor e de animais positivos. Para
informações sobre essas áreas, procure os setores responsáveis pelas zoonoses da Secretaria Estadual de Saúde6ou nas Secretarias
Municipais de Saúde. É importante que os profissionais médicos veterinários estejam atentos e articulados com as Vigilâncias dos
municípios para o diagnóstico e acompanhamento dos casos.
É muito importante a sensibilização e a colaboração dos colegas para identificação, suspeita e diagnóstico de animais e notificação
dos casos. Somente com vigilância ativa e educação em saúde poderemos colaborar no controle e na não disseminação dessa importante
zoonose. Somos todos profissionais de saúde.
Comissão de Saúde Pública do CRMV-RS:
Presidente: Méd. Vet. Camila Correa Jacques; Méd. Vet. Ana Luisa Tartarotti; Méd. Vet. Anne Andrea Dockhorn Marth; Méd. Vet.

Celso Bittencourt dos Anjos; Méd. Vet. Jerônimo de Almeida Maroso; Méd. Vet. Maria da Graça Becker Dutra; Méd. Vet. André Mello
da Costa Ellwanger Méd. Vet. Roger Halla.
Porto Alegre, 04 de outubro de 2016.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 Nota elaborada pela Comissão de Saúde Pública do CRMV-RS.
2 Alerta epidemiológico disponível em: https://goo.gl/EPWBgw
3 BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria Interministerial nº 1426, de 11 de julho de 2008.
4 Nota técnica nº11/2016 CPV/DFIP/DAS/GM/MAPA disponível em www.agricultura.gov.br
5 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral.
6 Disque vigilância 150 ou www.saude.rs.gov.br
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NOTÍCIAS

O mês de outubro foi marcado pelo combate ao câncer de mama

Colaboradores da autarquia
aderem a campanhas nacionais

O

s colaboradores do
CRMV-RS aderiram
a duas importantes
campanhas nacionais
de conscientização sobre cuidados
com a saúde de homens e mulheres e,
especialmente, ao combate ao câncer
de mama e de próstata. Para marcar
o início da Campanha Outubro Rosa,
os funcionários vestiram uma peça de
roupa rosa em alusão à iniciativa. A
data é celebrada anualmente com o
objetivo de compartilhar informações
sobre o câncer de mama, promover a
conscientização, proporcionar maior
acesso aos serviços de diagnóstico

e tratamento. Conforme o Instituto
Nacional de Câncer (INCA), o câncer
de mama é tipo mais comum entre
as mulheres no mundo. Quase 60 mil
novos casos são estimados para 2016
no país.
A campanha Novembro Azul
também foi abraçada pelos funcionários
do Conselho e deram mais uma lição de
cidadania. Essa iniciativa alerta para a
prevenção e cuidados com o câncer de
próstata que é o segundo mais comum
entre os homens, segundo o INCA. O
Instituto calcula mais de 61 mil novos
casos do câncer no Brasil. Vale lembrar
que o câncer de mama também

acomete homens, porém é raro.
Durante os dois meses, a Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes
do CRMV-RS (CIPA), responsável por
mobilizar os colaboradores e organizar
a ações, promoveu iniciativas a ao
longo dos meses para lembrar sobre
a relevância da discussão do assunto.
Para o colaborador do setor jurídico
do CRMV-RS Felipe Moreira Silva, que
coordena a CIPA, o objetivo principal
das ações era a de mobilizar os colegas
para que tenham mais atenção com a
saúde. “A falta de cuidado com a saúde
reflete no desempenho das atividades
no ambiente de trabalho”, destaca.

Campanha de novembro alertou para a prevenção do câncer de próstata
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CRMV-RS enfrenta o
exercício ilegal da profissão

N

os últimos três anos, o
Conselho Regional de
Medicina Veterinária
encaminhou
para
o Ministério Público do Estado
em torno de 50 denúncias sobre
irregularidades constatadas em
locais com a prestação de serviços
veterinários. Os problemas foram
encontrados, principalmente, em
estabelecimentos de produtos de
origem animal e canis.
Quase 40% dos ofícios remetidos
ao MP se tratavam de exercício ilegal
da Medicina Veterinária. Boa parte
foi originada de denúncias enviadas
por profissionais ou entidades como
o Ministério da Agricultura. Para o
presidente do CRMV-RS, Rodrigo
Lorenzoni, a preocupação do
Conselho tem sido a de manter um
ambiente de trabalho profissional

e qualificado. “Combatendo o
exercício
ilegal,
conseguimos
garantir à sociedade a prestação de
serviços por médicos veterinários
devidamente habilitados em nome
da saúde pública e do bem-estar dos
animais”, defendeu. A prática ilegal
foi constatada em municípios como

“Mais de 90% das
denúncias sobre
exercício ilegal estavam
relacionadas à prática da
clínica veterinária”
Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul,
Pelotas, Uruguaiana, Santa Vitoria
do Palmar, Chuí, Cachoeirinha,
Viamão, Maximiliano de Almeida,
Segredo, Sobradinho, Arroio do Tigre,
Porto Alegre, Gravataí, Município,

Presidente Lucena, Taquari e São
Leopoldo.
De todas as denúncias recebidas
pelo CRMV-RS sobre exercício
ilegal da profissão, mais de 90%
estavam relacionadas à prática da
clínica veterinária. Os atendimentos
estavam focados em pequenos
animais. Conforme o coordenador de
fiscalização e orientação profissional
do Conselho, Mateus Lange,
foi constatada a prescrição de
medicamentos com e sem registro, a
realização de cirurgias de castração
e a prática da clínica em consultório.
Para Rodrigo Lorenzoni, o exercício
ilegal coloca em risco a saúde pública,
a saúde animal e o meio ambiente.
“Faremos quantas denúncias forem
necessárias, pois é um de nossos
compromissos defender a sociedade e
os médicos veterinários”, completou.

MP interdita estabelecimento em Viamão
A parceria de trabalho entre
CRMV-RS e Ministério Público do
RS (MP) contra o exercício ilegal
da Medicina Veterinária levou à
interdição de estabelecimento em
Viamão. Os dados colhidos nas
fiscalizações da autarquia serviram
12

como base para Ação Civil Pública
ajuizada pelo MP. O Conselho
apresentou nomes de consumidores
que sentiram-se lesados pela atuação
de um atendente que se identificava
como médico veterinário em Casa
Agropecuária na cidade.

Uma nova fiscalização do CRMVRS constatou a reincidência da prática
ilegal. Com isso, o Conselho noticiou à
Promotoria de Justiça Especializada de
Viamão, que requereu a interdição do
estabelecimento. A empresa encontrase fechada desde 6 de setembro.

Combate ao charlatanismo na imprensa
A sociedade precisa saber que
entregar seus animais de estimação
– sejam eles de pequenos ou grande
porte – a alguém que está apenas
interessada no retorno financeiro e
que prometa soluções milagrosas pode
trazer sérios riscos. Por isso, o combate
ao exercício ilegal das profissões de
médico veterinário e de zootecnista tem
sido levado à imprensa. O presidente do
Conselho, Rodrigo Lorenzoni, concedeu
entrevistas a jornais e emissoras de rádio,
para abordar e esclarecer o assunto.

No
programa
Rádio
Livre
(Bandeirantes AM), com apresentação
de Diego Casagrande, o presidente
pontuou a importância de trabalhar
o combate ao charlatanismo para a
proteção da sociedade. No programa
Galpão do Nativismo (Rádio Gaúcha),
alertou sobre os falsos profissionais
que atendem no interior do estado, em
fazendas, prestando consultoria rural,
técnica, clínica e fazendo diagnóstico
de prenhez e outras atividades. Também
falou à Rádio Guaíba, no programa

Correio Rural. Um artigo com o tema foi
publicado no Jornal Correio do Povo.
Leia o texto completo em
www.crmvrs.gov.br.

Conselho quer que
exercício ilegal

se torne crime
Atualmente, quem é flagrado
praticando ilegalmente a Medicina
Veterinária e a Zootecnia recebe
penas brandas. A prática é considerada
apenas contravenção, ou seja, é
tratada como crime leve e com penas
de prisão simples e multas. Mas o
CRMV-RS quer que essa situação seja
revertida. Por isso, manifestou apoio
ao projeto de lei que torna crime o
exercício ilegal da profissão de médico
veterinário e prevê detenção de seis
meses a dois anos a quem praticála. O PL 7323/2014, de autoria do
deputado Guilherme Campos (PSD/
SP), já tramitou pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania
(CCJC) e aguarda votação do plenário.
O CRMV-RS, através do presidente,
Rodrigo Lorenzoni, começará a
mobilizar Conselho Federal e Regionais
de Medicina Veterinária para levar o
pleito até o presidente da Câmara de
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ).
“Precisamos de urgência na votação
do projeto em razão dos severos
impactos que a prática causa à saúde
dos animais e das pessoas, sem contar
no abalo à economia”, destacou.

Denúncias
de
prática
ilegal da Medicina Veterinária
ou da Zootecnia devem ser
imediatamente
repassadas
ao CRMV-RS. O denunciante
deve enviar o maior número de
detalhes e informações possíveis,
como endereço da prestação do
serviço, nomes dos envolvidos,
fotos e imagens. Os dados
precisam ser enviados para
crmvrs@crmvrs.gov.br.

Todas as demandas de
denúncias são atendidas com
prioridade, conta o coordenador
técnico de fiscalização profissional
da autarquia, Mateus Lange.
Sociedade
e
profissionais
precisam estar ao lado do CRMV
para combater ilegalidades na
prestação de serviços. Assim, as
ações de fiscalização ficam mais
fortalecidas e conseguem atingir o
maior número de casos.

Fique de olho
Só profissionais com registro do Conselho podem exercer a
profissão. No site www.crmvrs.gov.br é possível consultar se
estão registrados ou não. Além desse recurso, a sociedade deve
procurar pela placa de identificação do estabelecimento, que
deverá estar afixada na fachada da loja. Ela certifica que o local
está devidamente registrado no CRMV-RS e possui um Responsável
Técnico atuante.
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Arte: freepik.com

Nossos mesmos compromissos,
mas com novas conquistas.
Em 2017, continuaremos trabalhando pela valorização
das profissões, pelo compromisso com a
sociedade e pela capacitação dos profissionais.
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Programa Saiba+CRMV é atração na Internet

Programas estão disponíveis no YouTube

Há

mais de seis meses
em veiculação na Internet,
o programa Saiba+CRMV Conexão Direta com a Medicina
Veterinária e a Zootecnia já
divulgou inúmeros temas sobre
as profissões e atividades do
Conselho. De empreendedorismo
ao exercício ilegal e da segurança
dos alimentos aos programas
de esterilização cirúrgica, a
atração já chegou ao 15º vídeo.
Elaborado pela Escola Superior
de Ética da autarquia, o projeto
tem o propósito de aproximar a
sociedade das diferentes áreas
de ambas profissões e valorizar o
trabalho de médicos veterinários

e zootecnistas. Além disso,
mostra quais são as funções
institucionais e de que forma
trabalha o CRMV-RS.
Outros 17 temas ainda serão
lançados. Os programas são todos
apresentados por profissionais
com vinculação ao CRMVRS, como foi o caso do médico
veterinário
Calos
Guilherme
Petrucci, que é presidente da
Comissão de Mercado Pet do
Conselho. Ele mostrou a força e a
empregabilidade do segmento de
pequenos animais. “O Saiba+CRMV
é mais uma inovação em forma
de divulgação de serviços e
esclarecimento de assuntos. A

repercussão dessa ferramenta tem
sido muito positiva”, completa. O
coordenador técnico-institucional
do CRMV-RS, José Pedro Martins,
que também apresentou um
dos programas, diz que cada
vez mais a informação rápida,
precisa e concisa necessita
estar facilmente disponível ao
profissional. “Assim, podemos
despertá-lo para a necessidade
de se aprimorar cada vez mais
para a melhor execução de suas
responsabilidades”, pondera.
O diretor da Escola Superior
de Ética, Luiz Pascotini, foi um
dos idealizadores do projeto
juntamente com presidente do
Conselho, Rodrigo Lorenzoni.
Para ambos, a iniciativa trouxe
conteúdos necessários para as
profissões e sociedade. “Nosso
papel, além de fiscalizar, é o
de informar sobre assuntos
técnicos e administrativos para
a prestação de serviços de
excelência”, pondera Lorenzoni.
O projeto foi bem recebido
por profissionais e Conselhos
Regionais
de
Medicina
Veterinária do país, como o de
São Paulo, Goiás, e Paraná.

Receba os vídeos em primeira mão

Para receber em primeira mão
os conteúdos inéditos da atração
diretamente em seu e-mail, basta

www.youtube.com
acessar
e digitar Canal CRMV-RS TV no
campo de Pesquisa e inscreverse. A cada novo tema lançado,
você será o primeiro a ter acesso,
a assistir e a compartilhar essa
ideia. Os vídeos do Saiba+CRMV já
tem quase 6 mil visualizações. Além

disso, também é possível acessá-los
nas páginas do Conselho (crmvrs.
gov.br/multimidia.php) ou da
Escola Superior de Ética (crmvrs.
Dúvidas
ou
gov.br/escola).
sugestões sobre o projeto podem
ser encaminhadas para o e-mail
escola@crmvrs.gov.br.
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CURSOS E EVENTOS
Escola Superior de Ética faz balanço de 2016

A

Escola Superior de
Ética do Conselho
encerra 2016 com
saldo
positivo,
conforme avaliação do diretor
da entidade, Luiz Pascotini.
“Neste ano conseguimos realizar
importantes
momentos
de
atualização
profissional
com
público e conteúdos muito
satisfatórios”, acrescentou. Mais
de 10 municípios gaúchos foram
contemplados com Seminários de
Responsabilidade Técnica, tanto
voltados a médicos veterinários
quanto
a
zootecnistas
e
estudantes. Mais de 1600 pessoas

foram alcançadas nos eventos
que são gratuitos e focados em
diferentes áreas profissionais,
como saúde pública, sanidade
animal, mercado de trabalho e
alimentos,
Além disso, o CRMV-RS
marcou presença com estande em
eventos como a Feira de Negócios
para Animais de Estimação
(Feipet), em abril, o Congresso
Estadual de Medicina Veterinária,
em outubro, e o V Congresso e
Feira Brasil Sul de Avicultura,
Suinocultura e Laticínios – Feira de
Equipamentos. Serviços e Inovação
(Avisulat), em novembro. Em todos

os momentos foram distribuídos
materiais técnicos e institucionais
aos visitantes, profissionais e
estudantes presentes.

CFMV e CRMV-RS realizam Congresso
de Bioética e Bem-Estar Animal

O

Rio Grande do
Sul
sediará
o
IV
Congresso
Brasileiro
de
Bioética e Bem-Estar Animal
em 2017. O Conselho Federal de
Medicina Veterinária (CFMV) e o
CRMV-RS promovem o encontro,
em Porto Alegre, entre os dias 18
e 20 de abril. O evento que tem
como objetivo contribuir cada vez
mais para atualização profissional
de
médicos
veterinários,
zootecnistas e estudantes.
O Congresso traz como
tema principal “Bem-estar e
dor: interesse em não sofrer”
e adverte sobre a necessidade
16

de um atendimento cada vez
mais qualificado por parte dos
profissionais. A presidente do
evento e da Comissão de Ética,
Bioética e Bem-Estar Animal
do CRMV-RS, Ceres Faraco,
ressalta que o tema da dor se
insere em uma perspectiva
global sobre o bem-estar animal
como princípio norteador das
ações humanitárias com os
animais. “Nesse sentido, todos
os procedimentos veterinários
precisam ser reavaliados e, se
necessário, aprimorados a partir
desta perspectiva”, diz.
A
programação
contará
com palestras voltadas para

as diferentes áreas de atuação
que envolvem trabalho com
animais de produção, companhia,
selvagens e de laboratório. Os
debates multidisciplinares irão
reunir cientistas internacionais e
nacionais com uma programação
que trata de práticas do cotidiano
sobre dor e bem-estar nas
espécies, avanços na neurociência,
ética e emoções para subsidiar e
aprimorar atuações profissionais.
No IV Congresso serão aceitos
trabalhos na forma de resumo
simples. O prazo para envio do
material e a programação serão
divulgados em breve.
Fonte: Ascom/CFMV

Congresso de Medicina Veterinária
movimentou a Serra Gaúcha

A

18ª
edição
do
Congresso Estadual de
Medicina Veterinária
e 1º Encontro de
Buiatria do Cone Sul reuniu mais de
quatrocentos congressistas, entre
médicos veterinários, zootecnistas e
estudantes em Canela. De 12 a 14 de
outubro, mais de 40 palestras com
especialistas de diversas instituições
do Brasil e também do Egito, Uruguai,
Estados Unidos e Colômbia foram
realizadas.
O foco desta edição na Serra
Gaúcha foi a Buiatria, especialidade
da Medicina Veterinária que trata de
ruminantes, como bovinos e ovinos.
Para o presidente da Sociedade de

Evento recebeu mais de 400 congressistas e 40 palestras

Veterinária do Rio Grande do Sul
(Sovergs) e entidade organizadora
do evento, Ricardo Bohrer, o
excelente nível dos palestrantes
e os temas abordados trouxeram
uma nova visão para quem trabalha
ou deseja ingressa na área de
ruminantes no Rio Grande do Sul
e no Brasil. “Nossa preocupação
foi levar o conhecimento técnico
também ao produtor. A didática
utilizada foi objetiva e ofereceu
atualização
aos
profissionais.
Assim, poderão implantar uma
nova mentalidade no trabalho com
pecuária”, comemorou Bohrer. Na
abertura do evento, o presidente
confirmou a realização do próximo

Congresso Nacional de Buiatria no
Rio Grande do Sul, em 2019.
O CRMV-RS foi um dos apoiadores
do encontro e conforme o vicepresidente, José Arthur Martins, a
qualidade do conteúdo apresentado
no Congresso foi o grande destaque.
“Isso nos motiva a trazer um evento
ainda maior para 2019”, projeta.
A presença de profissionais e
estudantes de Medicina Veterinária
de 16 estados brasileiros e de todas
as regiões do Rio Grande do Sul
mostra a importância da Buiatria
como especialidade. Para Martins,
é nesta área que está concentrada
grande parte do Produto Interno
Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul.

CRMV-RS presente no Congresso

CRMV-RS marcou presença
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O Conselho levou informação
institucional sobre várias áreas a
médicos veterinários, zootecnistas
e estudantes que participaram do
Congresso Estadual de Medicina
Veterinária. O estande do CRMVRS teve grande movimentação nos
três dias do evento, realizado em
Canela (RS).

CARREIRA

Buiatria: área que exige um
perfil profissional diferenciado

C

onhecida como uma das
áreas da Medicina
Veterinária específica
para ruminantes, a
buiatria consiste em identificar,
prevenir e tratar doenças relacionadas
a esses animais. Ela abrange bovinos,
caprinos, ovinos e outros ruminantes
que possam ser utilizados para a
exploração zootécnica como forma
de produção de alimentos, além de
lã, couro e etc. Porém, ainda existem
muitos profissionais e estudantes que
ainda desconhecem a terminologia,
é o que afirma o médico veterinário
Carlos Bondan, de 45 anos.
Formado pela Universidade
de Passo Fundo (UPF), o médico
veterinário conta que teve grande
influência dos pais, produtores
rurais em Sarandi, na escolha da
profissão. “Me criei em um meio
familiar produzindo leite e gado
de corte. Vem de berço o gosto
pela atividade”, conta. Ele enfatiza
que sempre apreciou a buiatria e a
bovinocultura, sem deixar de lado
as outras áreas da profissão, como
a clínica, a produção e a cirurgia.
“O médico buiatra trabalha com a
prevenção, diferente do veterinário
clássico que cuida dos animais de
companhia. É o profissional que está
em contato direto com o campo”,
explica.
A carreira de Bondan teve início
logo após o término da faculdade.
Durante um estágio curricular,
foi convidado para ingressar no
Mestrado. Aprovado, assumiu como

docente da disciplina de Clínica
Médica de Grandes Animais, na
Universidade do Oeste de Santa
Cataria (UNOESC). Logo em seguida
foi aprovado no concurso para Médico
Veterinário Patologista na (UPF). Há
dois anos, também assumiu a Clínica
Médica de Ruminantes na mesma
universidade.
A buiatria como campo de
trabalho acabou passando por um
período de sombreamento, devido
ao grande número de patologistas
fazendo diagnósticos de doenças,
aponta o profissional. “Quem está
no campo e ao lado do produtor, é o
clínico”, completa.
Atualmente, os clínicos buiatras,
principalmente no Rio Grande do
Sul, têm prestado atendimento
a mais de 10 propriedades em
um único dia. Isso demonstra que
há um grande mercado para os
profissionais. Despertar o interesse
pela especialidade é algo que a
classe está tentando fazer desde a
academia, segundo o veterinário.
Um
levantamento
da
Coordenação do Curso de Medicina
Veterinária da (UPF) apontou que,
nos últimos cinco anos, apesar
de grande parte dos profissionais
migrarem para a área de pequenos
animais, a Universidade tem mais
de 20% dos seus alunos trabalhando
como buiatras. “Nos caracterizamos
como um centro de formação nesse
segmento. É uma área que exige
perfil diferenciado do profissional,
por ter que fazer inúmeros processos

Para Bondan, o buiatra precisa estar no
campo e em contato com produtores

no atendimento. O buiatra não pode
imaginar ficar entre quatro paredes”,
destaca.
Casado e pai de uma menina de
cinco anos, Bondan é mestre pelas
Universidades Federal de Santa Maria
(UFSM) e Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS), doutor também pela
UFRGS, e especialista em Nutrição
de Vacas Leiteiras pela UPF. Hoje,
coordena o Serviço de Análise de
Rebanhos Leiteiros, no Laboratório
de Análise de Leite de Passo Fundo,
um dos maiores do país. Quando
questionado sobre a profissão, ele
afirma: “Estou realizado. Faço o que
gosto e cultivei. Depois que você está
no meio, as oportunidades sempre vão
aumentando”, finaliza.
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ARTIGO

O médico veterinário
e a fauna silvestre

Méd. Vet. Gleide Marsicano

Pós-graduada em Toxicologia e mestre em Ciências Veterinárias.
Trabalha com animais silvestre há mais de 30 anos.

O tráfico de animais silvestres ocupa o terceiro lugar
no ranking mundial de atividades ilegais, movimentando
de 10 a 20 bilhões de dólares no mundo inteiro. O Brasil,
por possuir uma das maiores biodiversidades do planeta,
é alvo permanente de traficantes, participando com 15%
do valor financeiro total. Nosso país tem mais de 10% de
todos os animais catalogados no mundo. Temos a maior
diversidade de primatas, anfíbios e borboletas. Segundo
estudo realizado pelo Rede Nacional de Combate ao
Tráfico de Animais Silvestres (Renctas), mais 30 milhões
de animais silvestres são retirados de seu habitat
natural por ano. Destes, 60% são comercializados no
mercado interno e 40% seguem para o exterior, sendo
quatro os tipos de destinatários: indústrias químicas ou
farmacêuticas, colecionadores, artistas ou artesãos, pet
shops ou público comum.
Segundo o 1º Batalhão Ambiental da Brigada Militar do
Estado do RS, somente este órgão apreende mais de mil
animais por ano (Tabela 1), onde a maioria é proveniente
da região Centro Norte do país, sendo as rodovias BR101,
290 e 392 as mais utilizadas
.
Tabela 1 - Animais apreendidos no RS em 2015
Fonte: 1º Batalhão Ambiental da Brigada Militar

do RS, 2015

Aves 915

Mamíferos 87
Répteis 34

Anfíbios 12

Total 1048
O problema do tráfico de aves não se reduz somente
a isso. Hoje, no RS, os criadores de pássaros para torneio
de canto já ultrapassam os 1,5 mil. Dentre pessoas
extremamente conscientes e corretas, também existem
proprietários que respondem processos criminais por
possuír animais ilegais e falsificar anilhas e documentos.
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Existem casos, inclusive, de animais que sofrem maus
tratos mesmo em torneios onde muitas vezes o primeiro
prêmio é um carro 0km.
Além do tráfico, a expansão populacional desenfreada
tem se mostrado um grande problema. O crescimento das
cidades ou até mesmo pequenos vilarejos, o desmatamento
para a retirada de madeira ou a construção de grandes
empreendimentos, acabam causando a devastação
de diversos biomas. Isso traz a diminuição da fauna
local, acarretando desequilíbrio ecológico, o que inclui
a extinção de diversas espécies. Normalmente, nestes
casos, os atropelamentos (Figura 1) e a caça ilegal, tanto
para alimentação como por esporte, ocorrem ao mesmo
tempo diminuindo os animais da região e colocando em
risco a população que não tem conhecimento sobre
as possíveis doenças que os animais podem transmitir.
Podemos citar a hanseníase nos tatus, o hantavírus, a
leptospirose e histoplasmose nos roedores, a brucelose
nos cervídeos, a salmonelose nos répteis, a hepatite A e
o herpesvírus nos primatas, a criptococose nos pombos
e morcegos, a clamidiose nas aves e a toxoplasmose,
a paracoccidioidomicose, a tuberculose, a raiva e a
leishmaniose (Figura 2) em inúmeras espécies.
Figura 1
Fonte: O

- Tamanduá Mirim vítima de atropelamento
autor, Clínica Toca dos Bichos, Porto Alegre (RS), 2015

Figura 2
Fonte: O

- Pequeno felino com quadro de Leishmaniose Visceral
autor, Santarém (PA), 1984

Animais oriundos do tráfico ou que tenham sofrido
agressões são enviados para diversos locais onde
nossa responsabilidade é mantê-los o mais isolados
possível. Devemos fazer com que passem por exames
comprobatórios da ausência de doenças, além de estudar
a possibilidade de um retorno à vida livre ou a colocação
em locais adequados ao recebimento (Figura 3).
Figura 3 - Mais de 600 caturritas apreendidas em Santa Maria (RS)
Fonte: O autor, Clínica Toca dos Bichos, Porto Alegre (RS)

Nos casos de apreensões de caça acreditamos que,
se possível, o produto também deveria ser avaliado por
um veterinário qualificado, já que os próprios caçadores
podem ter sido infectados pela ingesta ou manuseio dos
mesmos (Figura 4).
Figura 4 - Carcaças apreendidas pelo Batalhão Ambiental
Fonte: 1º Batalhão Ambiental, Porto Alegre (RS)

Além da caça, nota-se um aumento de animais
oriundos da nossa fauna criados como pet. Na maioria
das vezes, são adquiridos de forma ilegal. Papagaios,
caturritas, urubus, corujas e outros rapinantes, pequenos
pássaros de todos os tipos, lagartos, cobras, tartarugas,
aranhas, peixes, graxains, preás, gatos do mato e
primatas de diversos tamanhos são criados como se
fossem filhos. Fazem parte da vida dos seus tutores
tornando-se fundamentais até mesmo para uma melhoria
no relacionamento familiar. Muitas dessas pessoas usam
esses animais como muletas para inserção em grupos
de relacionamento ou para suprir a sua própria solidão.
Não é incomum receber clientes que dizem: “Ele é tudo
o que eu tenho na vida” ou “Meu filho tem problemas de
comunicação e é com esse bichinho que ele interage e
demonstra afeto”.
Em relação aos animais com tutores, a dimensão
do problema vem aumentando de forma rápida. O que se
observa na Clínica Pet são pessoas com características
bastante definidas em relação à aquisição destes
espécimes. Proprietários que possuem pequenos pássaros
ou outras aves maiores, principalmente psitacídeos como
papagaios, normalmente são pessoas mais idosas que
já os possuem há muito tempo. Também são pessoas
que acabaram herdando a ave pelo óbito ou mudança
de seu tutor anterior. Rapinantes todos querem, no
entanto, chegam aos Consultórios com má nutrição.
Os répteis, principalmente os ofídios, normalmente são
pertencentes a homens jovens e cultos e, os quelônios,
a crianças ou adolescentes com pouco espaço em casa.
São levados às Clínicas com problemas acarretados por
manejo inadequado. Mamíferos como graxaim, ratão do
banhado, quati e pequenos roedores sempre costumam
ser adotados por quem vive ou possui sítio ou fazenda.
Primatas estão em famílias de qualquer sexo e idade até
que ocorra o primeiro episódio de agressividade.
Após todas essas considerações devemos pensar, ou
repensar, em como o médico veterinário se insere nesse
assunto. O contexto da fauna nativa e o que podemos, e
devemos fazer, para um bem comum. Pois não podemos
esquecer que somos tão responsáveis pela vida humana
quanto pela vida animal, o que inclui o ambiente
natural. Enfim, todos esses casos colocam a profissão
de médico veterinário em posição de responsabilidade,
tanto em relação a nossa sociedade quanto em relação
à preservação de nossa fauna e, consequentemente aos
cuidados com o nosso meio ambiente.
Referências:

Santos, Major Rodrigo Gonçalves. Comandante do 1º
Batalhão Ambiental da Brigada Militar do Estado do RS.
Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais
Silvestres (Renctas), disponível em http://www.renctas.
org.br/trafico-de-animais/.
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul
NOTA PÚBLICA DE DESAGRAVO
O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio grande do Sul, em face de decisão unânime
deliberada na Sessão Plenária nº 576/2016, nos autos do processo administrativo nº 417/2016, vem
pela presente divulgar NOTA DE DESAGRAVO em favor da Médica Veterinária Cláudia Marques de
Araújo, CRMV-RS nº 6590,  por ter sido moralmente agredida no exercício da profissão. No ensejo,
compartilhamos com toda a sociedade o mais pleno apoio aqueles que zelam pela saúde pública
e o bem estar animal, prerrogativas profissionais que dependem do exercício de uma medicina
veterinária autônoma, independente e livre de inaceitáveis obstáculos, ameaças ou restrições.
Méd. Vet. Rodrigo Marques Lorenzoni
CRMV-RS 8272
Presidente

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul
COMUNICADO
O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul- CRMV/RS, órgão de
fiscalização do exercício profissional, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Federal
nº 5.517/68, regulamentada pelo Decreto nº 64.704/69, consoante a decisão proferida pelo
Plenário na Sessão de Julgamento nº 04/2016, nos autos do Processo Ético- profissional nº
08/2015, vem executar a penalidade de SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, por três
meses, com fundamento no artigo 33, alínea “d” da Lei Federal nº 5.517/68, aplicada à médica
veterinária DRIADA CANNES DO NASCIMENTO, registro no CRMV/RS sob o nº 7881, pela violação
aos artigos 6º, incisos, I, II, VI e IX; 13, incisos V e XX; 14 inciso V e 24, I e V, todos do Código de
Ética Profissional do Médico Veterinário- Resolução nº 722/02.
Méd. Vet. Rodrigo Marques Lorenzoni
CRMV-RS 8272
Presidente
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SEDE - PORTO ALEGRE
Rua Ramiro Barcelos, 1793 / 201
Bairro Independência - Porto Alegre - RS
CEP:90035-006
Fone: (51) 2104-0566 / Fax: (51) 2104-0573
Email: crmvrs@crmvrs.gov.br

SECRETARIA REGIONAL - PELOTAS
Rua Andrade Neves, 2077 / 402
Bairro Centro - Pelotas - RS
CEP: 96020-080
Fone: (53) 3227-0877
Email: pelotas@crmvrs.gov.br

SECRETARIA REGIONAL - CAXIAS DO SUL
Avenida Júlio de Castilhos, 1259/1003
Bairro Centro - Caxias do Sul - RS
CEP: 95010-003
Fone: (51) 9465-0491
Email: caxiasdosul@crmvrs.gov.br

SECRETARIA REGIONAL - SANTA MARIA
Alameda Antofogasta 77 / Sala 409
Santa Maria - RS
CEP: 97050-060
Fone: (55) 3223-6824
Email: santamaria@crmvrs.gov.br

SECRETARIA REGIONAL - PASSO FUNDO
Rua General Osório, 1204 / 602
Bairro Centro - Passo Fundo - RS
CEP: 99010-140
Fone: (54) 3317-2121
Email: passofundo@crmvrs.gov.br

SEC. REGIONAL - SANTANA DO LIVRAMENTO
Rua 13 de Maio, 410 / 604
Bairro Centro - Santana do Livramento - RS
CEP: 97573-500
Fone: (51) 9180 8370
Email para contato: livramento@crmvrs.gov.br

facebook.com/crmvrs

@crmvrs

instagram.com/crmvrs

www.crmvrs.gov.br

