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O Conselho reafirma, de forma cada vez mais efetiva, seu compromisso em estar pró-
ximo e prestar serviços e orientação profissional aos que exercem a Medicina Veterinária a 
Zootecnia de maneira exemplar, dentro dos mais nobres preceitos éticos e técnicos. Para que 
possamos viabilizar ferramentas de aprimoramento dos serviços veterinários e zootécnicos 
é que nomeamos a nova diretoria da Escola Superior de Ética do CRMV-RS, através da 
condução do ilustre colega Luiz Pascotini. O órgão da autarquia irá produzir seminários de 
capacitação e atualização profissional cada vez mais inovadores e com grades aprofundadas 
para que o Conselho cumpra com o seu papel de orientação profissional. Também faremos 
seminários pontuais para tratar das novas resoluções emitidas pelo Conselho Federal, como 
por exemplo as de  número 1069 e 1071, que foram concebidas de forma bastante criteriosa 
a fim de prestar orientação e mecanismos de preservação profissional aos médicos veteriná-
rios que atuam na área clínica de pequenos animais. 

Ao encontro das iniciativas de valorização, também vem a produção de materiais técni-
cos para capacitar os profissionais e servir como objeto de consulta. O Conselho produziu 
os guias de Responsabilidade Técnica para a Produção Leiteira e Mercado Pet. Lançaremos 
durante a Expoleite/Fenasul um material informativo direcionado a produtores e sociedade 

consumidora mostrando a importância do 
médico veterinário na cadeia do leite. Pen-
sando na contribuição social da Medicina 
Veterinária, iniciamos uma série de relações 
com os municípios do estado. Firmamos o 
primeiro e inédito termo de convênio com a 
Prefeitura de Capivari do Sul onde o Conse-

lho irá subsidiar conteúdo técnico - um gibi sobre zoonoses - trabalhado com as crianças de 
toda a rede municipal de ensino. Nossos integrantes do corpo técnico irão oferecer capaci-
tação para os professores no intuito de aproximar a profissão da sociedade e mostrar  nossa 
importância.

Outra vertente importante na busca da valorização profissional será a intensificação do 
nosso processo de fiscalização. Ele estará focado em combater, de forma efetiva, aqueles pro-
fissionais e empresas que não desempenham as funções de maneira adequada e não prestam 
serviços à altura de nossas profissões. Dessa forma, aumentaremos o combate ao charlata-
nismo através de denúncias ou de informações da sociedade. Nossa fiscalização está, igual-
mente, atenta a identificar estabelecimentos e condutas que desonrem as profissões. Nesta 
edição da revista mostraremos que ações rígidas contra empresas que não se enquadram 
nas normativas da profissão estão sendo tomadas. O CRMV-RS tem notificado o Ministério 
Público e as prefeituras municipais sobre os casos graves encontrados. Entendemos, deste 
modo, estar ao lado dos bons profissionais, empresas e sociedade. 

Exercício ético e 
técnico da profissão

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

EditorialEditorial

Outra vertente importante na busca da

valorização profissional será a intensificação

do nosso processo de fiscalização
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Com nova diretoria, Escola Superior de 
Ética traça novas metas para 2015

EntrevistaEntrevista

No Brasil, o CRMV-RS é o único Conselho de Medicina Ve-
terinária que possui uma entidade responsável por realizar to-
dos os eventos de capacitação profissional. A Escola Superior 
de Ética já se encaminha para seu segundo ano de atuação e 
nomeia a nova diretoria. Estão à frente da Escola os médicos 
veterinários Luiz Pascotini, diretor; José Arthur Martins, vice-
-diretor; Gloria Boff, coordenadora científica; e Luisa Maria de 
Macedo Braga, suplente. 

 O novo diretor da Escola Superior de Ética é formado 
pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e presta 
assessoria técnica em serviços de reprodução e mercado bovi-
no em todo o Brasil desde 1979. É diretor regional do Instituto 
Qualittas de Pós-Graduação, polo Rio Grande do Sul. Em me-
ados da década de 90, dirigiu e apresentou o programa Campo 
e Cidade, no canal 20 da NET. Também foi idealizador, diretor 
e apresentador do programa Mundo em Sintonia, veiculado na 
TVE de 2010 a 2012. A atração tinha o enfoque em temas re-
lacionados à saúde pública, produção de alimentos de origem 
animal, cuidados com animais, agronegócio e preservação do 
meio ambiente. Pascotini, que também é autor de livros infan-
tis, conta como será o trabalho da entidade neste ano.  

Entidade é responsável por realizar os eventos de capacitação profissional

Quando a Escola foi criada, tu 
ocupavas o cargo de vice-diretor. 
Que balanço fazes deste primeiro 
ano de atuação?

Neste primeiro ano de Esco-
la Superior de Ética, os retornos 
que recebemos nas avaliações dos 
eventos foram muito positivos. 
Estamos indo ao encontro da ne-
cessidade dos profissionais. A con-
tribuição que a Escola está fazendo 
é fundamental. A condução da Es-
cola segue a linha mestra traçada 
pelo presidente do Conselho, Ro-
drigo Lorenzoni, autor intelectu-
al da criação da entidade. Temos 

que fazer referência ao idealizador 
dessa brilhante iniciativa que fez 
com que o nosso Conselho tenha 
sido o pioneiro e o único estado do 
Brasil a possuir uma Escola capaz 
de conduzir todo o processo de ca-
pacitação profissional. Através do 
nosso programa de educação con-
tinuada, oportunizamos o aprimo-
ramento do conhecimento, pois o 
mercado de trabalho exige que os 
profissionais busquem aperfeiço-
amento e atualização. Em 2014, a 
Escola capacitou mais de 1500 pes-
soas, entre médicos veterinários, 
zootecnictas e estudantes das duas 

profissões. Promovemos Seminá-
rios de Responsabilidade Técnica - 
Módulos Básico e Avançado, Sim-
pósio de Sanidade Animal, Curso 
de Formação para Responsáveis 
Técnicos e palestras técnicas em 
dez cidades.

Quais serão as novidades para 
2015?

A primeira edição do Curso de 
Formação para Responsáveis Téc-
nicos, com duração de dois dias e 
carga horária expressiva, que fize-
mos em 2014, teve ótima repercus-
são. As inscrições do cursos foram 

Luiz Pascotini é o novo diretor da Escola que completa 
dois anos de atuação no RS

Gabriel Souza conta com o apoio
do CRMV-RS no mandato
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encerradas antes do previsto. Foi 
um grande sucesso. Apostaremos 
nessa modalidade para este ano. 
Inclusive, já estão marcadas novas 
turmas de Responsabilidade Téc-
nica em Biotérios e em Indústria 
de Produtos de Origem Animal 
para dias 5 e 6 de maio em Por-
to Alegre, no Instituto Qualittas, 
nosso parceiro no programa de 
educação continuada. Esses cursos 
são bem específicos, onde há mais 
espaço para aprofundamento nas 
legislações e área técnica. Realiza-
remos um Seminário de Respon-
sabilidade Técnica para a Zootec-
nia e ainda modalidades voltadas 
ao mercado pet, ética, gestão e 
marketing profissional. Para ju-
nho, estamos traçando uma tur-
ma sobre responsabilidade técnica 
em supermercados. Além disso, 
teremos eventos itinerantes em 
Pelotas, dias 7 e 8 julho; em Santa 
Maria, 22 e 23 de setembro; e em 
Alegrete, 24 e 25 de novembro. As-
sim que os temas forem definidos, 
serão todos divulgados. 

O que o mercado espera do mé-
dico veterinário e zootecnista? 
Porque é tão importante buscar 
um diferencial?

Hoje só o curso de formação 
não é mais suficiente. Tenho veri-
ficado a quantidade de disciplinas 
que anualmente são incluídas nos 
currículos das universidades do 
RS e ocupando o mesmo tempo 
de graduação de anos atrás, en-
tão, é impossível, em uma turma 
de 40 alunos, que todos tenham 
passado pela aula prática. Na ver-
dade, estamos percebendo que as 
universidades nos oferecem uma 
bagagem geral, um norte, mas se 
não buscarmos o conhecimento 

específico, que hoje é necessário, 
não teremos sucesso profissional. 
O mercado está muito exigente de 
profissional especializado. Houve 
épocas em que o médico veteriná-
rio se formava e fazia de tudo e em 
todas as áreas.

Na tua opinião, por que é im-
portante o Conselho preparar o 
profissional?

O CRMV-RS é um órgão fis-
calizatório mas também atua na 
orientação profissional. É neces-
sário passar informações sobre 
ética, mas a ética como uma pos-
tura profissional perante cliente e 
colega, por isso o Conselho criou a 
Escola, porque além de cobrar pre-
cisa orientar para que tenhamos 
um mercado cada vez mais ético, 
competitivo e qualificado. 

O Plenário do CRMV-RS con-
ta com o apoio técnico das Co-
missões Assessoras. De que ma-
neira a Escola poderia trabalhar 
conjuntamente com elas?

Desejo trabalhar em conjunto 
com as Comissões, pois conside-
ro fundamental. A partir dessa 
parceria podemos atender mais 
rapidamente as demandas. Elas 
são compostas por profissionais 
de muitas áreas e de diferentes lo-
calidades do estado, têm a capa-
cidade de ouvir as demandas dos 
colegas e trazê-las para o Conse-
lho. Com isso, conseguiríamos 
ajustar melhor nosso trabalho. 
Estaremos muito mais próximos 
das necessidades e realidade dos 
profissionais. Não queremos nos 
eximir de nossa responsabilida-
de, mas queremos apoios e en-
volvimento de todos os membros 
nessa atividade. Não considero 

certo montarmos cursos somente 
sob a ótica da diretoria da Escola. 
Quero a colaboração de todos. Na 
verdade, a Escola está aberta para 
receber sugestões de seminários e 
palestras. A atuação da Escola é 
feita pela equipe diretiva, no en-
tanto, a colaboração de todos os 
colegas é muito bem-vinda.

 A Responsabilidade Técnica 
será o principal foco de atuação 
da Escola?

Sim. O Conselho Federal de 
Medicina Veterinária já apontou 
certa vez que a maior parte dos 
profissionais no país atua com a 
responsabilidade técnica. Tem 
muito médico veterinário que é 
responsável técnico e não tem no-
ção da dimensão de sua respon-
sabilidade. Ser responsável técni-
co não é apenas providenciar o 
registro no Conselho, e visitar o 
estabelecimento esporadicamente 
e ter seu nome na placa. Ele pre-
cisa ter a consciência que, inde-
pendente do lugar em que atuar, 
há responsabilidade profissional 
envolvida. Caso haja alguma in-
fração, além do envolvimento do 
proprietário, recai sobre o médi-
co veterinário a responsabilida-
de sobre tudo. Os nossos cursos 
são realizados com o propósito 
de esclarecer o orientar os pro-
fissionais que se interessam pela 
área para que tenham noção do 
compromisso. O profissional deve 
encarar a responsabilidade téc-
nica como uma área de atuação 
da Medicina Veterinária, como 
de fato é, e não como uma tarefa 
para o tempo livre. É um contrato 
de trabalho que se não cumprido 
incorre em infração ética e pena-
lidades. 
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FiscalizaçãoFiscalização

CRMV-RS reforça fiscalização em matadouros irregulares
Ministério Público e Prefeitura Municipal são comunicados sobre riscos à saúde pública

Muitas moscas, sujeira e ani-
mais abatidos de forma irregular. 
Essas foram apenas algumas das 
irregularidades encontradas pela 
fiscalização do CRMV-RS em 
certos matadouros do Estado. Es-
tabelecimentos de todos os portes 
são vistoriados pelo Conselho, 
motivados por denúncias ou pela 
fiscalização de rotina. No caso 
dos matadouros, muitos deles 
não apresentam registro e Anota-
ção de Responsabilidade Técnica 
homologada na autarquia. 

Em Butiá, a fiscalização do 
Conselho localizou um mata-
douro onde não havia local espe-
cífico para a desossa e graxaria, 
pocilgas com estrutura e higiene 
adequados, tampouco sistema de 
esgoto e tratamento de efluentes. 
Segundo relato do fiscal que rea-
lizou a vistoria, havia infestação 
de moscas na sala de abate e mui-
tas janelas com vidros quebrados 

facilitando a entrada de pragas. 
Agravando ainda mais a situa-
ção, alguns animais agonizavam, 
após serem sangrados, no chão 
da sala de abate comprometen-
do as normas de bem-estar ani-
mal. O fiscal também presenciou 

funcionários vestidos de maneira 
inadequada e muitos equipamen-
tos enferrujados e desgastados 
pelo uso.

De acordo com a fiscalização, 
sempre que identificados fatos em 
desacordo com as normas, são 
emitidos Autos de Infração. As 
notificações estão embasadas na 
Lei 5.517/1968 e em Resoluções 
do Conselho Federal de Medici-
na Veterinária (CFMV). O autua-
do tem 30 dias para regularizar a 
pendência apontada ou apresen-
tar defesa administrativa. Passa-
do o prazo, o CRMV-RS emitirá 
multa ao estabelecimento pela 
falta de registro e responsável 
técnico no valor de R$ 3 mil a R$ 
24 mil. Sempre que são identifi-
cados fatos que apresentam riscos 
iminentes à saúde pública e à po-
pulação, o Conselho encaminha 
ofício ao Ministério Público e à 
Prefeitura Municipal relatando o 
caso e solicitando medidas admi-
nistrativas no local.

Fenda na porta da sala de abate propiciava a entrada de pragas
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O aumento da população das 
cidades litorâneas nesta época 
do ano eleva a demanda por ser-
viços, inclusive os veterinários. 
Por conta disso, a cada veraneio, o 
CRMV-RS desloca uma equipe de 
fiscais para o litoral gaúcho para 
averiguar a situação dos  estabele-
cimentos que vendem e industria-
lizam produtos de origem animal, 
clínicas, consultórios, casas agro-
pecuárias e pet shops. 

 Neste ano, a Operação Litoral 
fiscalizou 239 estabelecimentos 
nos meses de janeiro e fevereiro 
no Litoral Norte, em todos os mu-
nicípios litorâneos entre Torres e 
Balneário Pinhal, e no Litoral Sul, 
na praia do Cassino, Laranjal, São 
Lourenço, Tapes e Arambaré. O 
foco da ação esteve nos estabele-
cimentos em situação irregular, 
sem registro, denunciados, tanto 
pela sociedade quanto por órgãos 

públicos, e sem placa de identifi-
cação do local, emitida pela autar-
quia. 

A ação do Conselho foi com-
plementada com o apoio dos fis-
cais da Secretaria da Agricultura 
e Pecuária (SEAP). Os dois órgãos 
cruzaram informações de fiscali-
zações e autuações com o objetivo 
de atingir o maior número de vis-
toria com o foco em produtos de 
origem animal clandestinos, mal 
-acondicionados, fora do prazo de 
validade e sem inspeção. Segundo 

o coordenador técnico da fiscali-
zação e orientação profissional do 
CRMV-RS, Mateus Lange, um as-
pecto importante da fiscalização 
do Conselho foi a ação conjunta 
com a SEAP cujo o foco foram os 
produtos de origem animal, tendo 
como responsável pela produção 
o médico veterinário. “Nos pró-
ximos anos, a tendência é aproxi-
mar os órgãos de fiscalização para 
proteger ainda mais a sociedade e  
oferecer serviços veterinários de 
qualidade”, completa.

Operação no litoral fiscalizou 239 empresas em dois meses

CRMV-RS realizou Operação Liroral neste verão

Principais Atividade Fiscalizadas

Tosa e Estética Animal

Serviços Veterinários

Pet Shops, CPV e Venda de Animais

Alimentos de Origem Animal

Serviço Público (VISA, IVZ, CCZ, SIM)

Outras

40

19

123

35

8

14
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NotíciasNotícias

Simpósio inédito no Estado reúne grandes 
nomes da Medicina Veterinária

Evento será realizado dias 25, 26 e 27 de abril em Novo Hamburgo
Um evento que promete ficar no 

calendário oficial do Conselho Re-
gional de Medicina Veterinária do 
Rio Grande do Sul. O 1º Simpósio 
Sul-Brasileiro de Medicina Veteri-
nária Pet, que acontecerá dias 25, 
26 e 27 de abril, abordará assuntos 
de ponta da profissão. Quinze mé-
dicos veterinários, entre doutores, 
mestres e especialistas em medicina 
regenerativa, diagnóstico por ima-
gem, nutrição, odontologia, der-
matologia, comportamento animal, 
entre outros, trarão as novidades 
da clínica e cirurgia de pequenos 
animais. Realizado em paralelo à 

Feira de Negócios para Animais 
de Estimação (FEIPET), no Cen-
tro de Eventos e Negócios Fenac, 
em Novo Hamburgo/RS, o evento 
está com inscrições abertas e dis-
põe de vagas limitadas. Inédito na 
Região Sul do País, a feira é reali-
zada pelo CRMV-RS, juntamente 
com a MV Trevisan, Laboratório 
Virbac e Frost. A programação, que 
conta com mini cursos e palestras, 
pode ser vista no site do Conselho, 
em www.crmvrs.gov.br. A ficha de 
inscrição está disponível no link 
- http://www.crmvrs.gov.br/f_sim-
posio.html.  Para acessar a sala onde 

será realizado o Simpósio, o par-
ticipante deverá, obrigatoriamen-
te, realizar credenciamento prévio 
em www.feipet.com.br/credencia-
mento. A Associação Nacional de 
Clínicos Veterinários de Pequenos 
Animais (Anclivepa-RS) e o Gru-
po Medicina Selvagem estão jun-
tos como apoiadores do Simpósio. 
Serão aceitas doações de alimentos 
não-perecíveis e ração destinados 
ao Lar Santo Antônio dos Excep-
cionais e Associação Riograndense 
Protetora dos Animais. Mais infor-
mações em eventos@crmvrs.gov.br 
ou (51) 2104.0568.

Para facilitar a atuação e o 
dia a dia do responsável técnico 
que trabalha na área de animais 
de companhia, as últimas reso-
luções e atribuições do médico 
veterinário estarão reunidas em 
um único documento. O con-
selho lança em abril o Guia de 
Legislação e Responsabilidade 
Técnica para Atuação do Médi-
co Veterinário no Mercado Pet 
cumprindo com o compromis-
so de auxiliar para a melhoria 
da capacitação técnica dos pro-

fissionais atuantes no Estado. A 
obtenção de melhores resultados 
para os estabelecimentos con-
tratantes e a valorização profis-
sional devem ser preocupações 
constantes dos médicos veteri-
nários.

O lançamento oficial do Guia 
acontece durante a realização 
do 1º Simpósio Sul-Brasileiro 
de Medicina Veterinária Pet, na 
Feipet, em Novo Hamburgo. O 
material estará disponível para 
download gratuito no site www.

crmvrs.gov.br a partir de 27 de 
abril. As orientações são direcio-
nadas aos seguintes locais: pres-
tação de serviços veterinários 
(hospitais, clínicas, consultórios 
e ambulatórios), canis, gatis, 
abrigos, feiras, pensões, hotéis e 
escolas de adestramento, casas 
agropecuárias, pet shops, estabe-
lecimentos que vendem e/ou dis-
tribuem produtos veterinários, 
locais de banho, tosa e estética, 
laboratórios de diagnóstico, de 
patologia e de análises clínicas. 

Guia de RT reunirá as novas exigências 
do mercado pet
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O Conselho Regional de Me-
dicina Veterinária do Rio Grande 
do Sul é um dos organizadores da 
programação técnica da Fenasul 
2015. A feira, que acontece de 27 
a 31 de maio, no Parque de Expo-
sições Assis Brasil em Esteio, vai 
contar com duas manhãs de se-
minário para tratar sobre dois as-
pectos importantes para a cadeia 
leiteira na atualidade: Qualidade e 
Mercado. 

O presidente do CRMV-RS, Ro-

drigo Lorenzoni, destaca que a es-
colha destes temas tem a ver com 
o momento vivido pelos produ-
tores e indústrias de laticínios no 
estado. “Hoje o Rio Grande do Sul 
consome 40% do leite que produz. 
Precisamos consolidar e  ganhar  
mercado para dar  vazão a toda 
nossa produção e garantir renda 
ao nosso produtor. Em relação a 
qualidade de nosso leite, devemos 
buscar sempre a melhoria sem 
deixar de levar em conta  o   po-

tencial desenvolvido ao longo dos 
anos com investimento em gené-
tica, nutrição e sanidade”, afirma.

A pauta do evento foi elabora-
da a partir de reunião na sede do 
CRMV-RS. O presidente Rodri-
go Lorenzoni, o vice-presidente 
José Arthur Martins, o presiden-
te da Gadolando, Marcos Tang, e 
representantes da Secretaria da 
Agricultura e SimVet discutiram a 
pauta do evento, previsto para as 
manhãs dos dias 28 e 29 de maio.

Conselho promove evento técnico na Fenasul
Aspectos ligados a qualidade e o mercado serão tema de seminário

NotíciasNotícias

Durante a feira, será realiza-
do o lançamento oficial do Guia 
Básico de Legislação e Respon-
sabilidade Técnica para Atua-
ção do Médico Veterinário nos 
Estabelecimentos Produtores 
e Industrializadores de Leite e 
Derivados.

A publicação tem o obje-

tivo de tornar mais claras as 
normas, resoluções, decretos e 
leis que regulamentam o setor, 
bem como abordar as atribui-
ções dos médicos veterinários 
em cada segmento da produ-
ção leiteira. Além disso, para 
os produtores, por exemplo, o 
guia ajuda a demonstrar de que 

forma o médico veterinário 
pode colaborar para melhorar 
a qualidade e o volume nas or-
denhas, proporcionando mais 
renda e padrão na produção.

Para o CRMV-RS, ter um 
responsável técnico na pro-
priedade, além de obrigatório, 
é fundamental para garantir 
uma produção sustentável e 
com segurança ao consumi-
dor. É papel do Conselho fis-
calizar a atuação destes pro-
fissionais e responsabilizá-los 
em caso de ocorrência de irre-
gularidades.

O guia faz parte de uma sé-
rie de manuais que estão sen-
do elaborados pelo CRMV-RS 

para qualificar os médicos ve-
terinários atuantes em diversos 
segmentos. Já estão disponíveis 
para download no site do CR-
MV-RS (www.crmvrs.gov.br) 
os guias de responsabilidade 
técnica para mercado pet, aves, 
animais selvagens e equinos.

Guia da Produção Leiteira vai orientar profissionais e produtores

legenda da foto: Manual técnico estará disponível no site do CRMV-RS.
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Acompanhar de perto a evolu-
ção da Medicina Veterinária e da 
Zootecnia com o apoio de profis-
sionais atuantes no mercado de 
trabalho é um dos objetivos das 
comissões temáticas do CRMV-
-RS. Elas assessoram a diretoria 
executiva e o plenário nos prin-
cipais debates, manifestações pú-
blicas e pareceres técnicos. Para 
reforçar o time de técnicos, a pre-
sidência do Conselho criou dois 
novos grupos. 

Devido a importância da sani-
dade animal do rebanho gaúcho 
na economia do Estado, do alto 

grau de inserção da Medicina Ve-
terinária nesse contexto e na im-
portância do agronegócio e das 
relações da profissão no segmen-
to, foi criada a Comissão de Sa-
nidade Agropecuária (Cosagro). 
Já para acompanhar a evolução 
constante e o aperfeiçoamento 
dos profissionais que atuam na 
área de pequenos animais, a au-
tarquia instituiu a Comissão do 
Mercado Pet (Compet). O setor 
corresponde ao segundo mercado 
mundial e movimentou cerca de 
R$ 15 bilhões em 2013. Estimu-
lado pelo desafio de presidir uma 

comissão pioneira no Rio Gran-
de do Sul, o médico veterinário 
Carlos Guilherme Petrucci quer 
trazer à classe os resultados das 
decisões de nível estadual e fede-
ral que impactam o dia a dia da 
profissão. “A comissão deve estar 
atenta às mudanças no mercado 
pet, pois elas se refletem em nos-
sos consultórios e clínicas, sem 
falar na indústria, laboratório e 
etc”, conclui. Na opinião de Ricar-
do Bohrer, presidente da Cosagro, 
a comissão estará à disposição do 
poder legislativo para oferecer 
apoio técnico na construção de 
políticas públicas que fortaleçam 
o agronegócio gaúcho. “A comis-
são vai estar à serviço da socieda-
de para discutir assuntos polêmi-
cos na área, a exemplo da retirada 
da vacina contra a febre aftosa”, 
completa.

Novas comissões darão apoio técnico ao CRMV-RS
Grupos de trabalho foram criados de acordo com demandas do mercado e da profissão

Depois de 16 anos sem a presen-
ça de um médico veterinário no 

parlamento gaúcho, Gabriel Souza, 
de 31 anos, rompeu com essa bar-
reira. Empreendedor do mercado 
pet e clínico de pequenos animais, 
tem como principal base de atua-
ção o Litoral Norte, onde iniciou 
sua vida política. Até ocupar a ca-
deira de deputado estadual, atuava 
como Secretário de Planejamento 
de Tramandaí. 

No legislativo, suas propostas 
estão voltadas à causa animal, ao 
controle populacional de animais 
de rua e à cadeia produtiva de leite. 
Já nos primeiros meses de manda-
do, Souza apresentou a proposta 

de criação da Frente Parlamentar 
pelo Controle Populacional de 
Animais de Rua que irá atuar em 
quatro pilares - esterilização, mi-
crochipagem e registro, guarda 
responsável e combate aos maus- 
tratos. Até o fim da legislatura pre-
tende criar uma política estadual 
de controle de animais de rua e, 
para isso, o trabalho em conjunto 
com o CRMV-RS e as entidades 
de classe será fundamental. “Con-
to com o apoio do Conselho para 
que nossos debates e projetos de lei 
sejam embasados na técnica e com 
qualidade”, explica o deputado.

Estado volta a ter médico veterinário na assembleia legislativa

Gabriel Souza conta com o apoio
do CRMV-RS no mandato
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O abandono de animais nas cidades litorâneas 
é uma situação recorrente no verão. O município 
de Capivari do Sul, que está próximo das praias de 
Cidreira, Tramandaí e do Balneário Pinhal, tornou-se 
um ponto estratégico para a soltura de animais. Essa 
atitude já está preocupando os gestores municipais que 
procuraram no CRMV-RS um apoio para trabalhar 
na sociedade a questão da posse responsável. 

O Conselho e a prefeitura municipal selaram uma 
parceria inédita que prevê a utilização de material 

explicativo em todas as fases do ensino, da pré-escola 
ao nível médio. Em fevereiro, o presidente do CRMV-
RS, Rodrigo Lorenzoni, o prefeito, Marco Antônio 
Cardoso, e o secretario de educação e cultura, Mario 
Oli Pereira, assinaram um Termo de Cooperação para 
a utilização do gibi “Prevenção: a fiel companheira da 
saúde” com os alunos da rede municipal. 

Por meio do convênio, a Autarquia também 
oferecerá subsídio técnico para a construção de 
políticas públicas voltadas aos animais em situação 
de vulnerabilidade. Para Rodrigo Lorenzoni, a ação 
está atacando a causa do problema. “É motivo de 
orgulho ver o CRMV-RS e a Medicina Veterinária 
contribuindo para a educação das crianças”, 
completou. A assinatura do termo foi acompanhada 
dos secretários da saúde e assistência social, Renato 
Chaves, de infraestrutura, ordenamento rural e meio 
ambiente, Luis Carlos Andrade.

Até maio o projeto já deve estar em funcionamento 
nas escolas, onde será aplicado nas disciplinas de 
história, ciências e geografia. “Este será um trabalho 
educativo e preventivo muito importante para a saúde 
dos animais e das pessoas da nossa cidade. A parceria 
com o CRMV-R só veio a contribuir no nosso projeto”, 
relatou o prefeito.

Capivari do Sul firma convênio com o Conselho
Município levará às escolas informações sobre posse responsável de animais e zoonoses

NotíciasNotícias

Anclivepa-RS completa 40 anos e reafirma 
parceria com o CRMV-RS 

Parceria prevê a distribuição de material educativo

A presidente da Associação Nacional de 
Clínicos Veterinários de Pequenos Animais 
(Anclivepa-RS) e também conselheira do CRMV-

RS, Vera Lúcia Machado, abriu as portas da 
entidade, na Capital, para o Conselho realizar 
a primeira Sessão Plenária de 2015. Em janeiro, 
a diretoria definiu as composições das novas 
comissões assessoras,  bem como a criação de um 
calendário de atividades e de um planejamento 
estratégico institucional. A nova dinâmica das 
Sessões Plenárias coloca o CRMV-RS mais perto 
das entidades de classe da Medicina Veterinária e 
da Zootecnia. Para Vera, o trabalho em conjunto 
traz mais resultados e se torna gratificante. “A 
nossa parceria com o Conselho será fortalecida 
ao longo do ano através de eventos conjuntos, 
completa. Satisfeito pela parceria, o presidente 
do CRMV-RS, Rodrigo Lorenzoni, lembrou que 
2015 é um ano histórico para a Anclivepa-RS que 
completa 40 anos de existência. 

Diretoria e conselheiros em Sessão Plenária.
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Ações no litoral gaúcho reforçam a atuação do CRMV-RS 
Iniciativa leva à população o trabalho do médico veterinário e do zootecnista

Neste verão, o CRMV-RS pro-
moveu novamente importantes 
ações de fiscalização e conscien-
tização da sociedade no litoral 
gaúcho. Barreiras sanitárias e fis-
calizações em estabelecimentos 
comerciais de produtos de origem 
animal ajudaram a diminuir ca-
sos de venda de alimentos clan-
destinos e impróprios. Durante 
os meses de janeiro e fevereiro, 
o Conselho foi parceiro da Se-
cretaria da Agricultura e Pecuá-
ria (SEAP) na “Operação Verão 
Numa Boa”, realizada no litoral 
gaúcho. Nas praias de Tramandaí 
e Atlântida Sul, uma ação dirigi-

da aconteceu logo no início de 
2015. Pelo terceiro ano consecu-
tivo, nos dias 10 e 11 de janeiro, o 
CRMV-RS participou do Circui-
to da Saúde, que reúne diversos 
conselhos profissionais, 
e promove atividades 
voltadas à população. 
O Conselho levou à 
beira-mar orientações 
sobre o cuidado com 
os animais e as zoono-
ses, além de distribuir 
materiais de divulgação 
sobre o papel do mé-
dico veterinário e do 
zootecnista na promo-

ção da saúde dos animais e da so-
ciedade. O evento foi organizado 
pela Câmara da Saúde do Fórum 
dos Conselhos Profissionais do 
Rio Grande do Sul (Fórum-RS). 

Durante a passagem pelo Li-
toral Norte, o Conselho também 
distribuiu para quem aproveitava 
a beira-mar o gibi “Prevenção: 
a fiel companheira da saúde”. O 
material ilustrado traz informa-
ções sobre os cuidados básicos 
que as pessoas devem ter quan-
do estão próximas de animais de 
estimação. O destaque da car-
tilha é para a transmissão das 
zoonoses. O mesmo material já 
foi distribuído em outras praias, 
escolas e às Secretarias de Saú-
de e Educação de alguns mu-
nicípios. O gibi pode ser lido e 
baixado pela internet, no site do 
CRMV-RS – www.crmvrs.gov.br.

Trabalho de conscientização sobre as zoonoses

Equipe do CRMV-RS no litoral gaúcho
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A segurança dos alimentos sob a visão do zootecnista
Promissora, a área de gestão da qualidade em alimentos oferece salários bastante atrativos

CarreiraCarreira

Há poucos anos morando 
no Rio Grande do Sul, a paulis-
ta Thais Nadruz D’Almeida, de 
35 anos, chama a atenção pela 
extensão de seu currículo profis-
sional. Zootecnista de formação, 
atua desde os tempos de facul-
dade na área de alimentos. Hoje, 
com sólido conhecimento de-
senvolvido na área da qualidade, 
possui experiência na gestão de 
equipes, realização de audito-
rias, certificação e gerenciamen-
to de sistemas de qualidade e em 
programas como BPF e APPCC.

“No segundo dia de aula na 
Faculdade São Marcos já estava 
apaixonada pela Zootecnia”, con-
ta Thais que desejava trabalhar 
no campo, com gado. No entan-
to, passados alguns semestres, a 
matéria de tecnologia de produ-
tos de origem animal chamou a 
atenção, tanto que o estágio final 
foi destinado à área. Logo após a 
formatura, começou a trabalhar 
com controle de pragas em res-
taurantes. Com quase 24 anos, 

retornou à universidade para dar 
aulas. Foi responsável pelas disci-
plinas de tecnologia de produtos 
de origem animal, higiene e profi-
laxia, e bem-estar animal. “Quan-
do ministrava aulas e falava de so-
bre boas práticas de fabricação ou 
HACCP, os alunos me questiona-
vam quando usariam àquelas in-
formações. Hoje você precisa ter 
uma visão real e geral da cadeia”, 
explica. Segundo ela, hoje em 
dia há muitos profissionais com 
deficiência para interpretar uma 
legislação, uma determinação. 
“Precisamos que os profissionais 
saiam mais capacitados das uni-
versidade, pois há muito campo 
para trabalhar nessa área”, lembra.

Depois de passar pela docên-
cia, ingressou em uma pós gradu-
ação em Vigilância Sanitária de 
Alimentos na Faculdade de Saúde 
Pública da Universidade de São 
Paulo (USP). A formação comple-
mentar lhe abriu muitas portas e 
uma delas foi a experiência de ter 
passado por diversos países como 

auditora líder do programa de se-
gurança alimentar na Ambev, pela 
empresa SGS Brasil. Nela também 
passou pelo Wal-Mart, Carrefour, 
Rede Accor, Avon, Nestlé entre 
outras. “O desafio das auditorias 
é você liberar um fornecedor ten-
do a certeza que ele vai entregar 
produtos com segurança para o 
consumidor”, comenta Thaís. A 
bagagem profissional fez com 
que ela tivesse conhecimento do 
processo de produção de quase 
todos os alimentos: bala, chiclete, 
tortas congeladas, bolachas, grãos 
em geral, legumes, verduras, la-
ticínios, produtos cárneos. “Nós, 
zootecnistas e médicos veteriná-
rios, temos um grande diferencial 
em relação aos engenheiros de ali-
mentos, por exemplo. Conhece-
mos todo o processos dos alimen-
tos, desde o campo”, argumenta.

Hoje, morando em São Leo-
poldo e com registro profissional 
no CRMV-RS, presta assessoria e 
consultoria pela sua empresa no 
segmento de segurança dos ali-
mentos e meio ambiente. Thais 
conta que pretende ficar pelo 
Estado e passar sua experiência 
para as empresas e alunos, tanto 
que já está em tratativas com uma 
universidade para ministrar cur-
sos de extensão na área. “Eu sou 
apaixonada pelo o que faço. Não 
mudaria de área”, diz. Promissora, 
a área de gestão da qualidade e de 
segurança de alimentos oferece 
salários bastante atrativos, porém 
requer perfil para trabalhar em 
equipe e conhecimento específi-
co. Thais explica que hoje em dia 
indústrias e fábricas estão preci-
sando de profissionais para desen-
volver e aperfeiçoar essas áreas na 
empresa. “Elas estão sedentas por 
profissionais qualificados”, conta.

Para �ais, área de gestão da qualidade é carente de pro	 ssionais quali	 cados
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Nova resolução do CFMV leva em conta a senciência 
dos animais de companhia

Atuação do médico veterinário Responsável Técnica se torna mais rígida

NotíciasNotícias

Os primeiros debates surgiram em meados da dé-
cada de 60. De lá para cá, o conceito de bem-estar ani-
mal (BEA) ganhou força e está cada vez mais inserido 
na sociedade, fato que tem gerado mudanças positivas 
no convívio homem-animal. Esse vínculo, afirmam os 

especialistas, pode ter desencadeado e estimulado um 
interesse maior em estudar e entender o BEA. 

A partir do reconhecimento da capacidade do ani-
mal em vivenciar subjetivamente emoções, de perceber 
e sentir, que ações em bem-estar animal são aplicadas 
com o objetivo geral de diminuir o sofrimento físico, 
comportamental e psicológico dos animais. Foi nesse 
sentido que o Conselho Federal de Medicina Veteri-
nária (CFMV) editou uma resolução para tornar mais 
rígida a exposição de animais - mamíferos, aves, rép-
teis, anfíbios e peixes - por meio da atuação do médico 
veterinário responsável técnico.

A normativa, número 1069/ 2014, em vigor desde 
15 de janeiro, estabelece novas diretrizes da atividade 
de Responsabilidade Técnica em estabelecimentos co-
merciais de exposição, manutenção, higiene estética e 
venda ou doação de animais. Essas determinações de-
vem ser adotadas para promover a segurança, a saúde 
e o bem-estar dos animais .

Instalações e locais de manutenção dos animais:
- proporcionar ambiente livre de barulho, com luminosidade, sem poluição e situações de estresse. 
- alocar os animais por idade, sexo, espécie, temperamento e necessidades. 

Aspectos sanitários: 
- evitar a presença de animais com potencial risco de transmissão de zoonoses ou doenças de fácil transmissão 

para as espécies envolvidas.
- exigir programa de imunização e fornecer equipamentos de proteção individual e coletiva para os funcionários.

Venda ou doação de animais: 
- comercializar animais imunizados e desverminados, considerando protocolo específico para a espécie em 

questão.
- não vender ou doar fêmeas gestantes e animais submetidos a procedimentos proibidos pelo CFMV.

Inspeção diária das condições de bem-estar e saúde dos animais 
- realizar os cuidados veterinários em ambiente específico, sem contato com o público ou outros animais. 
- efetuar o controle de endo e ectoparasitas durante a permanência dos animais no local. 

Comunicação das irregularidades:
- comunicar formalmente ao estabelecimento as irregularidades e as orientações saneadoras através do Termo 

de Constatação e Recomendação.
- comunicar formalmente ao CRMV-RS as irregularidades e orientações não atendidas pelo estabelecimento 

através do Laudo Informativo.

Alguns pontos da Resolução nº 1069 que os Responsáveis Técnicos precisam estar atentos:

Exposição dos animais � ca mais rigorosa a partir de agora
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Documentos de procedimentos clínicos 
e cirúrgicos são padronizados

Iniciativa oferece transparência ao cliente e segurança ao médico veterinário 

NotíciasNotícias

A Medicina Veterinária vem 
caminhando a passos largos para a 
profissionalização de seus serviços. 
A sistematização dos atendimentos 
clínicos  e cirúrgicos de animais 
de companhia está cada vez mais 
rigorosa chegando a patamares da 
saúde humana. Quem ganha com 
isso? Clientes, pacientes e médi-
cos veterinários. A convivência 
com os animais de companhia se 
tornou mais intensa e carregada 
de sentimentos. Por conta disso, o 

tratamento dos pets na rotina do 
médico veterinário ficou cada vez 
mais transparente e padronizada. 

Em vigor desde 04 de março, 
a Resolução 1071/2014, do Conse-
lho Federal de Medicina Veteriná-
ria (CFMV), estabelece critérios de 
elaboração, padronização, forne-
cimento e guarda de documentos 
dos serviços veterinários prestados 
nas áreas de clínica e cirurgia de 
animais de companhia. A resolu-
ção traz modelos de documentos 

como autorização para exames ou 
procedimentos terapêuticos, inter-
nação, entre outros. Entretanto, o 
profissional poderá emitir outros 
documentos que julgar necessário. 
O CFMV também alerta sobre o 
arquivamento obrigatório dos do-
cumentos por no mínimo cinco 
anos. Os anexos da resolução estão 
disponíveis no Portal do CRMV, 
em www.cfmv.gov.br, podendo o 
profissional adequá-lo, observan-
do o conteúdo mínimo proposto. A 
normativa ainda deixa claro que se-
rão considerados responsáveis pe-
los animais em serviço veterinário 
àqueles que se identificarem, porta-
dores de documento oficial de iden-
tificação pessoal, com fotografia. 

Nos casos em que o cliente de-
cidir por retirar o paciente sem a 
devida alta médica, responsável 
pelo animal deverá preencher e 
assinar documento específico, as-
sumindo os riscos decorrentes da 
interrupção da terapêutica pro-
posta. Nesse caso, o médico vete-
rinário deverá elaborar documento 
sobre as recomendação de trata-
mento para o caso em questão e 
informar as possíveis implicações 
inerentes à interrupção do trata-
mento. O cliente tem direito de 
levar cópia de prontuário clínico.

Art. 7º Quando constatado o óbito, o
responsável pelo serviço veterinário deve:
I - nos casos de animais internados, informar
diretamente ao responsável pelo animal sobre o
fato, esclarecendo as condições em que ocorreu
o óbito;
II - orientar o responsável sobre a legislação em
vigor com relação à destinação do cadáver.

Art. 4º Os documentos de autorização ou consentimento a serem emitidos para
procedimentos clínicos e/ou cirúrgicos em serviços veterinários são:
I - autorização para exames ou procedimentos terapêuticos que sabidamente
possam oferecer riscos iminentes de reação adversa ou morte;
II - autorização para internação e tratamento clínico ou cirúrgico de pacientes;
III - autorização para procedimentos cirúrgicos de qualquer natureza;
IV - autorização para procedimentos anestésicos;
V - consentimento para procedimento de eutanásia.

Médicos veterinários � cam mais resguardados com a nova determinação
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Os cursos de pós-graduação oferecidos por instituições não credenciadas pelo CFMV têm caráter de 
qualificação, aprimoramento, capacitação e atualização profissional. No entanto, no âmbito da Resolução 
CFMV nº 935/09, não habilitam o profissional a utilizar o título de especialista. 

Cabe destacar que, conforme o Art. 13 inciso XIV da Resolução CFMV nº 722/02, é vedado ao médico 
veterinário usar título que não possua ou que lhe seja conferido por instituição não reconhecida oficialmente 
ou anunciar especialidade para a qual não esteja habilitado.

                                                                                                     

Uma tendência positiva do mercado da Medici-
na Veterinária tem sido a busca por nichos de atua-
ção profissional. Com isso, a especialização se torna 
uma ferramenta indispensável para a diferenciação, 
qualificação, crescimento e expansão do negócio. 
Porém, o fato do profissional concluir o curso de 

especialização não lhe dá o direito a intitular-se es-
pecialista em determinada área. É preciso efetuar 
a validação do título no Conselho Regional do Es-
tado em que exerce a profissão. Por isso, o CRMV-
-RS elaborou Nota Técnica para esclarecer sobre a 
obtenção do título.

Nota técnica do CRMV-RS orienta sobre 
validação do título de especialista

Atualmente, oito entidades estão habilitadas junto ao CFMV 

NOTA TÉCNICA Nº 03/2014
ASSUNTO: Títulos de Especialista nas Áreas da 

Medicina Veterinária e da Zootecnia

O avanço do conhecimento nas diferentes áreas 
de atuação profissional dos médicos veterinários e dos 
zootecnistas tem determinado o surgimento contínuo 
de especialidades. A elaboração deste documento visa 
ao esclarecimento sobre o reconhecimento oficial e 
a divulgação de títulos de especialista nas áreas da 
Medicina Veterinária e da Zootecnia.

A acreditação e o registro do título de especialista 
em áreas da Medicina Veterinária e da Zootecnia são 
regidos pela Resolução CFMV nº 935/09. Conforme 
o regulamento, é atribuição dos Conselhos Regionais 
de Medicina Veterinária o registro dos títulos de 
especialista conferidos pelas sociedades, associações 
e colégios de âmbito nacional que congreguem 
contingentes de médicos veterinários e zootecnistas 
dedicados às áreas específicas do seu domínio de 
conhecimento. As entidades supramencionadas 
deverão estar habilitadas junto ao Conselho Federal 
de Medicina Veterinária (CFMV), sendo vedado o 
registro de título de especialista por entidade não 
credenciada pela autarquia.
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Veterinários de Pequenos Animais -

ANCLIVEPA Brasil

Associação Brasileira de Acupuntura

Veterinária - ABRAVET

Sociedade Brasileira de

Dermatologia Veterinária

Associação Brasileira de Oncologia

Veterinária - ABROVET

Associação Brasileira de Patologia

Veterinária - ABPV

Academia Brasileira de Medicina

Veterinária Intensiva

Colégio Brasileiro de Cirurgia e

Anestesiologia Veterinária

Colégio Brasileiro de Cirurgia e

Anestesiologia Veterinária

Associação Médico Veterinária

Homeopática Brasileira

Clínica Médica de Pequenos Animais

Acupuntura

Dermatologia

Oncologia

Patologia

Medicina Veterinária Intensiva

Cirurgia Veterinária

Anestesiologia

Homeopatia
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A Instrução Normativa/MAPA 
nº 50 de 24/09/13 estipula a lista de 
doenças de notificação obrigatória 
aos órgãos de defesa sanitária e vem 
sendo atendida pelos veterinários 
que atuam nas áreas de Inspeção de 
Produtos de Origem Animal, Defesa 
Sanitária Animal, Vigilância Agro-
pecuária e Laboratórios de Diagnós-
tico Animal, sendo de extrema im-
portância para alimentar os bancos 
de dados oficiais e permitindo que 
sejam geradas informações e reali-
zadas análises descritivas e espaciais 
das doenças que afetam os animais 
de produção de nosso estado. Es-
sas informações e sua divulgação 
servem de subsídios para garantir e 
melhorar a sanidade do rebanho do 
estado com reflexo na situação eco-
nômica e sanitária da população que 
consome os alimentos aqui produzi-
dos. 

A notificação dessas doenças pe-
los veterinários clínicos de pequenos 
animais muitas vezes não é realiza-
da uma vez que esses profissionais 
não estão vinculados ao setor de 
produção e sim ao atendimento de 
animais de estimação – mercado pet. 
No entanto, a situação urbana atual 
inseriu o animal de estimação como 
um ente da família, criando uma 
convivência tão estreita que muitas 
vezes o animal compartilha o espaço 
da residência com a mesma. Nessa 
situação, o risco de transmissão de 
zoonoses entre os animais de esti-
mação e seus proprietários torna-se 
maior podendo constituir-se como 
importante problema a saúde públi-
ca. A Secretaria Municipal de Saúde 
é o órgão responsável pela proteção 
e promoção da saúde dos moradores 
de Porto Alegre e através das equipes 
da Coordenadoria Geral de Vigilân-
cia em Saúde estabelece as ações de 
prevenção em diversas áreas. Nas 
doenças transmitidas pelos animais 

ou através de vetores a Equipe de Vi-
gilância de Zoonoses estabelece suas 
ações no sentido de minimizar o ris-
co de transmissão de doenças traba-
lhando para a melhoria da qualidade 
de vida da comunidade. 

Diante dessa perspectiva e con-
siderando o profissional médico 
veterinário de grande importância 
na promoção da saúde dos animais 
e da população, buscando também 
conhecer a real situação de zoono-
ses de importância no município de 
Porto Alegre para que se possa esta-
belecer medidas de prevenção e con-
trole, a EVZ/CGVS está solicitando 
aos médicos veterinários que atuam 
no município a comunicação de al-
gumas das doenças de notificação 
obrigatória prevalentes em popula-
ções de cães e gatos e que podem se 
constituir risco à população. 

Essa notificação deverá ser enca-
minhada à Equipe de Vigilância de 
Zoonoses/NVPA/CGVS/SMS que 
fará o contato com o médico veteri-
nário e/ou o proprietário do animal, 
adotando e/ou orientando as medi-
das cabíveis.   A Secretaria Munici-
pal de Saúde de Porto Alegre (SMS) 
através da Coordenadoria Geral de 
Vigilância em Saúde (CGVS) e a 
Secretaria Municipal de Governan-
ça Local (SMGL) através do serviço 
Fala Porto Alegre (156), estão ofere-
cendo um canal adequado para estas 
notificações. 

Inicialmente, considerando a situ-
ação epidemiológica atual no muni-
cípio de Porto Alegre, as doenças a 
serem notificadas através deste ser-
viço são: 

- Leptospirose canina; Leishma-
niose visceral canina; Toxoplasmose; 
e Raiva em cães e gatos.

Os casos notificados deverão ser 
confirmados laboratorialmente de: 

- cães e gatos contatantes com 
animais laboratorialmente positivos 

para Raiva; 
-cães e gatos, mesmo assintomáti-

cos, que tiveram contato direto com 
quirópteros (morcegos). 

Quirópteros adentrados em do-
micílios, desde que já capturados, 
também podem ser notificados pelos 
PROFISSIONAIS VETERINÁRIOS 
por este canal, para que a CGVS 
encaminhe o animal para diagnós-
tico de raiva em laboratório oficial. 
Em todas as situações acima, devem 
ser notificados  exclusivamente os 
animais residentes no município de 
Porto Alegre,  respeitando-se a com-
petência da Secretaria Municipal de 
Saúde. 

COMO ACESSAR 
O serviço do FALA PORTO ALE-

GRE estará disponível aos médicos 
veterinários para esta finalidade 
somente pela internet. Todo veteri-
nário atuante em Porto Alegre que 
identificar uma das situações des-
critas acima deverá acessar o ende-
reço http://www.portoalegre.rs.gov.
br após, clicar no banner do serviço 
(FALA PORTO ALEGRE) localiza-
do à direita da tela ou acessar dire-
tamente: http://www2.portoalegre.
rs.gov.br/portal_pmpa_servicos/. 
A notificação será encaminhada à 
Equipe de Vigilância de Zoonoses/
NVPA/CGVS/SMS que fará o con-
tato com o médico veterinário e/ou 
o proprietário do animal, adotando 
e/ou orientando às medidas cabíveis.

* Coordenadoria Geral de Vigi-
lância em Saúde (CGVS), da Secre-
taria Municipal de Saúde (SMS) de 
Porto Alegre.

* Médicas veterinárias da Coorde-
nadoria Geral de Vigilância em Saú-
de (CGVS), da Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) de Porto Alegre.

Zoonoses: notificações veterinárias em Porto Alegre 
ArtigoArtigo

* *Sônia M. M. Duro da Silva, Renata Casanova e Karen Dabdab
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