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Médicos veterinários que dignificam a
profissão
No editorial deste mês, o presidente Romulo Spinelli fala sobre os colegas que contribuíram e ainda
contribuem para enaltecer e dignificar a nossa profissão com seu legado de cultura, trabalho e comportamento moral e ético.

Zootecnia

7

O trabalho do zootecnista na fabricação de rações
A necessidade de produzir rações de alta qualidade a preços competitivos é imperiosa para a obtenção de proteínas animais, e o zootecnista representa um papel importante nesse trabalho.

A medicina veterinária legal é uma
área promissora para os veterinários
Ela é um ramo da medicina veterinária que faz
a ligação entre os conhecimentos técnicos da profissão e as questões judiciais. Trata-se de uma especialidade que vem conquistando um número crescente
de interessados. PÁG. 06

E mais...

Pesagro-Rio instala biotério
e um novo crematório

• Agenda
• Atividades & Notícias
• Balanço financeiro

I M P R E S S O

A Pesagro-Rio acaba de inaugurar um moderno biotério e reformar um antigo forno crematório para poder descartar os cadáveres de animais de forma segura, sem riscos de contaminação do meio ambiente. PÁG. 04
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Agenda
Curso prático de aprofundamento em ultrassonografia
veterinária

III ISABR 2010 - III International Symposium on Animal Reproductive Biology
IV Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite

Data: Agosto de 2010
Local: Barra da Tijuca • RJ
Informações: (21) 3150-3914 • 3150-3915 • www.radiovet.com.br

Data: 22 a 24 de setembro de 2010
Local: Florianópolis • SC
Informações: (48) 3035-4388
www.cbql2010.com.br

Curso de ultrassonografia musculoesquelética

XXXVII Semana capixaba do médico veterinário

Data: Agosto de 2010 (Dr. Paulo Frazão)
Local: Barra da Tijuca • RJ
Informações: (21) 3150-3914 3150-3915 • www.radiovet.com.br

Curso avançado de ultrassonografia veterinária radiovet
Data: Agosto e Setembro de 2010 (Coordenação: Dra. Solange Carné)
Local: Barra da Tijuca • RJ
Informações: (21) 3150-3914 3150-3915 • www.radiovet.com.br

Curso de cardiologia & eletrocardiografia - teórico/prático
Data: Agosto/outubro de 2010 (09-17h, às quartas-feiras)
Dr. Moyses Fonseca Serpa
Local: São Cristóvão • RJ (5 vagas)
Informações: (21) 2589-6024 2589-6867 • mserpa@oi.com.br

II Curso teórico/prático de ultrassonografia em pequenos
animais
Data: 07 de agosto a 03 de outubro de 2010 (70 horas)
Local: Labovet Centro Clínico e apoio ao Diagnóstico Veterinário - RJ
Informações: (21) 3406-8635 2412-2470 9647-3230 - www.
cursoslabovet.blogspot.com  

Curso intensivo de ecodopplercardiografia teórico e prático em pequenos animais
Data: 09 a 20 de agosto de 2010 (80 horas - período integral)
Local: Campo Grande • RJ
Informações: (21) 9322-4210 • 9669-5160 • 2278-8850
adrienefirmo@oi.com.br

3º Herpétil em comemoração pelos 145 anos de Vital
Brazil
Data: 12 a 15 de agosto de 2010
Local: Auditório Unilassale • Niterói • RJ
Informações: 0800 022 1036 • (31) 9162-2020
www.biogalapagos.com.br

Data: 22 a 24 de setembro de 2010
Local: Sesc de Guarapari • ES
Informações: (27) 3324-3877
somevesemanacapixaba2010@yahoo.com.br
www.crmves.org.br

VIII Curso intensivo prático e teórico de odontologia equina
Data: 23 a 26 de setembro de 2010
Local: Rio de Janeiro • Escola de Equitação do Exército (EsEqEx)
Informações: www.odontoequina.com

XII Curso teórico prático de manejo reprodutivo, inseminação
artificial e transferência de embrião em equinos
Data: 30 de setembro a 02 de outubro de 2010
Local: Centro de Reprodução Equina Jacob • Itaguaí/RJ
Informações: (21) 8704-1810 • (32) 8405-1810
juliorep@ufrrj.br • www.reproducaoequino.com.br

Curso básico de ultrassonografia veterinária radiovet
Data: Outubro e Novembro de 2010
(Coordenação: Dra. Solange Carné)
Local: Barra da Tijuca • RJ
Informações: (21) 3150-3914 • 3150-3915 • www.radiovet.com.br

AQUAFAIR 2010
Data: 05 a 07 de outubro de 2010
Local: CentroSul • Centro de Convenções de Florianópolis
Informações: (11) 2118-3133
aquafair@gessulli.com.br • www.aquafair.com.br

8º CONPAVET – Congresso paulista de clínicos veterinários de
pequenos animais
Data: 06 a 08 de outubro de 2010
Local: Expo Center Norte - São Paulo
Informações: (11) 3205-5048 - congressos@nm-brasil.com.br

Data: 22 a 24 de outubro de 2010
Local: Águas de São Pedro • SP
Informações: (31) 3491-7122
www.cbra.org.br/portal/eventos/isabr2010/isabr2010.htm

III Curso nacional de ecodopplercardiografia em pequenos
animais
Data: 25 a 29 de outubro de 2010 (Carga horária: 40 horas/aula)
Local: Hospital Veterinário da UENF • Campos dos Goytacazes • RJ
Informações: (22) 2739-7061 • 8824-4414
cursoeco@jbcacom.br • www.jbca.com.br

IX Congresso brasileiro de cirurgia e anestesiologia veterinária
Data: 28 a 31 de outubro de 2010
Local: Armação dos Búzios • RJ
Informações: www.cbcav2010.com.br

IV Curso atualização em anestesiologia e controle da dor
de pequenos animais
Data: Início em Novembro de 2010
Local: Barra da Tijuca e Botafogo • RJ
Informações: (21) 7836-4844 • www.atualizacaovet.com.br

Atualização em anestesiologia e controle da dor
(4ª edição)
Data: Novembro de 2010
Local: Barra da Tijuca e Botafogo • RJ
Informações: (21) 7836-4844 • 3042-9238
www.atualizacaovet.com.br

XXVI Congresso mundial de buiatria
Data: 14 a 18 de novembro de 2010
Local: Santiago, Chile
Informações: www.wbc2010.com • buiatrics2010@kenes.com

Congresso internacional de endocrinologia veterinária –
ENDOVET
Data: 18 a 20 de novembro de 2010
Local: Armação dos Búzios • RJ
Informações: (21) 2215-4476 • www.endovet2010.com

Simpósio internacional em anestesiologia veterinária

V Curso teórico prático de manejo reprodutivo e inseminação artificial em equinos

IX Fórum de medicina veterinária e

Data: 27 e 28 de novembro de 2010
Local: Flamengo • RJ
Informações: Associação Paulista de Anestesiologia Veterinária
www.apavet.com.br

viii Jornada científica da UCB

III Simpósio latino-americano de cardiologia veterinária

Data: 13 e 14 de agosto de 2010
Local: Centro de Reprodução Equina Jacob • Itaguaí/RJ
Informações: (21) 8704-1810 • (32) 8405-1810
juliorep@ufrrj.br • www.reproducaoequino.com.br

Data: 19 a 21 de outubro de 2010
Local: Universidade Castelo Branco, campus Penha/RJ
Informações: (21) 2573-39 40
forumucb2010@gmail.com

Data: 06 a 10 de dezembro de 2010
Local: Hospital Veterinário da UENF • Campos dos Goytacazes • RJ
Informações: (22) 2739-7061 • 8156-3744 (21) 9264-2952
felipp@uenf.br • cbatista@uenf.br

Movimentação de Pessoas Físicas
Cancelamento de inscrição
(Não exercício da profissão)
MÉDICOS VETERINÁRIOS - Inscrição
5426 - Rejane Garcia Gomes (Reabertura)
6182 - Isabela Rocha Novaes (Reabertura)
6383 - Luciane Andrade da Silveira (Reabertura)
8522 - Daniel Haddad Bittencourt Fernandes Leal (Reabertura)
10674 - Fernanda de Siqueira Lece
10675 - Barbara Ferraz de Gusmão Vieira
10676 - Marcela Correa de Albuquerque
10677 - Maira Duarte Cardoso
10678 - Andre Luiz Medeiros de Souza
10679 - Simone de Azevedo Travessa
10680 - Larissa Custodio de Andrade
10682 - Cristiane Barbosa da Silva
10683 - Camila Soares Parrilha
10684 - Viviane Marques de Andrade
10685 - Ana Paula Pereira Loureiro
10686 - Thais da Conceição Alves
10687 - Thaissa Lopes Rosa
10688 - Carolina Souza Antonio
10689 - Leticia Hitomi Nogami
10690 - Rita de Kassia Nunes de Souza
10691 - Luciana Garcia Teixeira Houaiss
10692 - Michelle Nana Ferreira Barbosa
10693 - Vitor Werneck Silva
10694 - Karla Luzeli de Castro Valente
10695 - Fernanda de Oliveira Costa
10696 - Andrea Cardoso Gonçalves
10697 - Waldemir Silva de Aguiar
10698 - Michelle Carneiro da Silva
10699 - Mariana Bastos Souto
10701 - Natalie de Barros Cassotti
10702 - Tainah Thiengo de Luca
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10703 - Mariana Knaesel
10704 - Claudio José Teixeira Marques Simões
10705 - Marcus Andre Ferreira Sá
10706 - Marcela Zurli Monteiro
10707 - Edilamar Veloso de Andrade
10708 - Priscilla Ferreira Cerceau
10709 - Juliana Salazar Passos
10710 - Fabiano Fulgencio Farias
10711 - James Oliveira Nunes
10712 - Samira Moraes Cunha de Mesquita
10713 - Aline Mazza
10714 - Vanessa Costa da Cunha Serra
10715 - Carlos Nogueras Martins
10716 - Waldyr Xavier dos Santos Junior
10717 - Bruna Laudeauzer Ferreira
10718 - Caroline Martins Lisboa
10719 - Anny Valerio John

Transferências Recebidas de outros CRMVs
8458 - Karen Martins Esquenazi (CRMV-SP)
10681 - Talita Costa Cyrino (CRMV-MG)
10700 - Marcos Felipe Ribeiro Menezes (CRMV-PA)

Transferências para outros CRMVs
4768 - Adriana Moutinho de Amorim (CRMV-DF)
6963 - Luiz Antonio Trindade de Oliveira Junior (CRMV-ES)
7443 - Joana Fernandes Eigenheer Moreira (CRMV-SC)
7454 - Nadia Carvalho Alves (CRMV-SP)
8603 - Ricardo Teixeira Guastini Grilo (CRMV-SP)
8895 - Katia Regina Silva de Mendonça (CRMV-SC)
9481 - Edna Michelly de Sá Santos (CRMV-PE)

2275 - Fernando Serra Vidal (Óbito)
0853 - Antonio Carlos Pascotto da Costa
2102 - Elizabeth Bernardo Ballesteiro Pereira
5069 - Marta Maria Mendes Ribeiro Guimarães
6673 - Carla Ines Soares Praxedes
7072 - Patricia Gonçalves Dias Pereira
7146 - Leonardo Magalhães Machado
7546 - Guilherme Rodrigues Brito
8427 - Cleise Marques Ferreira
8495 - Monique Vieira Guerra
8775 - Clarice Machado dos Santos
8798 - Eduardo Teodoro Hering Bell
8815 - Leonardo Rodrigues Pitanga
8928 - Amanda Magalhães Escaleira
9133 - Jose Pinto da Rocha
9630 - Tatiana Souza Jordão

Zootecnistas - Inscrição
772/Z - Michely Aparecida Pereira dos Santos
773/Z - Juliana Almeida Braga
775/Z - William Douglas de Carvalho

Transferências Recebidas de outros CRMVs
771/Z - Carla Aparecida Florentino Rodrigues (CRMV-SC)
774/Z - Elisa Cristina Modesto (CRMV-PE)

Cancelamentos de Inscrição
(Não exercício da profissão)
381/Z - Miguel Angelo Magioli Esteves
617/Z - Allan Wajnberg
700/Z - Renata Weitzel Fernandes
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Médicos veterinários que
dignificam a profissão
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Atividades & Notícias

Romulo Spinelli,
presidente do CRMV-RJ

o dia 21 do mês passado tivemos a triste notícia do falecimento do
médico veterinário e médico Hermann Gonçalves Schatzmayr, como
estamos noticiando neste Jornal.

Ele ocupará para sempre um lugar de destaque na galeria dos profissionais
que, pelo seu trabalho, insistente, persistente e capaz, valorizam e dignificam
a nossa profissão. Em benefício da medicina veterinária do Brasil, devemos
cultuá-los, tanto os que já nos deixaram, como ele, como também os vivos que
nos servem de exemplo e inspiração. E essa galeria de notáveis é grande. Os
colegas mais jovens que não conhecem a história dos que já se foram, nem
pessoalmente, os que continuam na ativa, deveriam procurar conhecê-los pois
isso só trará benefícios para todos.
Muito se pode aprender, não somente nos assuntos relativos à atuação
técnica profissional, mas também em termos de comportamento moral e ético, lendo a história de um Paulo Dacorso Filho, de um Miguel Cione Pardi, de
um Jorge Vaitsman, de um Mario da Fonseca Xavier, de um Luiz Raymundo Tavares de Macedo, de um Octavio Dupont, de um Jorge Pinto de Lima, todos já
falecidos e de tantos outros cuja citação ocuparia todo o espaço desta coluna.

Verdadeiros ícones da nossa
profissão continuam atuando
e terão prazer em transmitir sua
experiência profissional
e de vida aos mais novos

PEC-RJ
Sob a coordenação dos Conselheiros Renato Campello Costa e Ricardo
Siqueira da Silva, o Conselho realizou mais uma palestra gratuita para médicos veterinários, como parte do Programa de Educação Continuada, no dia
30/06/2010, no Teatro GayLussac, em Niterói. O tema “Mastocitomas: aspectos
clínicos e tratamentos clínico e cirúrgico” foi abordado pelas Dras. Carmen Helena Vasconcellos, Jaqueline Gonçalves e Adelaide Menezes de Magalhães. Nesta
edição, o Conselho contou com o patrocínio das empresas relacionadas abaixo.
A próxima palestra do PEC está agendada para o dia 24/08/2010, em Campo
Grande. Informações no site www.crmvrj.org.br

Congresso em Búzios
O Colégio Brasileiro de Cirurgia e Anestesiologia Veterinária realizará no período de 28 a 31 de outubro de 2010, no Atlântico Búzios Convention & Resort,
em Búzios/RJ, o IX Congresso Brasileiro de Cirurgia e Anestesiologia Veterinária.
O Presidente do Congresso, Prof. Dr. André Lacerda, afirma que “uma das missões assumidas por nossa diretoria é a realização de um evento que propicie
aos participantes, grande debate de temas relacionados a inovações tecnológicas, práticas modernas em cirurgia e anestesiologia veterinárias e atualização
em pesquisas, além de espaço para apresentação e publicação de trabalhos. O
Congresso terá uma vasta programação científica com palestrantes nacionais e
internacionais e uma das muitas novidades é a distribuição das atividades em
apenas um turno, deixando tempo livre para o lazer”. Informações: www.cbcav2010.com.br

Eleições 2010
Aos colegas médicos veterinários e zootecnistas que serão candidatos nas
eleições do País em 2010, solicitamos enviar currículo resumido e foto para o
CRMV-RJ - crmvrj@crmvrj.org.br

Atestados
Mas, verdadeiros ícones da nossa profissão, continuam atuando e certamente terão prazer em transmitir sua experiência de vida e profissional aos mais
novos, como, por exemplo, os professores Jadyr Vogel, Sérgio Bogado, Carlos
Tokarnia, Alcides Pissinatti, Silvio Valle, Eloi de Souza Garcia e tantos outros.
É claro que não se pode viver apenas do passado, o que seria um simples
saudosismo, mas uma família, uma cidade, um município, um estado ou um
país, assim como uma entidade ou uma profissão só têm a perder se descuidar da preservação da sua história, do seu passado, que é a base de todo
o desenvolvimento seguro, o alicerce indispensável para a edificação de um
futuro melhor.

Através da Resolução nº 956, de 18/06/2010, o Conselho Federal de Medicina Veterinária alterou dispositivos da Resolução nº 844, de 20/09/2006, que dispõe sobre atestado de sanidade e óbito de animais, assim como os de vacinação
de animais e os de sanidade dos produtos de origem animal. Veja na íntegra em
www.cfmv.org.br - Legislação - Resoluções CFMV.

Notas de falecimento
O Conselho comunica com pesar o falecimento dos colegas Jacy Peres Gomes, Conselheiro do CRMV-RJ gestão 1990/1993; Paulo Leoni Reginatto, que era
oficial da última turma de veterinários formados pela Escola de Veterinária do
Exército em 1982.
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Pesagro-Rio inaugura biotério
e reforma forno crematório

N

o dia 07/07/2010 foi inaugurado o biotério de criação e voltou a
funcionar, remodelado, o forno crematório da Pesagro-Rio, realizações dos projetos “Biotério de Criação do Laboratório de Biologia Animal da Pesagro-Rio” ; “Reprogramação Arquitetônica e Aquisição de
Equipamentos” e “Controle da Raiva e Vigilância da Encefalopatia Espongiforme Bovina no Estado do Rio de Janeiro” fomentados pela FAPERJ e coordenados pela Dra. Leda Maria Silva Kimura.

Biotério
O biotério de criação do Laboratório de Biologia Animal (LBA) hoje Centro Estadual de Pesquisa em Sanidade Animal Geraldo Manhães Carneiro, da
Pesagro-Rio, forneceu camundongos para pesquisa e diagnóstico desde o
início de suas atividades, por 28 anos, tendo sido responsável pelos Biotérios
de Criação e Experimentação, durante a maior parte desse período.
Há seis anos, os parceiros do Instituto Vital Brazil vêm suprindo esse fornecimento pois a antiga estrutura necessitava de reprogramação arquitetônica e aquisição de equipamentos para adaptar-se às normas de biossegurança atuais, e à lei Arouca.
Tendo como premissa que o ambiente físico, nos quais os animais são
criados, representa um aspecto importante que contribui para a confiabilidade e reprodutibilidade dos resultados experimentais, a Pesagro-Rio, submeteu os projetos à FAPERJ, visando:

derado no planejamento de um biotério o projeto de edificação e suportes
laboratoriais, evitando assim a disseminação ou contaminação ambiental, as
infecções cruzadas, e assegurar a saúde dos trabalhadores.
Uma vez que este não pode transformar homens em cobaias e considerando ainda que a essência do nosso trabalho é zelar pela saúde humana
através do controle de zoonoses, o biotério assume um papel de suma importância e deve ser encarado com total responsabilidade tanto por parte
daqueles que desenvolvem atividades de pesquisa quanto por parte de
nossos dirigentes”.

Forno
O CEPGM considerando a gestão sócio-ambiental no desenvolvimento
de suas ações, desenvolveu projetos para a realização de adequações no seu
forno crematório enquadrando-o nos padrões internacionais de qualidade
do ar. Sendo assim, o projeto fomentado pela FAPERJ possibilitou a modificação do forno de diesel para gás, seguindo as normas vigentes do CONAMA.
“A preocupação crescente com a poluição ambiental e a necessidade de
descarte de cadáveres, de forma segura, sem riscos de contaminação ambiental, faz necessária a utilização de forno crematório, principalmente no
Centro, uma vez que lidamos com doenças infecto – contagiosas”, afirma a
colega Leda.

• adquirir equipamentos de forma a atender às normas de biossegurança e bem- estar animal, seguindo os princípios da ética,fornecendo
aos colegas pesquisadores e principalmente à área de virologia que
trabalha com diagnostico de Raiva, animais com padrão adequado aos
fins a que se destinam.

O Centro presta ainda serviço de utilidade publica, oferecendo cremação
à clinicas veterinárias, institutos de pesquisa, universidades e outros, uma vez
que os lixões têm sido a opção das autoridades municipais para o depósito
dos corpos de animais recolhidos nas vias públicas e em clinicas veterinárias.
Estas carcaças, naturalmente, acabam se misturando ao lixo comum. Essas
atitudes impensadas podem gerar danos sérios ao meio-ambiente, com a
contaminação do solo , da água e do ser humano, levando ao surgimento e
propagação de doenças como a leptospirose, e outras zoonoses .

A produção e o desenvolvimento de imunobiológicos, diagnóstico e pesquisa em qualquer área da microbiologia - lembra a nossa colega Leda Kimura - exige o emprego de animais definidos genética e sanitariamente.

O processo de cremação é sem dúvida, eficiente, pois, através das altas
temperaturas utilizadas tem-se uma esterilização completa do material contaminante, além de outras vantagens como:

• reestruturar e modernizar as instalações física, elétrica e hidráulica do
biotério de criação;

Os camundongos conquistaram lugar de destaque neste cenário, sendo
os animais mais utilizados, pois atendem às características essenciais, como:
tamanho, docilidade, fácil domesticação, adaptação e sociabilidade.
Um biotério de criação é aquele onde se encontram as matrizes reprodutoras, no caso , camundongos ( Mus muscullus ) que originam toda produção, com o objetivo de controlar e definir, antes do experimento, o estado de
saúde do animal, sua carga genética, o manejo, a alimentação, o ambiente
adequado e outros fatores que possam ocasionar estresse, influenciando,
indiretamente, na resposta esperada.
“Visando minimizar variações comportamentais, fisiológicas e conseguir
reprodutibilidade de resultados”- afirma a pesquisadora - deve ser consi-
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• redução de poluentes a níveis aprovados pelos órgãos ambientais;
• enquadramento em padrões internacionais de qualidade do ar;
• redução do material contaminante (carcaças) a menos de 5% do volume inicial;
• e os resíduos não tóxicos e inodoros, que podem ser manuseados como
lixo comum (sem risco para os operadores).
Segundo a Coordenadora Leda Kimura, o forno crematório ora reformado cumpre seu papel de viabilizar condições mais saudáveis à população,
pois transforma carcaças contaminadas em cinzas estéreis com a grande vantagem de não poluir o meio ambiente.

Participe, prestigie e comemore o
9 setembro, Dia do Médico Veterinário
PROGRAMAÇÃO
Dia 09/09/2010 (quinta-feira)
Publicação de mensagem alusiva ao dia do Médico Veterinário no Jornal O Globo.

Área de Pequenos Animais - Dr. Mauro Caldas Martins
Área de Saúde Pública - Dr. Paulo Cesar Augusto de Souza

Dia 10/09/2010 (sexta-feira)

Homenagens do CRMV-RJ e SINDAN na Assembléia Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro (ALERJ) - Palácio Tiradentes - Rua Primeiro de Março, S/Nº - Praça XV
- RJ, às 18:30 horas.

Almoço de confraternização dos Médicos Veterinários em Niterói - Restaurante
à Mineira, à Av. Quintino Bocaiúva, 353 - São Francisco - Niterói (por adesão),
às 12:00 h.

Honra ao Mérito Veterinário

Dia 13/09/2010 (segunda-feira)

Dr. Geraldo Abreu de Oliveira
Dr. Plínio Leite Neto
Dr. Tetsuo Inada

Noite turfística em homenagem a profissionais e entidades, na Tribuna de Honra
do Jockey Club Brasileiro, à Rua Jardim Botânico, 1003 - Gávea, às 18:00 horas.

Honra ao Mérito Claude Bourgelat

Homenagens
01º Páreo - 150 Anos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
02º Páreo - Médico Veterinário Mariano Zatorre
03º Páreo - Médico Veterinário Joaquim Carpenter
04º Páreo - Médica Veterinária Sandra Maria Gomes Thomé
05º Páreo - Médica Veterinária Renata Neves Ignácio
06º Páreo - Médico Veterinário Roberto Souza Barbosa
07º Páreo - Médica Veterinária Carmen Helena de Carvalho Vasconcellos
08º Páreo - Médica Veterinária Virgínia Léo de Almeida Pereira
09º Páreo - Médica Veterinária Flavia Maria Tavares Manoel
10º Páreo - 100 Anos do 1º Curso de Medicina Veterinária do Brasil e da UFRRJ

Dr. Carlos Castro

Prêmio Médico Veterinário Educador do Ano
Dr. Carlos Maria Antonio Hubinger Tokarnia

Homenagens do CRMV-RJ/SINDAN a Profissionais
do Rio de Janeiro
Área de Bovinocultura - Dr. Flávio Augusto Soares Graça
Área de Pesquisa - Dr. Adivaldo Henrique da Fonseca
Área de Equinocultura - Dr. André Vianna Martins

Última chamada para participação na pesquisa
do crmv-rJ!!

O

CRMV-RJ enviou, em 26 de março de 2010 e estará enviando uma última chamada nos próximos dias, carta a todos os colegas ligados a
este conselho, no sentido de convocá-los a responder ao Censo, com
objetivo de atualizar dados cadastrais, valorizar o exercício profissional e a empregabilidade.
Entendemos que essa ação e o engajamento dos colegas representarão um
marco para o estabelecimento de políticas participativas nas gestões do nosso
conselho que, sem dúvidas, contribuirá para:
• Subsidiar ações políticas e técnicas visando à melhoria da empregabilidade;
• Subsidiar cronograma de ações para o novo PEC - Programa de Educação
Continuada;
• Instituir cultura de utilização de resultados evidenciando a necessidade de
avaliação e controle permanente do processo de gestão;
• Fornecer informações estratégicas aos diferentes segmentos do mercado
de atuação dos Médicos Veterinários e Zootecnistas - Anuário Estatístico;
• Permitir a visibilidade do CRMV-RJ e, consequente, fortalecimento das classes profissionais envolvidas.
Drs. Marcelo Pacheco, Cristina Grootenboer e Cícero Pitombo, membros
da Diretoria Executiva do CRMV-RJ.

• Participe! Seja um cidadão politizado, responsável e ético, pois só assim,
melhoraremos a condição da vida humana.

Jornal CRMV RJ

5

Conselho Regional de Medicina Veterinária
do Estado Rio de Janeiro
Balanço Financeiro – Abr/2010

Medicina veterinária legal
Clifton Davis da Cruz Conceição*
*Médico Veterinário - Pós Graduando em Medicina Veterinária Legal - INBRAPEC - S.P.;
Diretor Técnico Científico da ABMVL (Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal)
www.abmvl.org.br • www.abmvl.com/blog • clifton.conceicao@abmvl.org.br

A

Medicina Veterinária Legal pode ser conceituada
como o ramo da Medicina Veterinária que faz a
ligação e a aplicação dos conhecimentos técnicos
médicos veterinários às questões judiciais e aos aspectos legais do exercício profissional. Envolve a atuação do
médico veterinário como perito, assistente técnico, consultor
ou auditor.
À medida que a sociedade avança em setores como economia, ciência e tecnologia, as áreas do conhecimento humano se diversificam, sendo cada vez mais necessária a assistência técnico-científica especializada como ferramenta de auxílio
na solução das disputas. Em relação à Medicina Veterinária,
vemos o surgimento de novas áreas de atuação e campos de
conhecimento. Somos testemunhas do aprofundamento de
debates em torno de temas como bem-estar animal, direitos
dos animais, guarda responsável, proteção ao meio-ambiente
e saúde pública. Com a expansão do acesso à informação e
à tutela jurídica, vemos um maior número de processos judiciais envolvendo animais e produtos de origem animal, criando uma demanda crescente pela perícia médica veterinária.
Até mesmo neste último caso de alta repercussão e comoção
nacional, Caso Bruno, vimos a Policia Civil do Estado de Minas
Gerais solicitando os serviços de um médico veterinário para
auxiliar na perícia nos cães recolhidos e levados para o Centro
de Controle de Zoonoses daquela localidade.
Por esses e outros motivos, essa instigante especialidade
tem conquistado mais e mais adeptos a cada dia, no Brasil e
no Mundo. Só para se ter uma idéia no último mês de maio
ocorreu na cidade de Orlando, Miami, EUA, a 3º Conferencia
Americana de Medicina Veterinária Forense na qual participaram médicos veterinários de vários países onde foi debatido
diversos assuntos, tais como maus tratos aos animais, dentre
outros. Vemos cada vez mais médicos veterinários atuando
como peritos, assistentes técnicos, consultores ou auditores.
Este é um campo muito vasto a ser explorado, repleto de
oportunidades para todos.
Como perito, o médico veterinário aplicará os seus conhecimentos técnico-científicos em procedimentos judiciais
e extrajudiciais, elaborando laudos, informações e pareceres
em relação a animais e produtos de origem animal, visando
o estabelecimento da justiça. Algumas das áreas de atuação
do perito médico veterinário são meio-ambiente, alimentos,
maus-tratos, clínica, patologia, avaliação de rebanhos, seguro
animal, saúde pública, bem-estar e proteção animal.
Para o adequado desempenho da função pericial nessa área, o perito deve possuir, além de uma boa formação
acadêmica, conhecimento sobre Medicina Veterinária Legal,
direitos e deveres da profissão, os requisitos legais e éticos da
atividade e conhecimentos de Direito, material e processual.
Além disso, há outros requisitos éticos e deontológicos como
o suficiente conhecimento específico, discrição e imparcialidade. Portanto, vale a orientação de que para se ter êxito, principalmente na área cível, o bom conhecimento e a boa apresentação pessoal frente a advogados e juízes é de bom tom.

Amparo legal
A Lei 5.517/68, que dispõe sobre o exercício da profissão
de Médico Veterinário, elenca as suas competências:
“Art. 5º É da competência privativa do médico veterinário o
exercício das seguintes atividades e funções a cargo da União,
dos Estados, dos Municípios, dos Territórios Federais, entidades autárquicas, paraestatais e de economia mista e particulares:
g) a peritagem sobre animais, identificação, defeitos, vícios, doenças, acidentes, e exames técnicos em questões judiciais;
h) as perícias, os exames e as pesquisas reveladores de
fraudes ou operação dolosa nos animais inscritos nas competições desportivas ou nas exposições pecuárias;”

6

Jornal CRMV RJ

“Art. 6º Constitui, ainda, competência do médico-veterinário
o exercício de atividades ou funções públicas e particulares,
relacionadas com:
c) a avaliação e peritagem relativas aos animais para fins
administrativos de crédito e de seguro;
g) os exames periciais tecnológicos e sanitários dos subprodutos da indústria animal;”
O Código de Ética do Médico Veterinário, em seu Capítulo XII, prevê ainda expressamente algumas obrigações do
médico veterinário na função de perito:
“CAPÍTULO XII - DAS RELAÇÕES COM A JUSTIÇA
Art. 28. O médico veterinário na função de perito deve
guardar segredo profissional, sendo-lhe vedado:
I- deixar de atuar com absoluta isenção, quando designado para servir
como perito ou auditor, assim como ultrapassar os limites das suas atribuições;
II- ser perito de cliente, familiar ou de qualquer pessoa
cujas relações
influam em seu trabalho;
III- intervir, quando em função de auditor ou perito, nos
atos profissionais de outro médico veterinário, ou fazer qualquer apreciação em presença do interessado, devendo restringir suas observações ao relatório.”
ÁREAS DE ATUAÇÃO DO PERITO MÉDICO VETERINÁRIO
1. Defesa Consumidor
2. Erro Médico
3. Maus-tratos
4. Saúde Pública
5. Identificação de animais
6. Alimentos
7. Avaliação de animais
8. Evolução de rebanho
9. Crimes ambientais
10. Outras
Em 15 de agosto de 2009, um engajado grupo de médicos veterinários de diversos Estados fundou a ABMVL - Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal. Esta Associação, cujo o principal norte é a Medicina Veterinária, Justiça e
Ética, tem como objetivos:
1) Congregar profissionais que atuem na aplicação dos
conhecimentos da Medicina Veterinária nas áreas penal, cível,
securitária, ética, mediações, consultorias e auditorias ou que
tenham interesse científico pela Medicina Veterinária Legal;
2) Aprimorar as relações da Medicina Veterinária com o
sistema jurídico e com a própria sociedade.
3) Contribuir para a discussão de temas emergentes e
que guardam estreita relação com as perícias veterinárias,
com o direito animal, bem-estar animal, posse responsável,
defesa do meio-ambiente, entre outros;
4) Promover o debate científico sobre a Medicina Veterinária Legal, estudar a atual definição, abrangência, estruturação e disciplina, propondo alternativas para o seu aperfeiçoamento e para sua inclusão em currículos acadêmicos de
cursos de graduação e pós-graduação;
5) Realizar ou apoiar cursos, seminários, conferências, estudos em geral e a publicação de trabalhos científicos, revistas
e livros, objetivando o aprimoramento profissional dos seus
associados.
Sua Diretoria é composta por profissionais já atuantes
nas áreas de perícia criminal, pericia judicial, docentes na área
de Medicina Veterinária Legal entre outras.

Referências:
a) Lei nº. 5.517, de 23 de Outubro de 1968; http://www.cfmv.
org.br/portal/legislacao/leis/lei_5517.pdf
b) Resolução nº 722, de 16 de agosto de 2002; HTTP://www.
cfmv.org.br/portal/legislacao/resolucoes/resolucao_722.pdf

Receita
Receita orçamentária
Receitas correntes
Receita de contribuições
Receitas patrimonial
Receitas de serviços
Outras receitas correntes

541.518,85
541.518,85
453.823,71
19.530,16
12.852,74
55.312,24

Receita extra-orçametária
Diversos responsáveis
Devedores da entidade
Entidades públicas devedoras
Consignações
Credores da Entidade
Entidades públicas credoras
Saldos do exercício anterior
Bancos-c/movimento
Bancos-c/arrecadação
Responsável por suprimento
Bancos-c/vinculada a aplicações

Total

29.714,26
2.232,56
2.718,85
38,38
15.012,26
8.379,36
1.332,85
3.817.444,33
178.489,16
147.883,14
2.900,00
3.488.172,03

4.388.677,44

Despesa
Despesa orçamentária
Despesas correntes
		 Despesa de custeio
		 Despesa de capital
		 Investimentos

183.129,37
183.129,37
183.129,37
23.625,00
23.625,00

Despesa extra-orçametária
Devedores da entidade
Entidades públicas devedoras
Consignações
Credores da entidade
Entidades públicas credoras

105.121,27
2.410,63
19,19
16.123,42
13.139,44
73.428,59

Saldos para o exercício seguinte
Bancos-c/movimento
Bancos-c/arrecadação
Responsável por suprimento
Bancos-c/vinculada a aplicações

Total

4.100.426,80
43.127,83
15.396,78
4.000,00
4.037.902,19

4.388.677,44
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Prof. Humberto Pena Couto
Membro da Comissão de Ensino
de Zootecnia do CRMV-RJ

Zootecnia

O papel do zootecnista no
segmento da fabricação de rações e
suplementos para animais

N

o mundo atual, globalizado e altamente competitivo, a busca contínua pelo alto padrão de qualidade e pela minimização dos custos
de produção, na indústria animal, são os principais fatores para se
alcançar e manter a competitividade. As inovações tecnológicas têm sido
um dos instrumentos efetivos para que o sistema de produção animal alcance altos índices zootécnicos e econômicos e para que a produção de
proteína de origem animal seja de alta qualidade e menos onerosa para a
alimentação da população brasileira.
O Brasil está entre os maiores fabricantes de rações e suplementos para
a nutrição animal do mundo. A perspectiva para a próxima década é de um
elevado crescimento, dada a necessidade de alimentação de rebanhos cada
vez maiores, impulsionada pelo aumento do consumo interno de produtos
de origem animal e pelas crescentes exportações. Atualmente, a produção
brasileira de rações e suplementos alcançou aproximadamente 60 milhões
de toneladas, sendo a avicultura (56%) o segmento com o maior consumo,
seguido por suinocultura (27%), bovinocultura (11%), animais de estimação (3,5%) e outros (2,5%).
Durante décadas, temos assistido a uma revolução na indústria animal, onde o melhoramento genético alcança, cada vez mais, altas taxas de
crescimento, melhor conversão alimentar e alto rendimento e qualidade
de carcaças dos animais de interesse zootécnico. A evolução constante nas
áreas de nutrição, manejo e ambiência estão pressionando as indústrias
de rações a reverem seus procedimentos de produção e a renovarem suas
tecnologias.
A conscientização da população mundial quanto à necessidade de se
consumir alimentos seguros é o clímax da revolução alimentar a que temos assistido, principalmente nos países do primeiro mundo. Os técnicos
da área de produção animal não devem medir esforços para conquistar a
credibilidade do consumidor, que, cada vez mais, está se preocupando com
sua saúde e bem-estar. O Zootecnista é um profissional comprometido com
estes objetivos, e deve estar apto a atuar neste importante segmento no
Brasil.
A produção de alimentos seguros será o objetivo principal das indústrias de rações do futuro. A otimização de um sistema de rastreabilidade,
que permitirá acompanhar os ingredientes por todo o sistema de produção, bem como a revisão das condições dos produtos em cada etapa, já
estão sendo desenvolvidos. As informações sobre a origem, os processos
de produção realizados e a qualidade dos produtos entregues nos seus
destinos estarão disponíveis para garantir a maximização do desempenho
dos animais e a segurança alimentar.
No cotidiano de uma fábrica de rações, é indispensável a observação,
avaliação e bom senso para a tomada de decisões para que a ação correspondente seja eficiente e eficaz. É um setor tão importante quanto qualquer outro dentro da área de produção animal e, portanto, não podemos
ficar à espera de soluções. Com visão no futuro e ações concretas no presente, é que os profissionais zootecnistas devem nortear seu trabalho nesse
segmento industrial, garantindo a qualidade do produto final e melhores
resultados técnicos e econômicos.

Falecimento

A medicina veterinária
perde um querido e muito
respeitado expoente da
profissão, o virologista
Hermann Schatzmayr

H

ermann Gonçalves Schatzmayr, faleceu aos 74 anos, no Pró-Cardíaco de Botafogo, no dia 21 de junho último, vítima de falência múltipla dos órgãos.

Há meses, havia sido operado, com sucesso, do coração e estava se recuperando bem.
Ex-presidente da Fiocruz, Hermann era um virologista de expressão mundial e
entre outros trabalhos bem sucedidos dos quais participou nos mais de 30 anos em
que esteve à frente do Departamento de Virologia do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/
FIOCRUZ), destacam-se os relativos à pandemia de gripe de 1957, no Rio de Janeiro;
a erradicação da varíola e o combate à poliomielite.
Foi o responsável pelo isolamento dos vírus da dengue 1, 2 e 3, no Brasil e conquistou notoriedade mundial por isso.
Formado em 1957, pela antiga ENV - Escola Nacional de Veterinária, atual Departamento de Veterinária, da UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
(km 47), quatro anos depois, Schatzmayr já estava trabalhando no Instituto Oswaldo
Cruz onde permaneceu até morrer.
Foi quase meio século de produção ininterrupta salvo períodos em que passou
aperfeiçoando-se no exterior.
Foi membro da Academia Brasileira de Medicina Veterinária, ocupando a Cadeira
27, da Academia Brasileira de Ciências e participou de diversos comitês da Organização Mundial de Saúde (OMS) da ONU.
Os últimos projetos em que estava envolvido eram os seguintes:
“A circulação do isolado viral denominado Cantagalo vírus (CTVG), da espécie
Vaccinia vírus (VACV), do Gênero Orthopoxvirus, da Família Poxiviridae em amostras
humanas e de bovinos principalmente do interior do estado do Rio de Janeiro”, como
orientador de mestrado; “A circulação enzoótica de arbovírus no Pantanal brasileiro,
incluindo vírus exóticos, como a epécie West Nile Vírus (WNV), do Gênero Flavivirus, através de pesquisa viral em amostras de eqüinos e artrópodes vetores”, como
orientador de doutorado e “A circulação das espécies Dengue Vírus (DENV) e Yellow
Fever Vírus (YFV) ou Vírus Dengue e Vírus da Febre Amarela, membros do Gênero
Flavivirus, da Família Flaviviridae,em amostras humanas na Bahia, Espírito Santo e Rio
de Janeiro, como pesquisador do Laboratório de Referência Regional para Dengue e
Febre Amarela.
“A Virologia no Estado do Rio de Janeiro - Uma Visão Global”, com a colaboração de Maulori C.Cabral, foi o último livro que nos deixou, juntamente com muita
saudade.
“Basta que os pesquisadores
olhem pela janela e se deparem
com a carência das comunidades
que nos cercam para
se certificarem do quanto
o nosso trabalho é importante.
Sempre trabalhei com foco
na doença, no doente e na
carência da nossa população”
Hermann Schatzmayr
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