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Depois de muito empenho da categoria, a 

Medicina Veterinária passa a fazer parte 

das especialidades que atuam nos Núcleos 

de Apoio à Saúde da Família, os NASFs. 

A próxima meta do CRMV-SC é batalhar 

pela contratação destes profissionais nas 

prefeituras do Estado. PÁGINA 16
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Título informe

Enquanto o crescimento mé-

dio da produção de leite no Brasil 

foi de 4,6%, em Santa Catarina 

este índice chegou a 9% no mes-

mo período. A região Oeste con-

tribuiu com 72,3% da produção 

no Estado. PÁGINA 6

Produção leiteira 
se destaca em SC
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ACORDO MUNDO PET

Parceria firmada entre o CRMV-SC 

e o MAPA irá promover novos cursos 

de Educação Continuada para os profis-

sionais que exercem a Responsabilidade 

Técnica. Será feito também um trabalho 

em conjunto que irá favorecer a oferta de 

estágios. PÁGINA 2

O Médico Veterinário Abel Just, 

um dos fundadores do CRMV-SC, 

completa este ano meio século de pro-

fissão. A homenagem feita a este pro-

fissional se estende para os mais de 

5.000 Médicos Veterinários de Santa 

Catarina pelo seu dia. PÁGINA 9

Médicas Veterinárias que atuam em 

Florianópolis estão satisfeitas com os re-

sultados obtidos através da homeopatia e 

da acupuntura. Segundo as profissionais é 

cada vez maior o número de pessoas que 

buscam novas alternativas para seus ani-

mais. PÁGINA 14

CRMV-SC e MAPA

9 de Setembro
Um dia especial

Tratamentos alternativos
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Ministério da Saúde
 inclui Médicos 

Veterinários nos NASFs
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CRMV-SC e MAPA 
fi rmam parceria

CRMV-SC integra câmara 
técnica do Consema
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O CRMV-SC e o MAPA firmaram 
uma parceria que irá favorecer a oferta 
de estágios. O MAPA irá encaminhar o 
modelo de convênio para que o Conse-
lho repasse às universidades interessadas 
e a listagem das vagas ofertadas será di-
vulgada no site do Conselho. No mesmo 
encontro também foi estabelecido um 
acordo com o intuito de promover cur-
sos de educação continuada, tornando 
obrigatória a participação para os profis-
sionais que exercem a Responsabilidade 
Técnica. O Conselho e o MAPA irão 
agora definir datas.

A inexistência de um mapeamento 
das áreas atendidas pelo projeto de cas-
tração realizado pelos agentes de saúde e 
a falta de RTs no quadro da Diretoria de 
Bem-Estar Animal foram cobrados pelo 
Presidente do CRMV-SC, Moacir Tonet, 
durante a última reunião realizada en-
tre o Conselho e Médicos Veterinários 
do Centro de Controle de Zoonoses de 
Florianópolis e da Diretoria de Bem-
Estar Animal. Para dar continuidade ao 
assunto, Tonet solicitou aos colegas dos 
respectivos órgãos um relatório sobre as 
atividades desempenhadas.

Conselho cobra 
medidas de CCz

Nesta edição 
c omemo r a t i v a 
pelo Dia do Mé-
dico Veterinário 
divulgamos uma 
das notícias mais 
aguardadas pela 
categoria: a inclu-
são dos Médicos 
Veterinários na lis-

ta de especialidades de atuação nos 
Núcleos de Apoio a Saúde da Família 
(NASFs). Uma batalha que vence-
mos após anos de luta e de muito 
empenho do Conselho Federal de 
Medicina Veterinária e dos demais 
Conselhos Regionais. Agora vamos 
trabalhar pela contratação destes 
profi ssionais nas prefeituras de San-
ta Catarina. No nosso Estado, são 50 
NASFs que atuam em 30 cidades 
catarinenses, ou seja, pelo menos 50 
novos postos de trabalho poderão 
ser abertos.

Outra bandeira deste Conselho 
é a criação de Drogarias Veteriná-
rias, com a presença obrigatória de 
um profi ssional e do Receituário 
Veterinário, coibindo assim a venda 
indiscriminada de medicamentos. 
Em conjunto com a VISA Estadual es-
tamos fi nalizando este trabalho que 
já foi encaminhado à Assembleia Le-
gislativa. Estamos em contato direto 
com os parlamentares para que este 
projeto seja adotado.

Conseguimos também estreitar 
nossas relações com o MAPA. Nosso 
próximo trabalho, em parceria com o 
MAPA e Instituições de Ensino do Es-
tado, será promover cursos de edu-
cação continuada para Responsáveis 
Técnicos, paralelos aos Seminários 
de RT, que realizamos anualmente 
em dois módulos. Recentemente o 
CRMV-SC recebeu uma homenagem 
da Assembleia Legislativa pelos ser-
viços prestados, o que representa 
um reconhecimento inequívoco de 
que estamos caminhando na direção 
certa, trabalhando não somente em 
prol da categoria, mas também para 
toda a sociedade.  Aproveito a opor-
tunidade para parabenizar todos os 
Médicos Veterinários pelo seu dia e 
desejar sucesso nesta carreira que es-
colhemos para nossas vidas.

O Conselho Regional de Medicina Ve-
terinária de Santa Catarina (CRMV-SC) 
passou a integrar a Câmara Técnica do Con-
selho Estadual do Meio Ambiente (Conse-
ma). Os Médicos Veterinários Igor Magno 
Gonçalves e Rogério Leonel Vieira repre-
sentam o Conselho em duas cadeiras de 
duas Câmaras Técnicas: Atividades Agro-
florestais e Educação Ambiental. A solici-
tação partiu do CRMV-SC que, preocupado 
com a Resolução do Consema n° 11 de de-
zembro de 2010, quis se pronunciar. A re-
solução apresentava uma lista polêmica que 
proibia e controlava a produção de espécies 
exóticas em Santa Catarina. Porém, o Con-
sema voltou atrás e revogou a resolução que 
incluia espécies como a cabra, sagui, mico-
comum, coelho, porquinho da índia, javali, 
carpa, pacu e tilápia, entre outros. O Conse-
ma foi criado em 1983 e serviu de embrião 
para a formação da Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente na qual está hoje integrado. Coelho estava entre as espécies da listagem



Seminário de RT enfatiza ética 
e mercado de trabalho 
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  EDUCAÇÃO CONTINUADA
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Médicos Veterinários e Zootecnis-
tas que irão exercer pela primeira vez 
a Responsabilidade Técnica trocaram 
informações com profissionais expe-
rientes durante a edição 2011 do Se-
minário de RT – Módulo Básico. Este 
ano o evento já passou pelas cidades de 
Xanxerê, Canoinhas, Itapiranga, Lages 
e Blumenau, onde reuniu mais de 600 
pessoas. O Seminário terá continuidade 
nas cidades de Tubarão (23/09), Ara-
quari (14/10) e Concórdia (04/11).

Nesta edição os temas abordados 
são: “Mercado de Trabalho e Perfil 
Profissional”, “Responsabilidade Éti-
ca, Civil e Criminal do Médico Veteri-
nário e do Zootecnista”, “Responsabi-
lidade Técnica: Atribuições e Aspectos 
Legais” e “Ética e Valorização Profis-
sional”.

O Assessor Técnico do CRMV-
SC, o Méd. Vet. Paulo Zunino, que 
explanou sobre os aspectos legais da 
Responsabilidade Técnica, apresentou 
um panorama atual das ações de fis-
calização e denúncias recebidas pelo 
Conselho. Em relação às demandas ad-
ministrativas, Zunino mostrou as mais 
frequentes, entre elas as empresas sem 
registro e sem RT e o exercício ilegal 
da profissão. Já no que se refere aos 
processos éticos, os casos mais comuns 

são erro médico, preços abaixo do mer-
cado e profissionais que cobram pela 
atuação como RT, mas não compare-
cem no estabelecimento. 

O Zootecnista Amir Dalbosco ex-
plicou aos participantes a importância 
da ética e da valorização profissional. 

“Ética significa a adesão voluntária a 
um conjunto de regras estabelecidas 
como sendo as mais adequadas para o 
seu exercício”, disse. Dalbosco apre-
sentou ainda as premissas que regem 
os Códigos de Ética do Médico Veteri-
nário e do Zootecnista.

Também participou do seminário o 
Presidente do Conselho Regional de Me-
dicina Veterinária do Paraná, Méd. Vet. 
Masaru Sugai que abordou o tema “Res-
ponsabilidade Civil e Ética Profissional 
do Médico Veterinário e Zootecnista”. 
Sugai alertou os profissionais sobre as 
penalidades impostas através de atitudes 
como a prescrição de medicamentos em 
situação ilegal, negligência e a prática 
de atos de concorrência desleal ou sem o 
consentimento formal do cliente. Ações 
como estas podem gerar infrações que 
variam desde advertência até a cassação 
profissional. 

A participação no módulo 
básico é obrigatória para 
os profi ssionais que irão 
exercer a RT pela primeira 
vez. O CRMV-SC estende 
o convite a todos os 

profi ssionais da Medicina 
Veterinária, Zootecnia e 

estudantes. 
As inscrições podem ser 

feitas no site www.crmvsc.
org.br e cada participante 
deverá levar 3 quilos de 

alimentos não perecíveis no 
dia do evento.  

Profi ssionais alertam sobre 
conduta profi ssional e penalidades

A Médica Veterinária Carla Zoche 
falou sobre cada área de atuação profis-
sional como inspeção, defesa sanitária 
animal, RT, fomento, reprodução ani-
mal, consultoria e prestação de serviços, 
pequenos animais, grandes animais, co-
mércio de produtos veterinários, educa-
ção e pesquisa e saúde pública. Segundo 
ela, existe um déficit de profissionais em 
áreas como indústria de pescado, aqui-
cultura, indústria de alimentos, animais 
silvestres e saúde pública. A Veterinária 
também mostrou aos futuros RTs todos 
os passos para uma atuação correta.

A participação no Módulo Básico é obrigatória aos profi ssionais que  irão exercer a RT pela primeira vez

 

 



EDUCAÇÃO CONTINUADA

Participantes avaliam Módulo 
Avançado do Seminário de RT
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A avaliação dos quase 1.600 parti-
cipantes, entre profissionais e estudan-
tes, do Seminário de Responsabilidade 
Técnica, Módulo Avançado,  realizado 
este ano foi extremamente positiva.  O 
levantamento feito pelo Conselho Re-
gional de Medicina Veterinária de San-
ta Catarina (CRMV-SC) revela que os 
resultados ‘ótimo’ e ‘bom’ foram cita-
dos pela grande maioria nos quesitos 
apresentados. 

O seminário foi realizado em oito 
cidades catarinenses: Canoinhas, Flo-
rianópolis, Joinville, Lages, São Mi-
guel do Oeste, Treze Tílias, Tubarão 

e Xanxerê, entre os dias 26 de abril e 
19 de maio. Na ficha de avaliação fo-
ram levados em consideração itens 
como divulgação do seminário, temas 
abordados, instalações, palestras, carga 
horária e facilidade de inscrição, entre 
outros. Uma inovação do CR-
MV-SC foi também uma das 
maiores surpresas do evento, 
as palestras sobre finanças pes-
soais, motivação e empreende-
dorismo tiveram alto índice de 
aprovação dos participantes.  
Mais da metade dos entrevista-
dos consideraram ainda que os 

assuntos abordados nas palestras con-
tribuíram para um melhor desempenho 
profissional e que os palestrantes foram 
objetivos na abordagem dos temas.

O espaço reservado para comen-
tários e sugestões teve ampla partici-

pação. Assuntos como 
palestras sobre animais 
silvestres, mercado de 
trabalho para Médicos 
Veterinários e Zootec-
nistas e relacionamen-
to com clientes foram 
algumas das sugestões 
apontadas.

Aproximadamente 
1,6 mil pessoas 
entre estudantes 
e profi ssionais 
participaram da 
edição 2011 do 
Seminário de RT

Palestras sobre fi nanças pessoais, motivação e empreendedorismo
se destacaram na avaliação do evento promovido pelo CRMV-SC



Capacitação na África do Sul
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O CRMV-SC é 
o terceiro do 
país a formar a 
Comissão de 
Animais Silvestres 
e Exóticos

SELVAGENS
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Padronizar as condutas e os procedimen-
tos com animais silvestres e exóticos através 
de uma medicina desenvolvida com tecno-
logia de ponta e técnicas aprimoradas  estão 
entre os principais objetivos da Comissão 
de Animais Silvestres e Exóticos criada este 
ano pelo Conselho Regional de Medicina 
Veterinária de Santa Catarina (CRMV-SC). 

Para o Presidente da Associação Brasi-
leira de Veterinários de Animais Selvagens 
(Abravas), o Médico Veterinário Roberto 
Silveira Fecchio, a criação desta comissão 
é fundamental para dar suporte nas decisões 
específicas da área e políticas públicas que 
envolvam discussões sobre o assunto. “O 
CRMV-SC é o terceiro do país a criar esta 
comissão, que até então só existia em São 
Paulo e Minas Gerais”, comenta. Fecchio 
esteve em Florianópolis para participar da 
reunião da Comissão de Animais Silvestres 
e Exóticos onde sinalizou de forma positiva 
a possibilidade de trazer para Santa Catarina 
o próximo Congresso da Abravas em 2012, 
cujo tema será Doenças Emergentes. “Nos 
últimos oito anos todos os congressos da 
Abravas foram realizados na região Sudeste, 
está na hora de contemplar também o Sul do 
país”, completou Fecchio. 

O primeiro projeto da comissão será a 
Rodada Técnica de Medicina de Aves Sil-
vestres e Exóticas que será realizada no dia 
10 de setembro, em Florianópolis. Segundo 
o Presidente da Comissão, Méd. Vet. Igor 
Magno, entre os temas que farão parte do 
evento estão: Atuação do Médico Veteri-
nário; Legislação e Direitos dos Animais- 
Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre e Maus 

Tratos; SISBIO – Autorização para Pesquisa 
e Marcação em Animais Silvestres – SNA – 
Sistema Nacional de Anilhamento; Etologia; 
Manejo de Animais Silvestres em Cativeiro; 
Manejo e Doenças Nutricionais em Aves 
Silvestres, Contenção Química em Aves e 
Estomatologia em Aves. 

A Comissão pretende dar início ao pro-
jeto de Educação Continuada junto à popu-
lação, oferecendo informações sobre pre-
venção do tráfico, orientações de manejo de 
animais selvagens mantidos em cativeiros e 
esclarecer sobre as zoonoses específicas que 
possam causar impacto na saú-
de pública. “Para isso pretende-
mos elaborar uma cartilha que 
será distribuída nas escolas de 
Santa Catarina. Essa medida é 
de extrema importância devido 
ao aumento do número de ani-
mais silvestres e exóticos de es-

timação frequentemente criados nos grandes 
centros urbanos”, afirma Magno. 

Outra preocupação é a falta de uma le-
gislação clara e específica que regulamente 
procedimentos e condutas legais para estes 
animais. Portanto, os Médicos Veterinários 
que integram a comissão pretendem elabo-
rar um Manual Técnico em parceria com 
outras instituições como o Ibama, Polícia 
Ambiental, Polícia Federal, Floram, Fatma, 
Udesc, UFSC, ICMBIO, Furb, MAPA, Ci-
dasc, ONG R3 Animal, Ministério Público 
e CRBIO. “Através desse manual teremos 

um documento padronizando as 
condutas dos profissionais que 
querem atuar nessa área, bem 
como os direitos e deveres para 
profissionais que possuem Res-
ponsabilidade Técnica em cria-
tórios”, conclui o Presidente da 
Comissão.

No Brasil, os profissionais que atu-
am nesta área estão interligados através 
da Associação Brasileira de Veteriná-
rios de Animais Selvagens (ABRA-
VAS), criada em 1991. Esta Associação 
tem a missão de congregar Médicos Ve-
terinários e estudantes interessados em 
animais selvagens e promover o apri-
moramento profissional, o bem-estar 
animal e a conservação da biodiversi-

Falta de legislação específi ca é uma das preocupações da Comissão de Silvestres e Exóticos do CRMV-SC

dade. A Abravas está agora preparan-
do a terceira edição do Vet Practices 
in South Africa que será realizada em 
janeiro do ano que vem. O curso teó-
rico e prático é dividido em dois mó-
dulos, o primeiro será realizado em 
São Paulo e o segundo na África com 
foco no papel da ciência veterinária 
no contexto da conservação da vida 
selvagem na África. Imagem feita durante o curso na África do Sul
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Em defesa dos 
silvestres e exóticos 
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Estado se destaca na produção leiteira

  2008 27,6 bilhões de litros

  2009 29,1 bilhões de litros

  2010 30,6 bilhões de litros

  2011 31,6 bilhões de litros

  2008 2,13 bilhões de litros

  2009 2,24 bilhões de litros

  2010 2,35 bilhões de litros

  2011 2,55 bilhões de litros

PRODUÇÃO LEITEIRA 
EM SANTA CATARINA

Enquanto o crescimento da produção 
leiteira no país foi de 4,6%, em Santa 
Catarina este índice chegou a 9%

Entre os principais Estados que pro-
duzem leite no Brasil, Santa Catarina foi 
o que mais cresceu entre os anos 2003 e 
2009, com uma taxa de 9%, enquanto a 
média no país foi de 4,6%. No ranking 
nacional os produtores catarinenses es-
tão na quinta posição e a produção este 
ano deverá ultrapassar  2,5 bilhões de 
litros segundo estimativa da Epagri-Ce-
pa. O leite foi responsável pelo quarto 
maior valor bruto da produção no Es-
tado, com R$ 1.2 bilhão em 2008, per-
dendo apenas para a produção de aves, 
suínos, milho e fumo. A expectativa do 
setor é que a produção leiteira suba e 
dispute a terceira posição com o fumo 
e o milho. Representativamente, Santa 
Catarina, com seu 1,2% do território, 
tem um importante papel em nível na-
cional. Neste contexto, o Oeste contri-
bui com 72,3% da produção do Estado.

Segundo o Médico Veterinário e 
extensionista rural da Epagri Everton 
Poletto, a maior parte dos produtores 
catarinenses enquadra-se como agricul-
tores familiares. Estima-se que 90 mil 
famílias vendam leite e 70% destas têm 
menos de 50 hectares. Economicamen-
te, a atividade leiteira está conseguido, 
com a aplicação de tecnologias de baixo 
custo, manter a família do agricultor na 
atividade. Além de uma certa estabili-
dade nos preços, ela propicia uma renda 
mensal na propriedade, aspecto muito 
valorizado pelos agricultores.

“O sistema de produção a base de 
pasto, com pastagens perenes de verão 
sub-divididas em piquetes, é a base do 
sistema de produção de leite em Santa 
Catarina. Isso permite que as vacas per-
maneçam, no máximo, um dia em cada 
piquete. Desta forma, há maior produ-
ção de pasto durante o ano e melhor 
condição sanitária dos animais que per-
manecem em ambientes mais limpos, 
diminuindo a incidência de mastites, 
com um melhor controle dos endo e ec-
toparasitas”, explica Poletto. 

Outras orientações que vem sendo 
implementadas são: a 
intensificação dos pa-
râmetros de higiene no 
processo de ordenha, 
a correta limpeza dos 
equipamentos e o resfria-
mento adequado do leite. 
Estes processos são con-

siderados fundamentais para que este 
produto de alto valor biológico chegue 
com qualidade na mesa do consumidor.

“Contudo, temos alguns desafios a 
enfrentar. Somos hoje dependentes do 
consumo interno que, com a política de 
melhoria da renda, principalmente da 
classe C e D, viu o consumo per cap-
ta subir de 106 litros nos anos 90 para 
160 litros/habitante/ano em 2011. Essa 
dependência, em parte, se deve à baixa 
qualidade do leite produzido. No que-
sito microbiológico, cerca de 50% das 
amostras de leite encaminhadas para 
análise mensalmente estão fora das no-
vas exigências da IN 51 que passaram a 
vigorar em julho deste ano. Somam-se 
ainda outros entraves como supervalo-
rização do real e a falta de políticas de 
pagamento do leite por qualidade pela 
maior parte das indústrias”, comenta 
Everton.  

Na sua avaliação, mesmo neste ce-
nário incerto, é visível a adoção de 

tecnologias, investimento em 
melhoramento genético, ma-
nejo e sanidade dos animais. 
“A atividade leiteira é de ex-
trema complexidade. Seu futu-
ro depende cada vez mais da 
profissionalização do produtor 
e suas organizações”, conclui.

Expectativa do 
setor é que a 
produção leiteira 
suba e dispute a 
terceira posição 
com o fumo

PRODUÇÃO LEITEIRA 
NO BRASIL
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Novo aviário com tecnologia de ponta

Epidemia preocupa autoridades
Surto de bactéria E. Coli  faz uma alerta para a importância do Médico Veterinário

Ventilação 
através de 
pressão 
negativa 
garante bem-
estar às aves

SAÚDE

7INFORME CRMV-SC       Agosto / 2011

A epidemia provocada pela bactéria 
Escherichia coli que matou pelo menos 
30 pessoas e contaminou outras 3.000 
na Europa faz um alerta sobre a impor-
tância do Médico Veterinário especial-
mente quando se trata de saúde pública. 
O uso indiscriminado de medicamentos 
sem controle, principalmente de pro-
dutos de uso veterinário indicados por 
leigos e que deixam resíduos nos ali-
mentos de origem animal, podem ter 
contribuído para a mutação genética 
desta bactéria. Tal mutação, segundo 
a mídia, tornou esta bactéria extrema-
mente agressiva ao homem e, segundo 
autoridades da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), o surto é classificado 
como o mais grave de E. coli já regis-
trado na Europa.

A proibição da venda indiscrimina-
da de medicamentos de uso veterinário 
é uma das bandeiras do CRMV-SC que, 
em conjunto com a VISA Estadual, está 
elaborando um projeto para ser encami-
nhado à Assembleia Legislativa. A Es-

cherichia coli é um habitante natural do 
sistema digestivo de animais de sangue 
quente, como frangos, bovinos, suínos, 

animais silvestres, assim como o pró-
prio homem. Em animais e pessoas sau-
dáveis, ela é mantida numa baixa popu-
lação, sem causar enfermidade. Quando 
diminui a imunidade e, principalmente 
em crianças e animais jovens, ela pode 

aumentar sua população e desencadear 
diarreias geralmente brandas. Porém, 
algumas variações desta bactéria, cha-
madas de cepas ou sorotipos, podem 
apresentar características diferenciadas 
que a tornam mais patogênica e letal.

Uso indiscriminado de medicamentos pode ter contribuído para mutação genética da bactéria
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Na cidade de Biguaçu, Grande Florianó-
polis, foi inaugurado um dos mais modernos 
aviários de Santa Catarina com capacidade 
para abrigar 30 mil frangos de corte. De 
acordo com a Médica Veterinária responsá-
vel pelo aviário Jamile Zunino, a avicultura 
tem avançado muito nos últimos anos. “As 
aves passaram por melhoramento genético 
e a nutrição também avançou consideravel-
mente, o que garante às aves um elevado 
potencial produtivo. É preciso ter uma es-
trutura adequada para acompanhar esta evo-
lução. Ambiência é a palavra-chave para dar 
continuidade ao processo”, completa.

Uma das tecnologias utilizadas é a ven-
tilação através de pressão 
negativa que funciona com 
a sucção do ar, realizada por  
exaustores. Esta tecnologia 
cria uma pressão negativa no 
interior do galpão e propor-
ciona uma ventilação mais 
uniforme. De acordo com a 

Veterinária este sistema também controla a 
velocidade do vento sobre as aves, garantin-
do que elas fiquem em uma zona de confor-
to térmico maior. Para um funcionamento 
eficiente é essencial que o aviário esteja 
bem vedado. 

De acordo com Jamile, o sistema de 
pressão negativa proporciona  bem-estar às 
aves, maior viabilidade e melhora a quali-
dade da carcaça. Para as empresas e para o 
produtor proporciona melhores índices de 
produção, estabilidade de resultados durante 
o ano e consequentemente maior lucro. “Po-
rém, vale lembrar que só teremos sucesso se 
a equipe técnica e o produtor comprarem a 

ideia. O Veterinário na avicultura é 
essencial, pois ele assegura a sani-
dade das aves, realiza treinamentos 
de produtores em relação à biosse-
guridade e programas de monitoria. 
Outra função é a análise de resulta-
dos laboratoriais e gerenciamento 
de resultados zootécnicos”, finaliza. 
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Aos profissionais 
que cuidam dos 

animais, da saúde 
pública, da inspeção 

e tecnologia dos 
alimentos de 

origem animal, 
que se dedicam ao 

ensino, pesquisa 
e  extensão uma 

homenagem 
do Conselho 

Regional de Medicina 
Veterinária 

de Santa Catarina

  9 de Setembro

Dia do Médico 

Veterinário

  9 de Setembro

Dia do Médico 

Veterinário



Formatura em 1961 na 
Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul

PROFISSÃO
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    9 de Setembro 
Uma data especial

Ele foi um dos fundadores do Conse-
lho Regional de Medicina Veterinária de 
Santa Catarina e o primeiro Presidente do 
CRMV-SC. O Médico Veterinário Abel 
Just completa este ano meio século de 
profissão e representa nesta reportagem 
todos os Médicos Veterinários que em 9 
de Setembro comemoram seu dia. Hoje o 
Estado de Santa Catarina conta com mais 
de 5 mil profissionais, 3, 7 mil deles em 
atuação, possui 11 instituições de ensino 
superior que oferecem a graduação, além 
de tecnologia de ponta e pesquisas que 
são referência no país. 

“Os avanços são uma constante, an-
tigamente a faculdade ensinava basica-
mente a tratar a doença dos animais, esse 
era o enfoque durante os quatro anos de 
curso, atualmente o leque se expandiu e 
nossa atuação é fundamental na saúde pú-
blica, para execução de programas de sa-
nidade, fomento e melhoramento tecno-
lógico, genética, medicamentos e 
vacinas. Hoje nossa profissão tem 
um reconhecimento muito maior, 
seja na área técnica, social, eco-
nômica e política”, afirma.  Abel 
se formou na Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul, em 
Porto Alegre, em 1961, no ano 
seguinte voltou para Santa Cata-
rina e começou sua carreira em 

     9 de Setembro 
 Uma data especial

No dia do Médico Veterinário uma 
homenagem a Abel Just que celebra este 

ano meio século de profi ssão 
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Araranguá, em atividades de campo na 
Secretaria Estadual de Agricultura. Em 
1964 foi transferido para a Capital onde 
assumiu a Coordenação dos Serviços de 
Defesa Sanitária Animal, a qual condu-
ziu por mais de 30 anos até sua aposen-
tadoria. Foi no início de sua carreira, em 
Florianópolis, que Abel se comprometeu 
com a criação do Conselho Regional de 
Medicina Veterinária de Santa Catarina, o 
segundo Conselho do país, o primeiro foi 
do Rio Grande do Sul. 

“O Conselho Federal de Medicina 
Veterinária e os Conselhos Regionais fo-
ram criados através do Lei 5.517 de 1968. 
Participei do processo de implantação do 
CRMV-SC e em 1969 assumi a presidên-
cia. Na época a maior dificuldade era a 
própria implementação do Conselho, pela 
falta de experiência. Os Conselhos vie-
ram para fiscalizar a profissão, que até 
então era regulamentada pelo decreto de 
1933. Portanto não foi fácil disciplinar, 

orientar, embora fossem 
poucos colegas naquele 
tempo”, relembra. O traba-
lho realizado há mais de 40 
anos por Abel foi essencial 
para que o Conselho Regio-
nal de Santa Catarina figu-
re nos dias de hoje entre os 
mais atuantes do país.

SC conta com 
mais de 5 mil 
Veterinários, 3,7 
mil em atuação. 
No país já são 
mais de 70 mil 
atuantes

Atuando pela Secretaria 
Estadual de Agricultura 
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Um mercado 
promissor

O mercado de trabalho para os Zootecnistas em Santa Catarina está conquistando um espaço cada 
vez maior. Muitos profi ssionais da área partiram para o empreendedorismo e alcançaram excelentes 
resultados. Entre eles, o Zootecnista Dalton Luiz dos Santos, um dos fundadores da Vitamix, empresa 
especializada em produtos para suinocultura, localizada em Nova Itaberaba. Há 13 anos no mercado, 
a empresa exporta 7% da sua produção para o Paraguai e já estuda outros mercados internacionais. O 
sucesso, segundo ele, é planejar e ter  metas muito claras, além de conhecimento técnico e experiência

Informativo CRMV-SC - Como 
surgiu a Vitamix?
Dalton Luiz dos Santos - A Vita-
mix nasceu da necessidade de con-
cretizar um ideal do seus sócios, o 
engenheiro agrônomo Enio Sônego, 
o Médico Veterinário Gelson Mar-
chiotti e eu.Trabalhávamos em uma 
empresa de nutrição animal, na mes-
ma área de atuação que hoje ocupa-
mos, mas tínhamos a convicção de 
que poderíamos montar uma empresa 
com nosso perfil empreendedor, mo-
tivados pela necessidade de atuação 
em uma área específica do mercado: 
a suinocultura.

CRMV-SC – Há quanto tempo es-
tão no mercado?
DS - Nossa produção inicial foi em 
1998, com apenas 4 funcionários na 
produção. Os volumes eram peque-
nos e nossa distribuição era feita ba-

sicamente em Santa Catarina. Hoje nossa 
equipe soma 194 colaboradores. O volume 
mensal de produção é de 22.000 toneladas 
de rações. Também estamos entrando na 
área da bovinocultura. 

CRMV-SC – Em relação às exportações, 
depois do Paraguai qual é a próxima 
meta? 
DS- A comercialização para o Paraguai 
representa hoje aproximadamente 7% da 
nossa produção. Já realizamos alguns estu-
dos com outros países da América do Sul e 
Central, mas não há definição para outras 
exportações a curto prazo.

CRMV-SC – Quais são as tecnologias 
aplicadas no processo de produção?
DS – Para garantir a qualidade dos produ-
tos fizemos uma seleção criteriosa dos for-
necedores, inspeção das matérias-primas e 
da qualidade da mistura. A parceria com o 
laboratório CBO, em Campinas (SP), que 

possui equipamentos de alta sensibi-
lidade tecnológica, garante a precisão 
dos resultados. A mistura de micro in-
gredientes sensíveis do processo, como 
vitaminas e microminerais, é terceiriza-
da pela DSM em São Paulo. Lá que são 
fabricados os premixes cujas formula-
ções são elaboradas pelos técnicos da 
Vitamix.  

CRMV-SC – Como o senhor avalia 
o atual mercado de trabalho para os 
Zootecnistas ?
DS – É fundamental que os Zootecnis-
tas se especializem em uma área de atu-
ação. As empresas buscam profission-
ais altamente treinados e com a máxima 
graduação. Para estes profissionais o 
mercado está sempre aberto. As dificul-
dades são para todos, mas os caminhos 
que levam a bons empregos também 
são para todos, basta a sabedoria de es-
colher a trilha correta a seguir. 



Abate humanitário é fundamental

Descaso com o sofrimento de animais de produção durante o 
abate ainda é uma realidade nos frigorífi cos e abatedouros brasileiros 

BEM-ESTAR ANIMAL
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O Brasil, por ser uma país exporta-
dor, é signatário da Organização Mun-
dial de Saúde Animal (OIE), atendendo 
as diretrizes internacionais de abate 
humanitário. As recomendações abor-
dam a necessidade de assegurar que 
os animais de produção não sofram 
durante manejo envolvendo diretrizes 
tais  como:

A preocupação com o bem-estar dos 
animais de produção começou há mais 
de cinco séculos, na Europa. Há relatos 
inclusive de que os animais eram ali-
mentados antes do abate e que recebiam 
um golpe na cabeça que os deixavam 
inconscientes antes que fosse efetuada 
a sangria, evitando assim o sofrimento. 
Hoje, embora existam leis que sustentem 
a obrigatoriedade ao bem-estar animal e 
aplicação de penalidade a quem infringi-
las, não são raras as situações de descaso 
com o sofrimento destes animais antes 
da morte.

Para mudar este panorama foi criado 
em 2008 o Programa Nacional de Aba-
te Humanitário - Steps - numa parceria 
entre a Sociedade Mundial de Proteção 
Animal (WSPA), Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 
União Brasileira de Avicultura (UBA), 
Associação Brasileira de Produtores e 
Exportadores de Frango (ABEF) e Asso-
ciação Brasileira da Indústria Produtora 
e Exportadora de Carne Suína (ABI-
PECS).  Desde então somente em San-
ta Catarina mais de 1.500 profissionais 
passaram pelo treinamento. O objetivo é 
fazer com que os fiscais federais agro-
pecuários e profissionais que atuam em 
frigoríficos adotem o programa cuja pre-
missa é melhorar o manejo, pré-abate e 

abate levando em consideração as novas 
leis e diretrizes voltadas ao bem-estar de 
animais de produção.

“A rotina exaustiva faz com que mui-
tos profissionais percam a sensibilidade 
e esqueçam que os animais de abate tam-
bém sentem dor”, comenta a Médica Ve-
terinária Charli Ludtke, coordenadora do 

programa no país e Gerente de Animais 
de Produção da WSPA Brasil. Doutora 
em Medicina Veterinária na Área de Ins-
peção de Produtos de Origem Animal, 
Charli foi uma das palestrantes convida-
das este ano pelo CRMV-SC para parti-
cipar do Seminário de Responsabilidade 
Técnica, Módulo Avançado. 

Segundo a Médica Veterinária 
Charli Ludtke, o manejo, o pré-abate 
e o abate inadequados também afetam 
diretamente a qualidade da carne. Ani-
mais que são submetidos ao estresse 
intenso ou agudo, que ocorre próximo 
ao momento do abate, podem desenvol-
ver o defeito de qualidade como a carne 
PSE (pálida, mole e exsudativa). 

“Esse defeito é bastante comum em 
suínos e aves, sendo caracterizado pela 
aparência pálida e a baixa capacidade 
da carne reter água, levando à rejeição 
dos cortes pelo consumidor”, explica 
Charli. Outro defeito ocasionado pelo 
manejo incorreto do animal é o apare-
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cimento da carne DFD (escura, dura e 
seca).

 Essa condição é mais comum em 
bovinos e suínos e se estabelece quan-
do os animais são submetidos a estres-
se de longa duração, geralmente rela-
cionado ao manejo na granja, mistura 
de lotes, brigas, condições inadequadas 
de transporte e área de descanso no fri-
gorífico. 

Nesse defeito, o pH final elevado da 
carne (acima de 6,0) favorece o desen-
volvimento de microorganismos res-
ponsáveis pela degradação do produto, 
assim como alterações nas característi-
cas físicas da carne.

Manejo inadequado infl uencia 
a qualidade da carne

Somente em Santa Catarina mais de 1,5 mil profissionais já passaram pelo treinamento

DIRETRIZES

Animais devem ser transportados 
somente em boas condições físicas;

Equipamento de emergência para 
insensibilização sempre disponível; 

Abate deve ser feito com equipa-
mentos adequados para cada espécie;

O uso de bastões elétricos só deve 
ser permitido em casos extremos.
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Construindo uma 
vida fi nanceira 
saudável

Construindo uma 
vida fi nanceira 
saudável

Documente suas despesas

Gaste menos do que ganha

Determine e escreva seus ob-

jetivos de curto, médio e longo 

prazo incluindo seus valores e 

revise-os a cada seis meses

Poupe, pague primeiro a si 

mesmo – separe o “dízimo” 

mensalmente para garantir sua 

terceira idade

Invista corretamente – infor-

me-se muito bem sobre as prin-

cipais formas de investimentos 

ou procure um profissional inde-

pendente

Permita-se saborear alguns 

refrescos ao longo da caminha-

da. Entenda que o dinheiro é 

apenas o meio, e não o fim.

Quais são os passos para construir 
uma vida financeira saudável? Segundo 
o consultor financeiro Eduardo Achôa 
é imprescindível dimensionar os gastos 
às reais necessidades. “Um dos grandes 
problemas é o comparativo pessoal, isso 
faz com que as pessoas comprem um car-
ro importado somente porque o vizinho 
ou o cunhado também tem, por exemplo. 
É preciso saber gastar, consumir de for-
ma inteligente”, afirma o agente autôno-
mo de investimentos pela Comissão de 
Valores Monetários (CVM).

Para garantir uma vida financeira-
mente tranquila algumas premissas são 
básicas, entre elas fazer uma reserva téc-
nica que varia conforme a estabilidade 
da renda mensal familiar, ficando entre 
3 e 8 vezes a despesa mensal da casa. 
Outra dica é praticar o “dízimo”, e vi-
ver com 90% do que se ganha, o restante 
deve ser poupado. “Não adianta esperar 
até o fim do mês para ver se sobra, difi-
cilmente isso vai acontecer”, aconselha. 

Achôa quebra ainda outro tabu: a 
caderneta de poupança é sim uma exce-
lente alternativa de investimento, mas 
somente a longo prazo. Para se ter uma 

ideia dos rendimentos, uma pessoa que 
economizar R$ 500,00 durante 35 anos, 
considerando uma taxa anual de 15%, 
irá acumular mais de R$ 5,2 milhões. 
Outras opções variam conforme o per-
fil do investidor e o tempo no qual ele 
pretende resgatar o dinheiro aplicado, 
como as bolsas de valores, os fundos de 

investimento, os clubes de investimen-
tos e previdência privada. Achôa parti-
cipou este ano do Módulo Avançado do 
Seminário de Responsabilidade Técnica 
como um dos palestrantes e se colocou 
à disposição dos Médicos Veterinários 
e Zootecnistas para prestar sua primeira 
consultoria sem custos.

Formado em Engenharia Me-
cânica, Associado a FS-Advisors, 

atua como consultor financeiro 
desde 1996. É agente autônomo 
de investimentos pela Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM), 

qualificou-se para o MDRT (Ins-
tituição Internacional Especiali-
zada em Consultoria Financeira). 

Ministra curso e palestra sobre 
finanças pessoais.

E-mail: achoa@fs-adv.com.

FUNDAMENTOS PARA 

UMA VIDA FINANCEIRA 

SAUDÁVEL
CURTO PRAZO
ATÉ 24 MESES

MÉDIO PRAZO
DE 25 A 60 MESES

LONGO PRAZO
ACIMA DE 60 MESES 

Renda fi xa/CDB Renda Fixa Fundo de Ações

Títulos do Governo Ações, ETF´s, Fundo de Ações, 
Clubes de Insestimentos

Ações, ETF´s, Clube de 
Investimentos

    ONDE INVESTIR

EDUARDO ACHÔA



 38° Conbravet na reta fi nal

Evento, que irá acontecer entre os dias 1° e 4 de novembro 
em Florianópolis, terá uma grade científi ca com temas inéditos 

EVENTO
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Com a definição e divulgação da 
programação preliminar, a grade cientí-
fica do 38° Congresso Brasileiro de Me-
dicina Veterinária (Conbravet) está em 
fase de ajustes finais. O evento ocorre, 
em Florianópolis, entre os dias 1º e 4 de 
novembro e terá como tema “Ano Mun-
dial da Medicina Veterinária – O Mé-
dico Veterinário na Saúde, na Produção 
de Alimentos e Sustentabilidade”.

Paulo Roberto Costa Leite Garcia, 
Presidente do Congresso e da Sociedade 
Catarinense de Medicina Veterinária de 
Santa Catarina (Somevesc), explica que, 
por não se tratar de um evento especiali-
zado, o Congresso irá abranger diversas 
áreas e trazer grandes nomes da Medi-
cina Veterinária: “Queremos oferecer 
um grande encontro, com a reunião de 
todas as entidades. Será uma oportu-
nidade para democratizar o debate dos 
principais temas da profissão. Quere-
mos, ainda, inovar e trazer assuntos que 
nunca foram tratados com profundidade 
em outros congressos como apicultura, 
homeopatia e perícia civil”, afirma.

O Médico Veterinário Jorge Ra-
mella, Presidente da Comissão Cien-

tifica do evento, conta que todas as 
áreas que integram o congresso estão 
definidas: “Serão debatidos os temas 
Homeopatia, Produção Orgânica, Ovi-
nocultura, Bem-Estar Animal, Pequenos 
Animais, Zoonoses, Inspeção Sanitária, 
Saúde Pública, Laboratório, Apicultura, 
Suínos, Aves, Perícia Civil, Equinocul-
tura e Aquicultura. Teremos mais de 50 
palestrantes nacionais e internacionais, 
profissionais altamente qualificados. 
Além disso, realizaremos mesas redon-
das para discussões amplas e francas”, 
aponta. 

O 38º Conbravet será realizado no 
Costão do Santinho Resort e reunirá 2 
mil participantes entre profissionais e 
estudantes. Paralelamente a ele ocor-
rem outros três eventos: o da 
Anclivepa, o 7º Congresso 
Brasileiro de Aquicultura e o 
4º Simpósio de Homeopatia 
Veterinária. A inscrição para 
o evento pode ser feita no site 
www.conbravet2011.com.br. 
No mesmo endereço é pos-
sível conferir a programação 
preliminar e mais informações 

sobre o encontro.
Quem já confirmou a participação no 

evento tem até o dia 15 de agosto para 
encaminhar suas inscrições para sub-
missão de trabalhos científicos. Serão 
avaliadas pesquisas nas áreas de saúde, 
produção de alimentos, sustentabilida-
de, clínica e cirurgia, doenças infeccio-
sas e parasitárias, reprodução e produ-
ção animal e ciências básicas.

O participante também pode ins-
crever-se para quatro minicursos que 
serão oferecidos durante o 38° Conbra-
vet. São eles: Perícia civil; Bem-Estar 
animal; Rotulagem de alimentos e Ho-
meopatia. O valor de cada minicurso 
é de R$ 150,00. Entre os expositores 
confirmados estão as empresas Gime-

nez, Real H, EyeFlex, 
MedVep, Licitão, Revista 
Nosso Clínico, Revista A 
Hora Veterinária, Control 
Lab, Beraca, Metalvet, 
Brasmed, Supermercados 
Giassi e Bioeasy. Cotas 
de patrocínio, estandes e 
outras categorias de apoio 
ainda estão disponíveis.

A expectativa 
é que o 38 ° 
Conbravet reúna 
mais de 2 mil 
participantes 
entre profi ssionais 
e estudantes
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 “Nega” está se recuperando das sequelas de uma cinomose e já começa a recuperar movimentos
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Terapias que ganham espaço

Acupuntura e homeopatia podem 
ser utilizadas em diversas patologias

Dois tratamentos alternativos ganham 
cada vez mais espaço nas clínicas veteri-
nárias. Tanto a acupuntura quanto a ho-
meopatia são terapias utilizadas basica-
mente em todos os casos clínicos agudos 
ou crônicos, exceto quando há indicação 
cirúrgica. “Tratamos desde simples diar-
reias e infecções até convulsões e diabe-
tes. Infelizmente são as doenças crônicas, 
que não obtiveram muitos resultados com 
as terapias convencionais alopáticas, 
as maiores responsáveis por trazer esse 
paciente ao consultório do homeopata”, 
afirma a Médica Veterinária Carmem 
Lúcia Cocca de Resende.

Um exemplo, segundo a Veterinária, 
são os animais com atopia, um proces-
so alérgico com manifestação na pele, 
que após anos de tentativas terapêuticas 
frustradas com corticóides, antibióticos, 
shampoos e muitos efeitos colaterais, 
chegam ao consultório do homeopata 
para tentar a última "cartada". 

Os resultados variam de acordo com 
o tipo de afecção. No tratamento homeo-
pático as doenças crônicas necessitam de 
mais tempo para uma resposta orgânica 
pois o organismo já sofre com a patologia 
há mais tempo. “Pode ser que nesses ca-
sos a resposta seja obtida desde algumas 

horas até meses após o início do trata-
mento, que requer acompanhamento com 
retornos programados, exames clínicos e 
laboratoriais frequentes. 

Já em casos agudos o resultado deve 
surgir em horas ou no máximo poucos 

dias e também podem ser necessárias te-
rapêuticas de apoio como soroterapia e 
nutrição parenteral concomitante. Cada 
caso é um caso e não há protocolos pre-
definidos e tampouco fórmulas prestabe-
lecidas”, diz Carmem.

A Médica Veterinária Patrícia 
Hoffmann Barzotto, com especia-
lização em Acupuntura Veterinária 
pelo Instituto Homeopático Jacque-
line Peker (Campinas/SP) salienta 
que esta técnica milenar chinesa 
apresenta resultados satisfatórios.

“Podemos tratar qualquer espé-
cie animal, adequando-se os meri-
dianos às diferenças anatômicas das 
espécies. Desta terapia fazem parte 
a fitoterapia, dietoterapia, estímu-
los dos pontos por calor como moxa 
(Artemisia vulgaris), laser, ultras-
som, indução magnética, estímulos 
por pressão como massagens, ven-
tosas, e estímulos por punção. Há 

ainda a farmacopuntura, uma injeção 
de substâncias tais como anestésicos e 
hormônios para potencialização de suas 
ações e redução dos seus efeitos cola-
terais, além do implante de ouro nos 
pontos de acupuntura”, explica Patricia. 

Uma das suas pacientes é a cadela 
Nega (SRD pelagem negra, sem vaci-
nação). Ela e suas duas irmãs tiveram 
diagnóstico de cinomose no final de 
janeiro deste ano. Tratadas convencio-
nalmente com corticóides, complexo 
vitamínico B e antibióticos até final de 
março, as irmãs melhoraram mas Nega 
teve paresia dos membros posteriores 
quando passou a ser tratada com eletro-
acupuntura. “Após a 8ª sessão semanal 

ela começou a levantar, agora após 
a 13ª sessão semanal já troca passos 
sem auxílio, e com exercícios fisiote-
rápicos vem recuperando a muscula-
tura atrofiada”, conta a Veterinária. 

Segundo ela, o tratamento para 
patologias de coluna com com-
pressão medular leve a moderada e 
radiculites (quando os sinais neu-
rológicos estão moderadamente pre-
servados e há dor profunda) pode ser 
de até 12 sessões, realizadas de uma 
a duas vezes por semana. “Podemos 
ainda recorrer ao implante de ouro 
cuja melhora dos sintomas ocorre 
entre duas e quatro semanas após”, 
finaliza. 
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Avanços e novas tecnologias
Como em todas as áreas da Medicina 

Veterinária, a patologia teve avanços consi-
deráveis nos últimos 20 anos no que se refere 
às novas técnicas laboratoriais. Muitas delas 
estão se tornando populares não somente em 
laboratórios de pesquisa, mas também em la-
boratórios de rotina diagnóstica, o que facilita 
no entendimento do mecanismo (patogenia) e/
ou no diagnóstico conclusivo de doenças. 

Quem fala sobre estas novas tecnologias 
é a Médica Veterinária Raquel Rubia Rech, 
doutora em patologia veterinária pela Univer-
sidade Federal de Santa Maria (RS), com certi-
ficação em patologia pelo Colégio Americano 
de Patologistas Veterinários (ACVP) que per-
mite sua atuação como patologista veterinária 
certificada nos Estados Unidos, Canadá, Aus-
trália e em outros países da Europa. Atualmen-
te ela é patologista na Embrapa Suínos e Aves.

Entre as inovações, uma que se destaca 
tanto na rotina diagnóstica quanto em estudos 
experimentais, é a imuno-histoquímica (IHQ). 
“Essa técnica usa a aplicação de anticorpo es-
pecífico para determinado antígeno presente 
no tecido (seja ele um agente infeccioso ou 
uma determinada proteína) e auxilia no diag-
nóstico definitivo de doenças infecciosas ou 
tumores. 

Por exemplo, no caso da raiva, se o ma-
terial foi fixado em formol e na ausência de 
corpúsculos de Negri durante o exame micros-
cópico de rotina, ainda é possível realizar o 
diagnóstico dessa doença, através da IHQ que 
demonstra o vírus da raiva no citoplasma de 
neurônios de animais infectados”, afirma. A 
Médica Veterinária explica ainda que no caso 
de tumores, o uso da IHQ determina a origem 
celular dos neoplasmas (ex.: se um linfoma 
tem origem nos linfócitos T ou B). 

Outras técnicas avançadas incluem a hi-
bridização in situ, e o advento da patologia 
molecular que utiliza técnicas como os micro-
arranjos para associar mudanças moleculares 
a achados clínicopatológicos em casos de cân-
cer e doenças genéticas. “Apesar dos avanços, 

Necropsia de um cavalo que morreu de cólica. Nesses casos, as lesões macroscópicas 
encontradas durante a necropsia sistemática é essencial para o diagnóstico final

PATOLOGIA

é importante salientar que essas técnicas não 
substituem a realização de necropsia criteriosa 
com a descrição detalhada dos achados ma-
croscópicos e a colheita sistemática de mate-

rial a ser enviado ao laboratório. Esse material 
será examinado pelo  patologista que observa-
rá as mudanças morfológicas do tecido e inter-
pretará essas lesões”, completa Raquel. 
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Foto microscópica da medula espinhal de 
um cavalo. O neurônio maior contém uma 
inclusão intracitoplasmática eosinofílica 
chamada de corpúsculo de Negri; achado pa-
tognomônico da infecção do vírus da raiva. O 
diagnóstico pode ser confirmado por teste de 
imunofluorescência ou imuno-histoquímica

A patologia é uma área de apoio para diver-
sas especialidades da Veterinária, especial-
mente para a clínica médica, inspeção de 
produtos de origem animal e saúde pública. 
Ela tem um papel central no diagnóstico e 
controle de doenças, pois através da obser-
vação e interpretação de lesões, o patolo-

gista determina mecanismos de patogenia e 
dessa forma, elabora o diagnóstico presuntivo 
ou definitivo de uma doença. A capacidade 
de diagnóstico é muito importante tanto na 
clínica de animais de estimação, quanto para 
animais de produção. 
Para animais de estimação, a capacidade de 

diagnóstico permite ao clínico decidir a 
melhor forma de tratamento da doença de 
um animal. Já para animais de produção, a 
capacidade de diagnóstico melhora o status 
sanitário dos rebanhos, bem como amplia a 
informação sobre a frequência das doenças 
de determinada região.

Foto macroscópica de cortes transversais 
dos cornetos nasais de um suíno normal (à 
esquerda, para comparação) e de um suíno 
com rinite atrófica (à direita) que apresenta 
atrofia acentuada bilateral dos cornetos nasais 
com desvio lateral do septo nasal. Essa lesão 
é causada pela bactéria Pasteurella multocida
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AGENDA

Acompanhe a agenda no site 
www.crmvsc.org.br

AGOSTO

   I Congresso sobre Tecnologia de 
Produção de alimentos para animais    
23/08 a 24/08

     Maringá ‒ PR 
     Informações: cbna@cbna.com.br

   57º Congresso Brasileiro de Genética
    30/08 a 02/09 
    Águas de Lindóia - SP
    Informações: www.sbg.org.br

SETEMBRO

   XXII Congresso Latino- Americano de 
Avicultura

    06/09 a 09/09
    Buenos Aires - Argentina
    Informações: 54 (11) 4139-8111

   Fórum de Líderes em Suinocultura    
14/09 a 15/09

    Foz do Iguaçu (PR)
    Informações: porkforum.com.br

   III Simbras - Simpósio Brasileiro de 
Agropecuária Sustentável

    22/09 a 24/09
    Viçosa (MG)   
    Informações: simbra.as@gmail.com

   XV Encontro Nacional de Patologia 
Veterinária

    26/09 a 30/09
    Goiânia (GO)
    Informações: www.enapave.com.br

   Southern European Veterinary 
Conference
    29/09 a 02/10    
    Barcelona - Espanha
    Informações: www.sevc.info

OUTUBRO

   36° Congresso Mundial da Associação 
Mundial de Veterinários de Pequenos 
Animais

    14/10 a 17/10
    Jeju - Coreia
    Informações: www.wsava2011.org

   Feira Internacional de Produtos e 
     Serviços para a Linha Pet e Veterinária
   18/10 a 20/10
    São Paulo - SP
    Informações: www.petsa.com.br

Batalha vencida: Médicos 
Veterinários no NASF

Presidente do CRMV-SC recebe a homenagem

Sessão especial para os 50 anos da 
Somevesc e homenagem ao CRMV-SC

Após longos anos de luta, o Conselho 
Federal de Medicina Veterinária (CFMV) 
juntamente com o Conselho Regional de 
Medicina Veterinária de Santa Catarina 
(CRMV-SC) e demais CRMV’s conse-
guiram junto ao Ministério da Saúde a in-
clusão do Médico Veterinário no progra-
ma Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(NASF). 

O Presidente do CRMV-SC, Moacir 
Tonet, destaca que após a pressão feita so-
bre os parlamentares catarinenses em bus-
ca de apoio, o CRMV-SC irá agora lutar 
pela contratação de Médicos Veterinários 
pelas prefeituras de Santa Catarina. A ex-
pectativa é que sejam criados aproxima-
damente quatro mil novos postos de tra-
balho no país com a inclusão do Médico 
Veterinário, um grande reconhecimento 
deste profissional na Saúde Pública. Parte 
do texto publicado pelo Minis-
tério da Saúde afirma que “Os 
Núcleos de Apoio a Saúde da 
Família (NASFs) serão aprimo-
rados na Nova Política Nacional 
de Atenção Básica. Dentre as 
mudanças, está definida a am-
pliação das especialidades pro-
fissionais que poderão passar a 

atuar nos NASFs. 
Até então, os Núcleos eram compostos 

– por decisão das secretarias municipais 
de saúde – por psicólogo, assistente so-
cial, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoau-
diólogo, profissional da educação física, 
nutricionista, terapeuta ocupacional, gine-
cologista, homeopata, acupunturista, pe-
diatra e psiquiatra. Agora, o Ministério da 
Saúde ampliou este elenco de profissões, 
incluindo, nos NASFs, a possibilidade de 
os gestores locais do SUS contratarem 
profissionais como Médico Veterinário e 
sanitarista, entre outros.”

 De acordo com organizações interna-
cionais, estima-se que 75% das doenças 
infecciosas emergentes e reemergentes 
são transmitidas na interface entre o ho-
mem, os animais e o ecossistema, são as 
zoonoses, por isso a importância da par-

ticipação do Médico Vete-
rinário. Para o Presidente 
do CRMV-SC, a inclusão 
da Medicina Veterinária 
no NASF irá consolidar o 
Sistema Único de Saúde e 
contribuir diante das reali-
dades epidemiológicos do 
Brasil.

Os 50 anos da Sociedade Catarinense 
de Medicina Veterinária (Somevesc) fo-
ram comemorados em sessão especial na 
Assembleia Legislativa de Santa Catarina 
(Alesc), no dia 13 de julho. Durante a ses-
são especial foram homenageados o Con-
selho Regional de Medicina Veterinária 
de Santa Catarina (CRMV-SC), a Fede-
ração Nacional dos Médicos Veterinários, 

a Associação Nacional dos Clínicos Ve-
terinários de Pequenos Animais de Santa 
Catarina (Anclivepa/SC),  Associação Na-
cional dos Clínicos Veterinários de Peque-
nos Animais do Brasil (Anclivepa-Brasil) 
e o Médico Veterinário Abel Just, primei-
ro Presidente do CRMV-SC e que este ano 
completa meio século de profissão, entre 
outras personalidades e instituições.

Ministério da 
Saúde reconhece 
importância 
dos Médicos 
Veterinários na 
saúde pública
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Med. Vet. Paulo Garcia reprentou a categoria


