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EDITORIAL

Rodrigo Lorenzoni

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

EaD na Medicina Veterinária não!

A

sociedade precisa receber serviços prestados por profissionais qualificados, éticos e
comprometidos com a saúde. Para isso é preciso que tenham passado por uma sólida
formação teórico-prática durante a graduação. Um episódio preocupante na Medicina
Veterinária brasileira dominou as discussões no início deste ano, com a divulgação da
abertura de 500 vagas para a faculdade de Medicina Veterinária num curso EaD.
O tema foi tratado com celeridade pela diretoria do CRMV-RS, que elaborou Petição Pública
endereçada ao Ministério da Educação pedindo a proibição da modalidade à distância para a formação
de nossos profissionais. Dias depois, protocolamos o documento em Brasília e levamos nossa demanda
a parlamentares. Hoje a legislação vigente não traz nenhum critério para barrar a abertura de cursos
EaD de Medicina Veterinária. É nesta linha que precisamos seguir unidos para mudar este cenário. A
revista traz detalhadamente os passos desta luta em defesa da profissão.
Ficamos muito orgulhosos com a repercussão sobre nossa atuação neste tema e também do
engajamento de profissionais e sociedade expressado,
principalmente, nas Redes Sociais. Seguiremos firmes em
“A vida não é virtual, logo
no propósito de garantir a qualidade do ensino da Medicina
os cursos que cuidam
Veterinária. A vida não é virtual, logo os cursos que cuidam
da vida não podem ser ministrados via Internet.
da vida não podem ser
Outra prática que nos preocupa e que está recebendo
ministrados via Internet”
total atenção do Setor de Fiscalização do Conselho é o
combate ao exercício ilegal. Com o apoio de entidades
públicas e da sociedade estamos aumentando o número de denúncias encaminhadas ao Ministério
Público. Nos últimos meses, três situações de atendimento irregular foram flagradas por nossas equipes.
É imprescindível que a sociedade e os profissionais colaborem cada vez mais conosco nesta batalha. Os
detalhes das denúncias estão na página 7.
Mais um destaque é a aquisição de uma sala comercial para oferecer melhor estrutura de atendimento
aos colegas médicos veterinários e zootecnistas. Nossa preocupação também foi a de ampliar o
patrimônio dos profissionais do Rio Grande do Sul. Isso é resultado de uma gestão eficiente e com
planejamento. A estrutura abriga a Secretaria Regional de Passo Fundo. A partir de agora, profissionais,
empresários e a sociedade em geral poderão acessar os serviços em uma estrutura moderna, eficiente
e requintada a altura de nossas atividades. Esta é uma conquista de todos nós.
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ENTREVISTA

Méd. Vet. Néstor Calderón

Coord. Executivo do Instituto Técnico de Educação e Controle Animal

A Medicina Veterinária do Coletivo
e o papel dos profissionais

O

médico veterinário colombiano Néstor
Calderón tem dedicado boa parte
de sua vida profissional para contribuir
com a divulgação de uma área chamada
Medicina Veterinária do Coletivo. É especializado em
bem-estar animal na Inglaterra e mestre em bioética
pela Universidade El Bosque, da Colômbia. Calderón
atua na área da bioética, do comportamento e do bemestar na Medicina do Coletivo, sendo docente em cursos
de graduação e pós-graduação. Também é palestrante
internacional e coordenador executivo do Instituto Técnico
de Educação e Controle Animal, instituição que o trará
novamente a Porto Alegre para a coordenação da VIII
Conferência Internacional de Medicina Veterinária do
Coletivo, realizado pelo Itec e promovido pelo CRMV-RS
e Uniritter. O evento acontece nos dias 19 e 20 de maio.
Nestor é especializado em bem-estar animal na Inglaterra
Existe pleno entendimento do que representa
a Medicina Veterinária do Coletivo?

A Medicina Veterinária do Coletivo é uma nova área
da Medicina Veterinária. É um espaço para promover
a interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e apoiar
o conceito do multiprofissional. O reconhecimento de
que a saúde como um todo é uma interação entre
a saúde das pessoas, dos animais e do ambiente,
gera o conceito da saúde única. O compromisso da
Medicina Veterinária com tudo isso existe em função
das mudanças climáticas, das doenças emergentes,
e até dos problemas econômicos, no sentido que nos
países da América Latina, por exemplo, a maioria
tem o sustento agropecuário. Uma abordagem
multiprofissional para enfrentar os desafios, os
problemas da saúde e da economia relacionados com
a produção agropecuária oferece a possibilidade de
criar essas ligações. No começo, quando você escuta,
por exemplo, “shelter medicine”, a medicina de abrigo,
você pensaria que é somente para cães e gatos. Como
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>> Veja matéria sobre o evento na página 18.

esses animais moram com as famílias é mais próxima
a ideia, mas não são somente estes. Sem dúvida,
nós temos que trabalhar com animais selvagens, de
produção, de companhia, e que estão junto com os
trabalhadores, por exemplo, os carroceiros, e até com
animais de laboratório, porque a sociedade agora está
muito atenta a experimentação animal.
Há uma idéia geral de que seria algo mais

voltado para os centros urbanos, para as grandes
cidades, onde há uma presença maior de animais
de rua, mas você está dizendo que não. Então a
Medicina Veterinária do coletivo abrange tudo,
inclusive animais de produção?

Por enquanto, atuação dos processos neste
momento fica mais na área urbana, mas não somente.
A Medicina Veterinária do Coletivo tem ligação até
com a Medicina Veterinária Legal. Porque temos
observado que, se em uma comunidade uma família
tem maus-tratos de animais, tem abuso animal, o risco

“A ideia da Medicina Veterinária
do Coletivo é compreender que
a nossa responsabilidade é coletiva”
para os idosos, para as crianças, para as mulheres é
muito alto. Ou seja, tem um link entre a violência
humana e os maus-tratos dos animais. A ideia da
Medicina Veterinária do Coletivo é compreender que
a nossa responsabilidade é coletiva. Essa coletividade
acontece nas interações entre os seres humanos com
os animais, os seres humanos com outros humanos e
os seres humanos com a natureza, com o ambiente.
Por isso, falo de um conceito transversal que é a ética
daquela interação. Não podemos esquecer que nossa
saúde está interligada com o ambiente, com outros
animais que nós ou comemos, ou compartilhamos nossa
vida, convivemos. Cria-se uma nova consciência, por
isso falamos de uma ética social emergente. Também
falamos da humanização dos serviços da saúde, não
somente da saúde humana, que faz parte do programa
nacional aqui no Brasil, mas também na humanização
dos serviços dos animais porque você tem aí pessoas.
De que forma a Medicina Veterinária do
Coletivo integra a saúde humana e animal?

As legislações da América Latina estão mudando,
reconhecendo que os animais são seres sencientes
e que muita coisa tem que mudar para adaptar
direitos para esses animais. Então se você percebe
mudança social, mudança na percepção dos animais,
uma proximidade ainda maior com aqueles animais
de estimação, é uma interligação. Isso também
acontece quando aumenta nosso interesse por
produtos pecuários com segurança, sem resíduos,
que respeitem o animal na criação, no transporte
e no abate. E não somente pelo animal, mas
também pela qualidade e pela biossegurança desses
produtos. Então se você perceber tudo isso, é uma
interligação.
Como você vê o crescimento do veganismo, do

vegetarianismo e do abolicionismo? Como isso
interfere na atividade do médico veterinário?

Acho que não interfere. Só que nós precisamos
reconhecer a diversidade social e cultural do nosso
país na América Latina. Então por que falo isso?
Porque sem dúvida tem pessoas que têm hábitos na
alimentação que são diferentes. Hoje em dia falamos
de ética da agricultura, ética da alimentação, ou
seja, estou me alimentando e eu realmente tenho
consciência de como foi produzido aquele alimento
seja vegetariano, seja vegano, seja na produção
normal. Não trata-se de simplesmente acreditar
que é uma postura radical. Lógico, quando se escuta
apalavra abolicionismo, ela tem uma relação direta
com a experiência, com a escravidão. Nesse sentido,
existem posturas filosóficas que falam que você não
pode aceitar nenhum tipo de utilização dos animais. E
existem outras posturas, por exemplo, do bem-estar
animal, que tem um tipo mais utilitarista, no sentido
que utilizamos o animal, mas então temos que fazer
isso muito bem, temos que mudar o relacionamento.
Na sociedade você vai encontrar as duas posturas, ou
até mais. Logo, o veterinário tem que se informar das
correntes filosóficas e éticas ao redor dos animais
para que ele possa reconhecer qual é sua postura. Se
é protetor, se é bem-estarista, se é utilitarista. Saber
qual é a postura filosófica é a primeira ideia. E a classe
tem que construir uma postura filosófica coletiva. E
lógico, nós temos responsabilidades sociais para dar
conta daquelas pessoas que continuam querendo
comer carne, querendo comer ovos, leite e aquelas
pessoas que falam que não. Porque você pode mudar
sua dieta por razões médicas, por razões filosóficas,
por razões religiosas, então tem diferentes razões.
O importante é que o médico veterinário tem que estar
comprometido com aquela saúde única. Eu sou responsável
pela saúde do ambiente, pela saúde dos animais e
meu trabalho vai ter um impacto positivo na saúde da
comunidade. Então eu sinto que não é excludente. É
simplesmente que o veterinário estude, se instrua, e reflita
ao redor dessas movimentações sociais no mundo.
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FISCALIZAÇÃO

Fiscalização do exercício
profissional no serviço público

O

Os canis municipais também são fiscalizados pelo Conselho

trabalho dos fiscais
do CRMV-RS vai além
da atuação sobre
estabelecimentos
particulares do segmento veterinário.
As equipes também são responsáveis
por
fiscalizar
as
atividades
relacionadas à Medicina Veterinária,
especialmente
em
municípios
que possuem serviços ligados à
profissão. Isso ocorre de acordo
com a lei 5.517/68, que diz que “as
associações, empresas ou firmas cuja
atividade seja passível da ação de um
médico veterinário, deverão sempre
que necessário, provar que possuem
profissional habilitado para exercer
suas funções”.
É de competência da fiscalização
verificar se o serviço possui médico
veterinário responsável e se o
profissional está exercendo a profissão
de maneira adequada e correta.
As ações acontecem em Centros
de controle de Zoonoses, canis
municipais, projetos de castração e
atividades de vigilância em saúde.
Além disso, a equipe também atua no
Serviço de Inspeção Municipal, órgão
responsável pela vistoria dos locais
que produzem alimentos de origem
animal, e no serviço de Assistência
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Técnica, que presta atendimento
a pequenos produtores e locais que
realizam esterilizações cirúrgicas
e procedimentos de inseminação
artificial em animais. Para assegurar
o exercício legal da profissão, a
equipe de fiscalização realiza visitas
às prefeituras que prestam esse tipo
de serviço para verificar as condições
de trabalho dos profissionais.
Os órgãos estaduais, como
as escolas técnicas que realizam
atividades veterinárias e as
inspetorias de defesa agropecuária
também
são
visitados
pela
fiscalização do CRMV-RS. Os órgãos
ligados a esfera federal, como as
Unidades Técnicas Regionais –
(Utras) do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, também
recebem atenção das equipes do
CRMV-RS. Quando a fiscalização
aponta alguma irregularidade na
prestação dos serviços, os gestores
responsáveis
são
notificados
pela autarquia. Conforme um
levantamento realizado pelo setor
de fiscalização, atualmente há
404 prefeituras registradas no
sistema. “É uma forma do Conselho
e da sociedade ficarem seguros de
que o serviço público presta um

atendimento de qualidade”, aponta
o coordenador de fiscalização e
orientação profissional do CRMVRS, Mateus Lange.
Assim como a Anotação de
Responsabilidade Técnica - (ART),
documento entregue ao Conselho
pelos estabelecimentos particulares
que praticam alguma atividade
relacionada à Medicina Veterinária
e a Zootecnia, os órgãos públicos
também precisam encaminhar ao
CRMV-RS os formulários de Anotação
de Responsabilidade Profissional no
Serviço Público. Para este segmento,
são divididos em federal, estadual e
municipal. Este documento é exigido
pelo Conselho para a comprovação
de que há um profissional habilitado
responsável
pelas
atividades
realizadas no espaço. Eles estão
disponíveis no site do CRMV-RS
(www.crmvrs.gov.br). A autarquia
segue atuante no combate ao
exercício ilegal da profissão e as
condições inadequadas de trabalho,
buscando valorizar a categoria e
garantir a segurança da sociedade.
“Tudo isso é feito com o objetivo de
estreitarmos laços para as ações de
fiscalização acontecerem cada vez
mais”, finaliza Lange.

As denúncias foram protocoladas
no Ministério Público de Gravataí

Falso profissional realizava atendimentos
em local com condições inadequadas

CRMV-RS no combate ao charlatanismo

A

fiscalização
dos
estabelecimentos
que prestam serviços
veterinários e o
trabalho no combate ao exercício
ilegal da profissão seguem na lista
de prioridades para o Conselho
em 2017. A atual diretoria do
CRMV-RS reforça constantemente
a importância das denúncias e
o empenho da classe médicoveterinária e zootécnica contra o
charlatanismo. No início do mês de
fevereiro, a autarquia protocolou
no Ministério Público (MP) de
Gravataí duas novas denúncias

sobre a prática ilegal da Medicina
Veterinária.
Durante
procedimentos
de rotina da fiscalização, foi
constatada a atuação de um falso
profissional realizando consultas
veterinárias em uma agropecuária
no bairro Barnabé, em Gravataí. O
proprietário do estabelecimento,
que já havia ingressado com
ação judicial requerendo a
inexigibilidade de contratação de
médico veterinário responsável
técnico, obteve ganho da causa.
Diante disso, a autarquia fica
impossibilitada de aplicar multas,

mesmo com diversas denúncias de
irregularidades na agropecuária.
O segundo registro de exercício
ilegal da profissão também ocorreu
no município de Gravataí, no bairro
Barro Vermelho. Lá também eram
realizadas consultas veterinárias.
Segundo o presidente do CRMVRS, Rodrigo Lorenzoni, “o exercício
da profissão por pessoa nãohabilitada expõe a grandes riscos a
sanidade e o bem-estar animal e a
saúde humana”, afirma. O Conselho
colocou-se à disposição do MP para
eventuais esclarecimentos que se
fizerem necessários.

Falso veterinário é flagrado em Dois Lajeados
No fim do ano passado, a
fiscalização do CRMV-RS constatou
na cidade de Dois Lajeados outro
caso de exercício ilegal da profissão de
médico veterinário no estado. Fiscais
da autarquia, juntamente com a
Associação Riograndense de Proteção
aos Animais e Meio Ambiente (ARPA),
agentes da Delegacia de Polícia (DP)
de Guaporé e servidores da Secretaria

Estadual da Agricultura, Pecuária e
Irrigação (Seapi), realizaram operação
especial no município.
A fiscalização também verificou
denúncias de abates clandestinos,
comércio e transporte irregular de
carnes. Através da apuração, foi
constatado que um produtor rural sem
formação em Medicina Veterinária e
registro habilitado no CRMV-RS exercia

funções de médico veterinário. Além
disso, realizava cirugias em pequenos
e grandes animais, como castrações,
mochações e procedimentos diversos
em suínos, bovinos e ovinos. O Conselho
teve acesso aos materiais usados
pelo falso profissional e os órgãos
responsáveis registraram ocorrência
policial dos fatos.
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NOTÍCIAS
Anclivepa-RS tem nova diretoria

Vera Lúcia Machado (centro) foi reeleita presidente para os próximos dois anos

A Associação Nacional de Clínicos
Veterinários de Pequenos Animais
do Estado (Anclivepa-RS) tem nova
Diretoria Executiva e Conselho
Deliberativo. O pleito, realizado no final de

2016, teve chapa única. A médica
veterinária Vera Lúcia Machado da
Silva foi reeleita presidente da entidade
para os próximos dois anos. A diretoria
ainda tem Solange Hartmann como

vice-presidente, Leandro Fadel como
secretário, e Milene de Camino como
tesoureira. A votação aconteceu no
dia 8 de dezembro, no Novotel em Porto
Alegre. Os eleitos foram empossados
logo após a contagem dos votos.
Segundo Vera Lúcia, os últimos
dois anos foram de muito trabalho.
“Para os próximos, estamos
planejando uma grade de ações
bastante atrativa, incluindo eventos
como o Congresso Sul Brasileiro da
Associação”, pontua. A entidade
também realiza cursos e seminários
na área clínica de pequenos animais,
como complementação à formação
profissional. A lista completa dos
eleitos para a gestão está no site da
Anclivepa, em www.anclivepa-rs.com.br.

Resolução padroniza homologação da ART

Acesse o formulário em www.crmvrs.gov.br
Já está em vigor a nova modalidade
de comprovação da Responsabilidade
Técnica do médico veterinário ou
zootecnista que é proprietário, sócioproprietário ou diretor técnico de

um estabelecimento. A partir de
agora, a comprovação do responsável
técnico (RT) deve ser feita por meio
de um novo formulário de Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART),
disponível no site do CRMV-RS, em
http://www.crmvrs.gov.br/f_art_prop.php?.
O preenchimento é feito diretamente
no site, e o formulário, em quatro vias,
deve ser impresso. Após, precisa ser
encaminhado ao Conselho.
As alterações foram divulgadas
pelo Conselho Federal de Medicina
Veterinária (CFMV) por meio da
Resolução nº 1.134. Segundo o
coordenador técnico institucional do

CRMV-RS e presidente da Comissão
Nacional de Fiscalização (CNAF) do
CFMV, José Pedro Martins, “o maior
benefício da resolução é a padronização
dos procedimentos para a homologação,
já que havia diferentes formulários para
declarar Responsabilidade Técnica”.
Outra mudança é o cancelamento do
registro de Pessoa Jurídica, que será
concedido às empresas a partir da data
da solicitação aos Conselhos Regionais
de Medicina Veterinária. A cobrança
administrativa ou judicial dos débitos
anteriormente existentes está mantida.
Mais informações no site do Conselho
Federal. Fonte: CFMV

ERRATA
Na matéria “Colaboradores da autarquia aderem a campanhas nacionais”, publicada na página 10 - edição 89 da
revista Veterinária & Zootecnia, creditamos o funcionário do CRMV-RS Felipe Moreira Silva como coordenador da
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da autarquia (CIPA). No entanto, a CIPA não possui diretoria e todos os
membros desempenham a mesma função, conforme a Portaria nº 57, de 2015.
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Front light fica no km 01 da RS 389, sentido Porto Alegre-Litoral Norte

Conselho promove nova campanha
de valorização profissional

R

eforçar a importância do
médico veterinário na
sociedade e no cuidados
com os animais e meio
ambiente é uma das metas mantidas
pelo CRMV-RS para o ano de 2017.
Pensando nisto, a autarquia lançou
uma nova campanha publicitária que
tem como slogan “Médico veterinário:

Fundamental à saúde. Indispensável
à vida”. A frase está estampada
em um front light de 18 metros de
comprimento instalado na Estrada
do Mar, sentido Porto Alegre-Litoral
Norte. A campanha de valorização
faz parte de uma série de iniciativas
que buscam ressaltar o papel e a
importância do profissional no dia a dia

da população. O painel ficará exposto
até março no km 01 da RS 389. À
noite a estrutura pode ser vista de
longe com devido à iluminação que a
deixa com maior destaque. O conceito
da campanha foi desenvolvido pela
agência Engenho de Ideias, empresa
vencedora da última licitação
realizada pela autarquia.

Preservação e cuidados com a saúde no Litoral

Equipe do CRMV-RS distribuiu materiais
Em um dia ensolarado, de bastante
movimento na orla de Tramandaí (RS),
o Conselho Regional de Medicina
Veterinária do RS participou de
mais uma edição do “Arrastão
da Saúde” em janeiro. A ação foi
promovida pelo Fórum dos Conselhos
Regionais e Ordens das Profissões

Regulamentadas do RS (Fórum-RS) e
teve como objetivo levar  informações
aos veranistas sobre cuidados
com a saúde das pessoas e dos
animais. É o segundo ano que a
autarquia participa da atividade. Na
ocasião, foram distribuídos 500 kits
contendo materiais educativos e

com orientações sobre os mais diversos
temas, como cuidados com os animais,
nutrição, prevenção de doenças, além
de material lúdico. Para o presidente
do CRMV-RS, Rodrigo Lorenzoni, que
acompanhou o “Arrastão da Saúde”,
a iniciativa é uma forma de mostrar
para a sociedade a importância do
médico veterinário e do zootecnista
através de suas atividades, além das
demais áreas que atuam com saúde.
“Conseguimos fortalecer o trabalho
de valorização da classe estando mais
próximos das pessoas”, destacou.
Participaram os conselhos de
Fonoaudiologia, Farmácia, Educação
Física, Administração, Biologia e
Fisioterapia e Terapia Ocupacional. A
ação contou com o apoio do SESC-RS.
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Eleições 2017: orientações para votação

M

arcada para 11 de
abril, a eleição para
a nova diretoria do
CRMV-RS que irá
atuar no triênio 2017/2020 terá
duas modalidades de voto. No sistema
presencial, o profissional deve se dirigir
a um dos oito locais de votação (veja
endereços na página ao lado) munido
de documento de identificação civil
ou profissional. Só poderão votar os
médicos veterinários e zootecnistas
que estiverem em dia com a anuidade
do Conselho. A lista de aptos a votar é
expedida às vésperas do pleito, dando
a oportunidade dos profissionais
regularizarem a situação com a
autarquia.
Já o sistema de votação por
correspondência
beneficia
os
profissionais que estiverem distantes
dos locais. Todos os profissionais
registrados recebem o material para

votação por correspondência, enviado
pela Comissão Eleitoral Regional
(CER), que contém, além da cédula,
orientações sobre os procedimentos
para votação. Quem optar por
esta modalidade deverá utilizar o
material recebido, reconhecer firma
e enviar para a Caixa Postal criada
para o pleito. A Comissão Eleitoral
Regional recomenda serviços de
postagem registrados, que possam
ser rastreados. O voto só será válido
se chegar na caixa postal até o dia do
pleito.
Caixa Postal 5021

Av. Venâncio Aires, 1096
Porto Alegre-RS
Cep: 90040-192

O voto é obrigatório para
registrados ativos e deve ser
realizado no Conselho em que

possuem inscrição principal. Quem
não puder comparecer às urnas ou
realizar o voto por correspondência
precisa apresentar justificativa,
acompanhada de documentos,
até o dia 27 de abril. O não
comparecimento às eleições ou não
envio do voto por correspondência
acarretará na incidência de multa
de 30% do valor da anuidade. Os
profissionais que não votarem por
não estar em dia com a autarquia
não pagarão a multa, mas “deixarão
de exercer o direito ao voto, que é
fundamental para as tomadas de
decisão sobre temas que afetam as
profissões”, afirma o presidente da
Comissão Eleitoral, Fanfa Fagundes
Barbosa.
Quaisquer dúvidas a respeito do
pleito devem ser dirigidas ao e-mail
direto da Comissão Eleitoral Regional:
eleicao2017@crmvrs.gov.br.

Justificativa de ausência
A ausência no pleito é justificável apenas pelos seguintes motivos:
Com base no artigo 2º da Resolução 948/2010 do CFMV, justificam ausência ao pleito eleitoral:
I - Morte em família até segundo grau de parentesco, no interregno de sete dias anteriores a contar da eleição,
inclusive;
II - Emergência médica afetando o profissional, cônjuge, pais ou filhos, tais como partos, cirurgias ou doenças
que impliquem em internações ou cuidados médicos intensivos;
III - Privação de liberdade;
IV - Sinistro natural ou sanitário, na área de jurisdição do CRMV ou de residência do profissional;
V - Convocação judicial para data coincidente com a da votação;
VI - Viagem para fora do domicílio do profissional, convocada após prazo hábil para envio do voto por
correspondência, desde que o deslocamento se inicie ou finalize em horário incompatível para o exercício do
voto;
VII - Acidente afetando o profissional, cônjuge, pais ou filhos, com gravidade tal que comprometa o seu
comparecimento ao pleito.
Todas as justificativas serão julgadas pelo plenário do CRMV-RS, cabendo recurso de suas decisões ao plenário
do CFMV.
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Regularização de débitos
RESOLUÇÃO Nº 1005, DE 17 DE AGOSTO DE 2012
Normatiza procedimentos para recuperação de
créditos resultantes de anuidades, multas, taxas,
emolumentos e demais créditos já ajuizados das
pessoas físicas e jurídicas.
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV -, no
uso das atribuições e competências estabelecidas na alínea “f”, artigo 16, da Lei nº
5.517, de 23 de outubro de 1968, combinado com a alínea “f”, artigo 22, do Decreto
nº 64.704, de 17 de junho de 1969;
considerando a necessidade de minimizar o impacto na perda de arrecadação
do Sistema CFMV/CRMVs em razão das novas disposições da Lei nº 12.514, de 28
de outubro de 2011;
considerando a autorização contida no art. 6º, §2º, da Lei nº 12.514, de 2011;
considerando as ações implementadas pelo Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) e o Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas juntamente
com os Tribunais Regionais Federais, no sentido de promover política sistematizada
de conciliação relacionada aos débitos das anuidades de pessoas físicas e jurídicas
registradas nos respectivos Conselhos;
RESOLVE:
Art. 1º Ficam autorizadas as entidades integrantes do Sistema CFMV/
CRMVs a realizar acordos judiciais para recebimento de débitos referentes a anuidades,
multas, taxas, emolumentos e demais débitos de pessoas físicas ou jurídicas objeto de
ações judiciais.
Parágrafo único. Para fins de negociação prevista nesta Resolução, poderão
ser concedidos descontos e negociados parcelamentos das dívidas já ajuizadas.
Art. 2º A negociação do valor do débito poderá ser realizada a qualquer
momento e em qualquer fase do processo, desde que não tenha havido trânsito em julgado.
Art. 3º O acordo judicial será feito mediante assinatura do Termo de
Confissão Irretratável e Reconhecimento do Valor da Dívida.
Art. 4º O acordo será realizado mediante concessão de redução progressiva
dos encargos moratórios de acordo com o número de parcelas, na seguinte proporção:

Quantidade de Parcelas
1
2a6
7 a 12
13 a 18
19 a 24

Desconto Multa
90%
80%
70%
60%
50%

Quem quiser exercer o direito de voto, pode
solicitar parcelamento das dívidas junto ao
Conselho Regional de Medicina Veterinária.
Conforme a Resolução do CFMV 1005/2012,
as autarquias ficam autorizadas a realizar
acordos judiciais para o recebimento de
débitos referentes a anuidades, multas e
outras taxas. Os descontos podem chegar a
90% nas multas e nos juros.

Desconto Juros
90%
80%
70%
60%
50%

Locais de Votação
Manual de Legislação do Sistema CFMV/CRMVs

1

Alegrete

Bagé

Rua Venâncio Aires, 654
Bairro Centro
Horário: das 9h às 17h

Rua 7 de Setembro, 1.159
Bairro Centro
Horário: das 9h às 17h

Caxias do Sul

Passo Fundo

Rua Julio de Castilhos, 1.259/1.003
Bairro Centro
Horário: das 9h às 17h

Rua Teixeira Soares, 1075/804
Bairro Centro
Horário: das 9h às 17h

Pelotas

Porto Alegre

Rua Andrade Neves, 2077/402
Bairro Centro
Horário: das 9h às 17h

Rua Ramiro Barcelos, 1793/201
Bairro Independência
Horário: das 9h às 17h

Santa Maria

Santana do Livramento

Rua Alameda Antofagasta, 77/409
Bairro Nossa Senhora das Dores
Horário: das 9h às 17h

Rua Treze de Maio, 410/604
Bairro Centro
Horário: das 9h às 17h

Sindicato Rural de Alegrete

Secretaria Regional do CRMV-RS

Secretaria Regional do CRMV-RS

Secretaria Regional do CRMV-RS

Assoc. B. de Criadores de Ovinos – ARCO

Secretaria Regional do CRMV-RS

Sede do CRMV-RS

Secretaria Regional do CRMV-RS
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Ministro Mendonça Filho recebeu petição pública com 21 mil assinaturas

Médicos veterinários contra
o EaD na profissão

O

lançamento de um
curso de Medicina
Veterinária
na
modalidade
Ensino
à Distância gerou uma grande
mobilização e união entre os
profissionais do Rio Grande do Sul e
do Brasil. Imediatamente após tomar
conhecimento, a diretoria do Conselho
Regional de Medicina Veterinária do
RS se posicionou publicamente sobre
o tema, gerando maior debate e a
criação de uma petição pública contra
a medida, endereçada ao Ministério da
Educação e ao Conselho Nacional de
Educação.
O objetivo, conforme o presidente
do CRMV-RS, Rodrigo Lorenzoni,
era pedir ao MEC que submetesse
a aprovação deste tipo de curso
ao Conselho Nacional de Saúde, da
mesma forma como ocorre com as
faculdades de Medicina, Odontologia e
Psicologia. Cursos de Direito também
só são homologados após aprovação
do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil. Existe um
12

artigo do Decreto 5622/2006 – que
regulamenta o EaD no país – que
trata sobre estas exceções. “Os demais
cursos, caso a universidade já esteja
credenciada para esta modalidade, são
criados sem necessitar da autorização
do Ministério”, explica Rodrigo
Lorenzoni. “É isso que precisamos
mudar e é para isso que vamos
pressionar o MEC”, afirma.
O curso, disponibilizado pelo Centro
Universitário Facvest de Lages (SC) no
site do MEC oferecia 500 vagas para
graduação em Medicina Veterinária
à distância. A reação de profissionais
e de toda a sociedade, preocupados
com a queda brutal na qualidade da
formação profissional fez com que a
universidade cancelasse a iniciativa.
Mesmo assim, o CRMV-RS segue
buscando a proibição de cursos EaD
na profissão. “Não se trata apenas de
uma questão de números, oferecendo
graduação indiscriminadamente para
melhorar o IDH. É uma questão de
saúde humana e animal”, pontua o
presidente do Conselho.

Atuação em Brasília

No dia 9 de fevereiro, o
presidente do CRMV-RS, Rodrigo
Lorenzoni, protocolou no Ministério
da Educação em Brasília a petição
com mais de 21 mil assinaturas
pedindo que a Medicina Veterinária
seja incluída no rol dos cursos
habilitados exclusivamente na
modalidade presencial. Na noite
anterior, no Congresso Nacional,
o presidente entregou o mesmo
documento em mãos para o
Ministro da Educação, Mendonça
Filho. “O ministro se demonstrou
sensível ao nosso pleito e prometeu
acompanhar pessoalmente este
assunto. Vamos ficar atentos e
cobrar essa postura”, afirma. O
mesmo documento foi protocolado
no Conselho Nacional de Educação.
A petição pública ainda está ativa
para receber assinaturas. Até
o fechamento desta edição da
revista, estavam registradas 22.156
assinaturas. Para assinar basta
acessar o link goo.gl/1pIKjY.

Via Legislativa

Parlamentares veterinários
receberam documentos

Além de pedir a alteração do
decreto 5622/2005, o CRMV-RS
também está propondo uma via
legislativa que pode ter dois caminhos.
Ou propor um projeto de lei que proíba
cursos de Medicina Veterinária EaD
ou um PL que autorize os Conselhos
a emitirem registro apenas para
quem cursou a faculdade presencial.
“Estamos buscando informações sobre
a constitucionalidade destes pleitos,

e vamos buscar o apoio de todos os
parlamentares no entendimento de
que a Medicina Veterinária lida com
vidas humanas e animais”, conclui.
Os deputados federais Onyx
Lorenzoni (DEM-RS) e Domingos
Sávio Resende (PMDB-MG), ambos
médicos veterinários, também
receberam o ofício e a cópia da
petição e se comprometeram com
a causa.

Nota de Posicionamento
No dia 2 de fevereiro, o CRMV-RS publicou uma Nota de Posicionamento sobre o tema.

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul

NOTA DE POSICIONAMENTO
O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul - CRMV-RS vem a público manifestar
total preocupação com a autorização dada pelo Ministério da Educação - MEC para oferecimento de curso de
Medicina Veterinária na modalidade “À Distância”.
A Medicina Veterinária é uma profissão de formação eminentemente técnica e prática. É obrigatório
às unidades curriculares vinculadas ao exercício desta profissão, nos cursos de graduação, ministrarem seus
conteúdos teórico-práticos, com ênfase nas áreas de Saúde Animal, Clínica e Cirurgia Veterinária, Medicina
Veterinária Preventiva, Saúde Pública, Zootecnia, Produção Animal e Inspeção e Tecnologia de Produtos de
Origem Animal, exclusivamente sob a modalidade presencial.
O CRMV-RS como órgão de orientação, fiscalização e regulamentação profissional, apoia e dá suporte à
formação de excelência dos profissionais e, como instância de defesa dos interesses da sociedade nos assuntos
relativos à Medicina Veterinária e Zootecnia, manifesta total desacordo com a referida liberação, sob pena dos
profissionais egressos desta modalidade, não estarem devidamente preparados para a prática da profissão que
lida, de diversas formas, com a vida humana, animal e ambiental.
É importante salientar que a decisão de liberar um curso superior na modalidade EaD para a Medicina
Veterinária é uma prerrogativa exclusiva do Ministério da Educação, não tendo necessidade de aprovação
ou consulta ao sistema CFMV/CRMVs. Desta forma, o CRMV-RS irá oficiar o MEC manifestando, tal como o
conteúdo desta nota, sua contrariedade à liberação do curso.
Rua Ramiro Barcelos, 1793/201 - Bom Fim - CEP: 90.035-006 - Porto Alegre/RS
Fone: (51) 2104 0566 - Fax: (51) 2104 0573 - crmvrs@crmvrs.gov.br - www.crmvrs.gov.br
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CRMV-RS inaugura mais
uma sede própria no estado

O

Diretoria e funcionários descerraram a placa

CRMV-RS
tem
mais uma sala
comercial própria
para abrigar uma
de suas Secretarias Regionais. O
novo espaço está localizado em
Passo Fundo e foi inaugurado em
15 de fevereiro. A cerimônia contou
com a presença da diretoria e
funcionários do CRMV-RS, além
de representantes de entidades
como Sociedade de Veterinária
do RS, Anclivepa-RS e Associação
dos Médicos Veterinários do
Planalto Médio (AMVEP).
Atualmente a autarquia conta
com cinco secretarias regionais,
sendo a unidade no Planalto
Médio a quarta estrutura própria
do Conselho. “Mesmo tendo
investido na compra de três novas
sedes para melhorar a qualidade
e o ambiente de atendimento,
o Conselho tem em caixa mais
recursos do que quando a atual
diretoria assumiu a gestão.
Isso demonstra austeridade e
seriedade na administração dos
14

valores pagos pelos profissionais”,
destacou o presidente do CRMVRS, Rodrigo Lorenzoni, durante
pronunciamento. A zootecnista
e conselheira da autarquia,
Angélica Pinho, descerrou a placa
juntamente com os funcionários
da sede, Rodrigo Freddi, fiscal,
e Alessandra Pereira, auxiliar
administrativa
O imóvel próprio, que está
localizado na Rua Teixeira Soares,
1075/804 - Centro, conta
com estrutura para atender
profissionais e empresários e
também com um fiscal que tem
condições de apurar denúncias
num prazo de 24 a 48 horas. “A
nova sede regional é uma resposta
que o Conselho dá a uma região
que registra grande expansão
para a Medicina Veterinária
dentro do Rio Grande do Sul”,
afirma Lorenzoni. O local conta
ainda com sala de reuniões com
capacidade para até 15 pessoas.
Na sequência da inauguração
foi realizada a primeira sessão

plenária da nova sede, com a
apresentação do resultado de
um estudo sobre as atividades
do Conselho em 2016. A unidade
de Passo Fundo, que até então
funcionava em imóvel locado, já
registrou no ano passado um bom
desempenho. Entre as secretarias
regionais, foi a segunda em
atendimentos gerais, com 29% do
total. O destaque ficou para as
atividades relacionadas a pessoas
físicas, que representou 35%
de todos os atendimentos das
regionais.
As
secretarias
prestam
assistência administrativa e
outros serviços, como emissão de
anotações de responsabilidade
técnica (ART), confecção de
registros profissionais e abertura
de empresas ligadas ao segmento
médico-veterinário. O CRMVRS conta cinco secretarias
regionais localizadas, além de
Passo Fundo, em Santa Maria,
Pelotas, Santana do Livramento
e Caxias do Sul.

Polo para a profissão
A cidade de Passo Fundo conta com quase 350 médicos veterinários, tem
três faculdades de Medicina Veterinária e dezenas de estabelecimentos
ligados à atividade. Se for considerada a região - que abrange 68 municípios - são
800 profissionais e mais de 350 empresas. Esse polo tem potenciais na
área de produção animal e também no mercado pet.

Sede fica na rua Teixeira Soares, 1075/804 - Centro

Presidentes do CRMV-RS, Anclivepa-RS
e Sovergs na inauguração

Inauguração foi seguida de Sessão Plenária
com conselheiros e diretores

Vice-presidente da AMVEP representou
os profissionais da região
15
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CURSOS E EVENTOS

Escola Superior de Ética divulga eventos

A

Escola Superior de
Ética do Conselho já
deu início às atividades
de 2017. A grade de
eventos de capacitação profissional
para o primeiro semestre está montada
e irá contemplar temas de grande
importância para o agronegócio, à
área clínica de pequenos animais
e à saúde pública. O diretor da
Escola, Luiz Pascotini, adiantou que
este ano serão realizados eventos
itinerantes em regiões estratégicas
do estado. Também serão mantidos os
Cursos de Formação do Responsável
Técnico (RT), realizados em dois dias
e em formato de sala de aula. Uma

novidade da escola, conta Pascotini,
serão os painéis de debate, com
formato diferenciado. “Queremos
construir espaços mais dinâmicos
para que sejam debatidos assuntos
atuais de impacto direto na rotina do
profissional”, disse.
Até julho serão cinco grandes
eventos com os temas Influenza
Aviária, Indústrias de Produtos
de Origem Animal, Biotérios,
Biossegurança em Propriedades
Leiteiras e Leishmaniose. Todos eles
ocorrerão em Porto Alegre e serão
abertos a médicos veterinários,
zootecnistas e estudantes, exceto
as turmas de “Curso de Formação
de RT”, direcionadas exclusivamente
a profissionais. O Seminário de
Sanidade Animal e Saúde Pública,
sediado em Erechim no dia 14 de
março, abre o calendário de eventos
da Escola. A agenda completa está
disponível na página da entidade www.crmvrs.gov.br/escola.
Já a grade para o segundo semestre
será montada a partir de informações
coletadas com as Comissões de
Ensino da Medicina Veterinária e da
Zootecnia do Conselho. Os grupos são
compostos pelos coordenadores de

todos os cursos de ambas as profissões
no Rio Grande do Sul. Segundo o
diretor da Escola, a ideia é trabalhar
conjuntamente com as Comissões,
pois estão diretamente ligadas à
formação dos futuros profissionais.
A Escola Superior de Ética segue
diretrizes estabelecidas pela diretoria
executiva do CRMV-RS. Para o
presidente da autarquia, Rodrigo
Lorenzoni, a prioridade da gestão
neste ano é para que a entidade tornese autônoma e, inclusive, disponha de
um local próprio para que diretores e
parceiros possam reunir-se. “O grupo
terá nossa irrestrita dedicação e
apoio para torne-se uma ferramenta
consolidada para oferecer suporte
adequado aos profissionais”, destacou.
O Conselho do RS é a única unidade
no país a contar com uma Escola para
oferecer aprimoramento técnico aos
médicos veterinários e zootecnistas.

Colabore com a Escola
Sugestão de temas para
palestras e eventos podem
ser enviadas no e-mail

escola@crmvrs.gov.br.

Agenda de eventos:
28 de março

Tema Influenza Aviária, na sede do CRMV-RS, em Porto Alegre.
24 e 25 de abril

Curso de Formação para RT em Indústrias de Produtos de Origem Animal e em Biotérios, na sede do Instituto Qualittas,
em Porto Alegre.
25 de maio

Tema Biossegurança em propriedades leiteiras, na Casa do Médico Veterinário, em Esteio, durante a Expoleite/Fenasul.
Julho

Tema Leishmaniose, em Porto Alegre.
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Porto Alegre recebe nova edição da
Conferência Internacional do Coletivo

P

Presidente do CRMV-RS participou da abertura do evento em 2016

elo
segundo
ano
consecutivo, o Rio Grande
do Sul vai receber a
Conferência Internacional
de Medicina Veterinária do Coletivo.
Realizado pelo Instituto Técnico de
Educação e Controle Animal (ITECBR), CRMV-RS e Uniritter, o evento
acontece nos dias 19 e 20 de maio, na
UniRitter – Campus Fapa, em Porto
Alegre (RS). Com o objetivo de resgatar
saberes, construir conhecimentos
e fortalecer ações, a proposta da
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conferência, que está na oitava
edição, é trazer temas que abordem
a interdisciplinaridade e o conceito do
multiprofissional, passando pela área de
pequenos animais, animais silvestres,
saúde da família, entre outros.
A programação prevista para
o primeiro dia de evento é de sete
diferentes minicursos nas mais
diversas áreas. Entre os assuntos
desta edição estão políticas públicas
nas zoonoses, prevenção e controle
da leishmaniose, saúde única e manejo

de animais silvestres. Já no segundo
dia, a proposta é apresentar mesasredondas com as diferentes áreas de
atuação do médico-veterinário.
Na VIII Conferência serão aceitos
trabalhos na forma de resumo
simples. O material deve ser enviado
até o dia 28 de março de 2017 para
o endereço trabalhos.cmvc@gmail.
com. As inscrições ficam abertas
até o dia 10 de maio de 2017. Mais
informações estão disponíveis no site
itecbr.org/site/conferencia.

CARREIRA

A realização de um sonho

O

índice de médicos veterinários que
trabalham com animais marinhos no Rio
Grande do Sul ainda é baixo, se comparado
a regiões litorâneas de São Paulo e outros
estados. Isso pode ser atribuído a existência de poucos
projetos de monitoramento de praias desenvolvidos por
aqui. Essa é a constatação do médico veterinário Derek
Blaese Amorim, 33 anos, que atua na área desde a época
de graduação. “Aqui no sul ainda há mais biólogos do que
veterinários trabalhando com marinhos, mas estamos
começando a ocupar mais espaços” explica o profissional,
natural de Imbituba, Santa Catarina. Amorim é o único
profissional atuante no Centro de Estudos Costeiros,
Limológicos e Marinhos - (Ceclimar), órgão vinculado
ao Instituto de Biociências da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul - (UFRGS), localizado em Imbé, Litoral
Norte do RS.
Graduado pela UFRGS em 2010, ele conta que escolheu
a profissão pela possibilidade de maior interação com a
parte de tratamento e cuidado com os animais aquáticos.
Além disso, desde o início do curso já tinha certeza que
essa seria sua área de atuação. Integrou, ainda no tempo de
estudante, o Ceclivet, antigo núcleo de animais silvestres
do Hospital Veterinário da universidade. “O hospital
realizava atendimentos no Litoral Norte. Assim, passei a
ter um contato maior com animais marinhos. Foi a partir
desse momento que direcionei o meu trabalho”, afirma.
Em 2011 fez sua residência pela mesma universidade em
Clínica e Cirurgia de Animais Silvestres. Amorim também
atuou nos litorais do Rio de Janeiro, Santa Catarina e São
Paulo, onde participou do projeto Tamar de Ubatuba/SP.
Foi logo após o início no mestrado em Biologia Animal
na UFRGS, com conclusão prevista para este ano, que o
médico veterinário passou a integrar a equipe do Ceclimar.
O trabalho realizado por ele consiste tanto na reabilitação
quanto na necropsia de animais silvestres e marinhos
encaminhados ao Centro de Estudos. Sobre sua rotina,
Amorim conta que para realizar a necropsia dos animais
é preciso que eles cheguem com morte recente para que
seja apurada a causa. “Se chegam em estado avançado
de decomposição, não há o que o veterinário possa fazer,

Foto: Nicolas Teixeira / Divulgação

Pinguins são alguns dos animais
atendidos por Amorim no Ceclimar

pois não é possível realizar exames necroscópicos”, pontua.
O trabalho no Ceclimar é dividido com pelo menos três
biólogos. Cada profissional traz um tipo de informação que
auxilia na definição das ocorrências. Segundo ele, havia
somente monitoramento das espécies no litoral por parte
dos biólogos, mas não era realizada a necropsia, função de
responsabilidade do veterinário.
Quando questionado sobre o papel da Medicina
Veterinária e da Biologia no manejo de animais
marinhos, o profissional acredita que as duas profissões
se complementam e que há a necessidade de ambas
para a realização de um bom trabalho. “Trocamos muitas
informações que são de extrema importância para a
preservação e conhecimento das espécies”, conclui. O
médico veterinário afirma que essa é uma área diferente,
e com menos locais de atuação. Sua ideia é continuar se
especializando. “É diferente do segmento pet, pois não
existem proprietários de pinguins ou baleias, por exemplo.
Ou você trabalha em projetos de monitoramento de praias,
ou dentro de uma universidade, ou ainda em zoológicos
que tenham a parte de marinhos”, finaliza.
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ARTIGO

Os primatas e a febre amarela:
a culpa não é do macaco

Méd. Vet. Elisandro Oliveira dos Santos*
Possui especialização em animais silvestres;
É coordenador do Zoológico Municipal de Canoas.

ENTENDENDO A DOENÇA

Primatas brasileiros sofrem ameaças provocadas,
em grande parte, pela ação antrópica
INTRODUÇÃO

Como se já não bastassem as grandes ameaças à
conservação dos primatas provocadas, em sua essência, pelo
homem, a cada surto de febre amarela no Brasil ressurge a
necessidade de fortalecer o discurso de que esses animais
não são os responsáveis pela transmissão da enfermidade.
A febre amarela é uma doença exótica e devastadora,
sobretudo para alguns grupos de primatas como os bugios.
A ampla divulgação de que os macacos são sentinelas
por sucumbirem primeiro quando há circulação do vírus
amarílico nos ambientes naturais, demonstra a importância
da proteção dos primatas e a tragédia que representa
para a sobrevivência de muitas populações. Soma-se a
isso, os relatos de agressões aos animais que precisam ser
investigados, mas que tem sido superestimados diante da
gravidade de cada nova epidemia.
Neste contexto, o médico veterinário como profissional
da área de saúde, possui papel relevante na divulgação de
informações que possam auxiliar na proteção dos primatas,
assim como da população.
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A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, de
origem africana, causada por um arbovirus da família Flaviviridae.
Há dois ciclos da febre amarela: o urbano e o silvestre. O ciclo
urbano não ocorre no Brasil desde 1942 e tem como mosquito
transmissor o Aedes aegypti. Na África, o ciclo silvestre é mantido
por várias espécies de mosquitos do gênero Aedes. No Brasil, o ciclo
silvestre é mantido entre primatas não-humanos por mosquitos
dos gêneros Haemagogus e Sabethes. A intensa infestação dos
municípios brasileiros com o Aedes aegypti e de pessoas suscetíveis
torna real a ameaça da reurbanização no país (7).
No RS, durante o surto ocorrido entre outubro de 2008 e
junho de 2009, registrou-se a morte de mais de 2000 bugios
pela Secretaria Estadual da Saúde, entre as duas espécies que
ocorrem no Estado: bugio-preto (Alouatta caraya) e bugio-ruivo
(Alouatta guariba clamitans). Foram coletadas 297 amostras
de primatas, das quais 204 confirmaram a morte por febre
amarela. Além disso, 21 casos e nove óbitos foram registrados
em humanos em todo o RS (1). A enfermidade, que ocorria
apenas na região noroeste do Estado, disseminou-se até as
proximidades da Região Metropolitana da Capital, causando alta
mortalidade de primatas do gênero Alouatta. Atualmente, ainda
não há casos suspeitos de febre amarela autóctone no Estado
tanto em primatas quanto em humanos.
A doença é sazonal na região amazônica e em alguns
estados do país, nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, tendo
o ciclo silvestre ampla distribuição. De dezembro de 2016 a 07
de fevereiro de 2017, foram notificados ao Ministério da Saúde
1.048 casos suspeitos de febre amarela silvestre em humanos.
Desses, 777 (74,1%) permanecem em investigação, 195 (18,6%)
foram confirmados e 76 (7,3%) foram descartados. Ocorreram 69
óbitos confirmados em humanos. Os estados de Minas Gerais,
Espírito Santo e São Paulo tem casos confirmados, enquanto
casos suspeitos na Bahia e Tocantins seguem em investigação5.
De acordo com estimativas da Organização Mundial da Saúde
(OMS) há mais de 200 mil casos novos em humanos anualmente,
sendo que mais de 90% ocorrem no continente africano. Casos

recentes na África e América do Sul indicam a reemergência da
febre amarela no mundo, evidenciando sua importância para a
saúde pública e a expansão da área de circulação viral. Os casos
humanos vêm ampliando-se nos últimos anos e são atribuídos a
falta de cobertura vacinal em algumas regiões, aos efeitos sobre
a fragmentação de habitats, o desmatamento, a urbanização, as
migrações humanas e as alterações climáticas. Casos graves em
humanos (cerca de 12%) apresentam alta letalidade, com sinais
clínicos que incluem icterícia e hemorragias (6).
Em primatas africanos a doença apresenta-se na sua forma
branda, enquanto nos primatas neotropicais caracteriza-se por
febre, anorexia, vômito, urina esverdeada e albuminúria (4). A
doença afeta, particularmente, os primatas do gênero Alouatta
(bugios), com altas taxas de mortalidade, sendo as principais
vítimas da doença. Outros gêneros também afetados incluem
primatas dos gêneros Ateles, Aotus, Callithrix e Callicebus.
Sapajus (macaco-prego) também são suscetíveis, mas parecem
possuir maior resistência a enfermidade (3).
A NECESSIDADE DA PROTEÇÃO DOS PRIMATAS

Todos os primatas brasileiros sofrem algum grau de ameaça
provocada, em sua grande parte, pela ação antrópica. As
causas principais incluem perda e fragmentação de habitats, a
caça e o tráfico ilegal. Soma-se a isso, as doenças emergentes
como a febre amarela e os impactos sobre as populações são
devastadores. Estas ameaças podem provocar ao longo do
tempo isolamento das populações, dificultando o fluxo gênico e
reduzindo a viabilidade e a sobrevivência das espécies.
O que é importante salientar nos surtos de febre amarela é
que os macacos não transmitem a enfermidade para o homem.
Além disso, os poucos macacos infectados que sobrevivem,
desenvolvem imunidade e não atuam como reservatórios do
vírus, enquanto os mosquitos atuam como vetores-reservatórios
(2). Cabe informar ainda que as populações humanas possuem
como forma de proteção os macacos como sentinelas - tornando
sua proteção uma questão de saúde pública – e a vacinação.

Recintos dos primatas no Zoológico Municipal de Canoas
Para os primatas, a forma de proteção depende da
manutenção das matas, de políticas de conservação efetivas, da
conscientização das pessoas e da punição aos crimes ambientais

cometidos contra eles. Apesar de não haver registro de febre
amarela em primatas de cativeiro, uma forma de proteção eficaz
é a instalação de telas mosquiteiros nos recintos dos animais. No
surto de 2008-2009, o Zoológico Municipal de Canoas instalou
estas telas, tendo também efeito educativo no público visitante.
Diversas instituições produziram materiais informativos
no esforço conjunto de divulgar a mensagem de que
os primatas não são os responsáveis pelo avanço da
enfermidade no Brasil. No Rio Grande do Sul, foi lançada a
Campanha “Proteja Seu Anjo da Guarda” pelo professor da
PUC-RS Júlio Cesar Bicca-Marques, apoiado por diversas
instituições. Porém, o esforço educativo é parte do processo
de transformação, uma vez que a agressão a qualquer
espécie silvestre é crime ambiental e, assim, medidas mais
energéticas, punitivas e fiscalizatórias precisam ser tomadas
pelo poder público.

*Colaboração do biólogo Marco Antônio Barreto de Almeida,
do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, da Secretaria
Estadual da Saúde do RS.
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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 06/2016, nos autos do Processo Ético- profissional nº 18/2015,
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, e multa de R$ 4.800,00 (quatro
mil e oitocentos reais), conforme parágrafo 3º do artigo 5º da Resolução 682/2001, aplicadas à médica veterinária GRACIELE MARIA DE OLIVEIRA DORNELLES, registro no CRMV/RS sob o nº
7123, pela violação aos artigos 6º, incisos, III e X; 13, inciso VII; 14, incisos, II e V, todos do Código de Ética Profissional do Médico Veterinário- Resolução nº 722/02.
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 07/2016, nos autos do Processo Ético- profissional nº 15/2014,
vem executar a penalidade de CENSURA PÚBLICA COM PUBLICAÇÃO OFICIAL, com fundamento no artigo 33, alínea “c” da Lei Federal nº 5.517/68, aplicada à médica veterinária MAGALI INÊS
PIAIA, registro no CRMV/RS sob o nº 5057, pela violação aos artigos 14, inciso, I e 27, ambos do Código de Ética Profissional do Médico Veterinário- Resolução nº 722/02.
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 07/2016, nos autos do Processo Ético- profissional nº 12/2014,
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 ao médico veterinário
ÊNIO OLIVEIRA MAIDANA, registro no CRMV/RS sob o nº 1382, pela violação aos artigos 6º, incisos, XI e XIII; 13, inciso I, V, XIV, XXII e XXIII, alínea “d”; 14, incisos, 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

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 07/2016, nos autos do Processo Ético- profissional nº 43/2014,
vem executar a penalidade de CENSURA PÚBLICA COM PUBLICAÇÃO OFICIAL, com fundamento no artigo 33, alínea “c” da Lei Federal nº 5.517/68, aplicada ao Zootecnista LUIZ EDUARDO
ABBADY DO CARMO, registro no CRMV/RS sob o nº 0515zp, pela violação ao artigo 1º, alíneas “a” e “b”, do Código de Ética Profissional do Zootecnista- Resolução nº 413/82.
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 Teixeira Soares, 1075/804
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

