
Informe CRMV-SC   -  Ano X -   Edição 35- JUNHO 2017

Há pouco mais de um mês foi 
credenciando em Joaçaba o 
primeiro laboratório a realizar o 
exame para detecção do Mor-
mo em Santa Catarina.

Mormo - Laboratório 
de SC é credenciado 
para realizar exame 

PÁGINA 11

Zona Livre de Febre 
Aftosa sem Vacinação

SC comemora10 anos de 
certificação internacional 

e 50 anos da primeira 
campanha de vacinação. 

PÁGINAS 4 E 5.

NASF - Veterinária 
integra equipe em 

Garopaba
PÁGINA 12

Queijo serrano - Lei 
ainda aguarda por 
regulamentação 

 PÁGINA 10

Por mais importante que seja 
a presença deste profissional 
na composição das equipes do 
NASF são raros os gestores pú-
blicos com esta visão. 

A expectativa é que o docu-
mento seja concluído em breve,  
respeitando as características 
do produto e de forma segura 
para os consumidores. 
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P r e z a d o s 
Colegas

É com mui-
ta satisfação 
e orgulho 
que apro-
veito para 
parabenizar 
todos os 

Médicos Veterinários e Zoo-
tecnistas que, de alguma for-
ma, contribuíram para tornar 
nosso Estado numa referência 
mundial em status sanitário. 
No mês de maio completa-
mos 10 anos de certificação 
pela OIE como Zona Livre de 
Febre Aftosa sem vacinação e 
50 anos da primeira campanha 
de vacinação. Apesar das con-
quistas, nossa tarefa ainda é 
ardua, precisamos manter esta 
posição.
Outra notícia que traz muita 
satisfação é a contratação de 
uma Médica Veterinária para 
integrar a equipe do NASF na 
cidade de Garopaba, uma sá-
bia atitude do prefeito e que 
infelizmente não é seguida 
pelo restante do poder execu-
tivo das cidades catarinenses.
Nas próximas páginas também 
contamos um pouco mais so-
bre nossa Rodada Técnica em 
Zootecnia, informamos sobre 
os nossos próximos seminá-
rios de RT e separamos artigos 
de interesse de toda a catego-
ria. Desejo que apreciem nos-
so informativo.

A todos uma ótima leitura!

SEMINÁRIOS DE RT 
 1º SEMESTRE

INSCRIÇÕES: www.crmvsc.org.br
Participantes devem levar 3 Kgs de alimento não perecível

07/06 Canoinhas – UnC 
Campus Canoinhas - Unidade de Marcílio Dias - Estrada Geral 

08/06 Blumenau - FURB
Campus I - Aud. Prof. Milton P. Costa Ribeiro (Bloco J - Sala 102)

13/06  Tubarão –UNISUL
Auditório 201, bloco C,  Rua Padre Geraldo Spettmann s/n,

20/06 Lages – CAV/UDESC
Auditório Caverna – Av. Luiz de Camões, 2090, Conta Dinheiro 

27/06   Itapiranga – CÂMARA DE VEREADORES
Auditório Câmara de Vereadores - Rua São Jacó, nº 211, Centro

28/06 Chapecó – UNOCHAPECÓ
Plenário do bloco G, Avenida Senador Attílio Fontana, 591-E - Efapi,

29/06  Concórdia - IFC
Auditório Central - Campus Concórdia. Rodovia SC 283 - km 17
 
Mód. Básico:14h às 17h  Mód. Avançado:18h às 21h
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HISTÓRIA

Livro resgata meio século 
de história do CRMV-SC

Uma parceria entre a BB Editora com em-
presas públicas e privadas permitiu a edição 
de uma obra completa sobre a trajetória do 
Conselho Regional de Medicina Veterinária 
de Santa Catarina. Com apresentação grá-
fica impecável, o conteúdo aborda desde a 
criação da Medicina Veterinária no mundo 
até sua evolução para os dias atuais.
Outros capítulos contam sobre o surgimen-
to do CRMV-SC, o agronegócio, a Medicina 
Veterinária em Santa Catarina, as perspec-
tivas de trabalho no Estado e a representa-
tividade da instituição. Com um número li-
mitado da versão impressa, o livro também 
pode ser baixado gratuitamente no site do 
CRMV-SC.
O CRMV-SC agradece os parceiros que pos-
sibilitaram a execução deste projeto: Núcleo 
Oeste de Médicos Veterinários  e Zootecnis-
tas de Santa Catarina (Nucleovet),  Asamed 
- Distribuidora de Medicamentos, Fiesc/Se-
nai, Medvep  - Cursos e Eventos, Socieda-
de Catarinense de Medicina Veterinária de 
Santa Catarina(Somevesc), Unibave, Unifa-
cvest e Unoesc.

Toda trajetória do Conselho catarinense e da Medicina Veterinária reunida neste material 
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Em 25 de maio de 2007, o Estado se tornou o único do país a conquistar esse status sanitário, sendo referência em sanidade 
animal, com reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). 

Um trabalho de excelência que garante a segurança alimentar dos consumidores e permite exportação para países como Ja-
pão, China, Estados Unidos, Coreia do Sul e Chile.

O último foco de febre aftosa em SC foi em 1993 e a última vacinação foi em maio de 2000. O Estado, que chegou a ter uma 
média de 462 focos por ano, entre 1971 e 1983, erradicou a doença e em 1993 registrou a última ocorrência de febre aftosa.
 

Zona Livre de Febre 
Aftosa sem Vacinação

Os esforços iniciaram em 1965, quando o Governo do Estado, MAPA, agroindústrias e produtores rurais se uniram para com-
bater a febre aftosa no território catarinense. Em maio de 1967 teve início a primeira campanha de vacinação contra a doença.

 10 anos de certificação internacional
50 anos da primeira vacinação no Estado

O CRMV-SC parabeniza os MÉDICOS VETERINÁRIOS e ZOOTECNISTAS 
envolvidos nesta conquista, transformando Santa Catarina no Estado 

com o melhor status sanitário do Brasil e uma potência do agronegócio. 
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FOTOS: DIVULGAÇÃO
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ARTIGO

Fabricação e utilização de
 medicamentos homeopáticos 

Atualmente, na prática da 
medicina veterinária, há uma 
tendência mundial que busca 
tratar os animais com substân-
cias alternativas em relação aos 
medicamentos considerados 
tradicionais. A busca por trata-
mentos eficazes com o menor 
efeito de reações adversas pos-
sível é o desejável. Com este 
apelo houve a introdução neste 
mercado, de produtos homeo-
páticos de uso veterinário.

É considerado um produto 
homeopático de uso veterinário, 
um preparado farmacêutico ob-
tido de cepas ou tinturas mães 
homeopáticas, conforme as re-
gras de preparação descritas 
nas Farmacopeias Homeopáti-
cas Oficiais, com o objetivo de 
prevenir as doenças, tratando e 
curando um animal individual-
mente, seja ele de companhia 
ou de produção.

São diversas as propriedades 
que um produto homeopático 
pode ter para prevenir doenças 

e restabelecer a saúde de um 
animal perante um quadro pa-
tológico específico, que justifica 
seu uso com indicações terapêu-
ticas.

Desta forma, é necessário que 
um Produto Homeopático de 
uso veterinário, seja registrado, 
de acordo com o disposto no 
art. 3º do Decreto-lei nº 467, de 
13/02/1969 e o art. 24 e 26 do 
Decreto 5053/2004, tendo em 
vista sua indicação terapêutica.

Nesse sentido, as empresas fa-
bricantes desta classe de produ-
tos deverão atender as exigên-
cias relacionadas a comprovação 
da qualidade, da estabilidade e 
eficácia do produto.

Por se tratar de um Medica-
mento, a comprovação da re-
produtibilidade do processo de 
fabricação deve ser realizada, a 
partir da fabricação de três par-
tidas consecutivas (partidas pi-
loto). A produção deve garantir 
a rastreabilidade do processo 
de fabricação, conforme dispõe 

a instrução Normativa nº 13 de 
03/10/2003 que trata das Boas 
práticas de fabricação.

As soluções alcoólicas e as di-
luições glicerinadas devem ser 
produzidas com água purifica-
das, com atendimento aos requi-
sitos da Farmacopeia Brasileira. 
O controle de qualidade do pro-
duto deve contemplar todos os 
parâmetros físico-químicos e mi-
crobiológicos relevantes, tendo 
em vista a forma farmacêutica e 
a via de administração. A com-
provação do prazo de validade 
deve ser feita conforme dispõe 
a instrução normativa que tra-
ta dos estudos de estabilidade 
e deve ser considerada a forma 
farmacêutica e a via de adminis-
tração do produto.

O produto homeopático, 
destinados aos animais de pro-
dução, fabricados no país ou im-
portados, deverão ter a potência 
mínima de 6 CH. A rotulagem e 
embalagem deve conter: nome 
comercial, denominação do in-
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ARTIGO

sumo ativo utilizando a nomen-
clatura oficial da FHB.III, potên-
cia, escala, via de administração, 
forma farmacêutica e seguir o 
previsto no art. 39 do Decreto 
5053/2004.

O estabelecimento fabricante 
de produto homeopático de uso 
veterinário, segue as mesmas 
regras dos estabelecimentos fa-
bricantes de outros produtos de 
uso veterinário, devendo possuir 
responsável técnico com qualifi-
cação comprovada e registrado 
no órgão de fiscalização do exer-
cício profissional. Este profissio-
nal deve estar presente durante 
todo o processo de produção.

Em atenção ao uso de produ-
tos homeopáticos, caso sejam 
adicionados aos alimentos des-
tinados aos animais produtores 
de alimentos, devem seguir o 
disposto na Instrução Normati-
va 65/2006, recentemente alte-
rada pela Instrução Normativa 
14/2016.

Estas normativas trazem, ba-
sicamente, que os fabricantes 
de rações, suplementos, pre-
mixes, núcleos e concentrados 
que pretendem utilizar produ-
tos veterinários homeopáticos 
na formulação de seus produtos 
precisam de autorização prévia 
do Ministério da Agricultura Pe-
cuária e Abastecimento - MAPA. 
Para que esta autorização seja 
concedida é necessário que o 
estabelecimento de-
tenha alto grau de im-
plementação das Boas 
Práticas de Fabricação, 
conforme Instrução 
Normativa 04/2007.

Caso os produtores 
rurais pretendam uti-

lizar medicamentos 
homeopáticos direta-
mente nos alimentos 
destinados aos ani-
mais, precisam seguir 
as mesmas regras dos 
fabricantes, ou seja, 
precisam de uma au-
torização do MAPA e 
Boas Práticas de Fabricação im-
plementadas. 

Se o produtor rural utilizar um 
premix, núcleo ou concentrado 
com medicamento, necessitará 
realizar um cadastro simples no 
MAPA, informando ter contro-
les para evitar a contaminação 
cruzada. No entanto, se adquirir 
uma ração ou suplemento com 
medicamento veterinário ho-
meopático de estabelecimento 
autorizado, não haverá necessi-
dade de prévia autorização do 
MAPA, devendo apenas anotar 
o uso destes produtos nos con-
troles sanitários da propriedade 
para permitir a adequada rastre-
abilidade, de acordo com as re-
comendações das boas práticas 
agropecuárias. 

As rações ou suplementos 
com medicamentos devem es-
tar acompanhados de receituá-
rio veterinário, o qual o produtor 
deve manter arquivado por dois 
anos. É responsabilidade do pro-
prietário ou detentor dos animais 
produtores de alimentos que o 
produto com medicamento ve-

terinário seja admi-
nistrado conforme 
determinado pelo 
médico veterinário.

É louvável a inicia-
tiva de substituição 
do uso de medica-
mentos antimicro-

bianos e antiparasi-
tários convencionais 
pelos medicamentos 
homeopáticos pois 
reduz a possibilida-
de da ocorrência de 
resistência microbia-
na e a possibilidade 
de ocorrência de re-

síduos em produtos de origem 
animal. No entanto, o uso da ho-
meopatia requer alguns cuida-
dos. Estudos apontam impactos 
negativos na saúde dos animais 
quando expostos a combina-
ções de alguns medicamentos 
homeopáticos, bem como na 
possibilidade de reações adver-
sas ao seu uso.  Portanto, utilizar 
medicamentos homeopáticos 
fabricados em estabelecimentos 
registrados no MAPA e instruir os 
produtores rurais sobre o correto 
uso deste tipo de medicamento 
reveste-se de fundamental im-
portância para a garantia da se-
gurança dos médicos veteriná-
rios e zootecnistas que assistem 
às propriedades rurais. 

O controle de 
qualidade do produto 
deve contemplar 
todos os parâmetros 
físico-químicos e 
microbiológicos 
relevantes 

André Barbosa 
da Silva
Zootecnista
Auditor Fiscal 
Federal 
Agropecuário

Cristhiane 
Stecanella 
de Oliveira 
Cattani
Médica 
Veterinária

AUTORIA

Rações ou 
suplementos com 
medicamentos 
homeopáticos 
devem estar 
acompanhados de 
receituário veterinário
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ARTIGO

Desde o momento em que 
o homem iniciou o processo de 
domesticação a preocupação 
com a saúde de seus animais 
passou a ter uma importância 
fundamental para que esses se 
tornassem produtivos e com 
saúde perfeita. Os primeiros es-
critos sobre a arte de curar os 
animais datam do Século XVIII 
a.C, registrados no Papyrus Vete-
rinarius de Kahoun. O Papiro de 
Ebers datado de 1.550 a.C. tra-
zia estudos sobre as formas de 
tratamento das doenças de ho-
mens e animais. Esculápio, mé-
dico grego (1300 a.C) relata em 
seus escritos tratamentos tanto 
de pessoas como de animais. 

A profissão foi uma das pri-
meiras, na história da humani-
dade, a ser regulamentada. No 
Século XVII a.C., na Babilônia, os 
Códigos de Eshn Unna e de Ha-
murabi trazia em seus artigos 
normativas sobre o exercício 
profissional. Hamurabi, no artigo 
224, determinava o quanto valia 
os honorários de um veterinário 
e no 225 estabelecia o quanto 
esse profissional deveria indeni-
zar o dono do animal quando, 
por sua imperícia, o paciente 
viesse a óbito. 

Nos tempos mais recentes, 
com a criação dos 
cursos universitários, 
em Lyon (1762) e 
Alfort (1765), a pro-
fissão ganhou noto-
riedade científica e 
várias universidades 
europeias, ainda no 
Século XVIII, passa-

Reflexões sobre o papel 
do Médico Veterinário

ram a criar cursos de Medicina 
Veterinária e daí espalhando-se 
mundo afora. No Brasil, mesmo 
com o interesse do Imperador D. 
Pedro II, em criar cursos de Vete-
rinária, a criação dos primeiros só 
se efetivaram na 2ª década do 
Século XX. 

O grande mestre Prof. Élvio 
Carlos Moreira, da UFMG, em 
suas palestras, tem comparado 
a Veterinária a um grande jequi-
tibá, sustentado por três impor-
tantes raízes: A Produção Animal, 
as Clínicas e a Saúde Pública. Por-
tanto, em sua formação, o profis-
sional médico veterinário deve 
adquirir conhecimentos nessas 
três grandes áreas do conheci-
mento científico, todas elas de 
relevante interesse para a socie-
dade e para a economia. A prin-
cípio, a sociedade reconhece, 
soberamente, o papel do pro-
fissional veterinário nessas duas 
áreas primeiras áreas, porém, seu 
papel no campo da Saúde Públi-
ca ainda é pouco reconhecido e, 
em alguns casos até questiona-
do. O fato relevante é que ele se 
mostra cada vez mais importan-
te em função da situação epide-
miológica mundial, visto que, das 
enfermidades emergentes que 
atingem a população humana, 

a OMS estima que cerca 
de 70% sejam de cunho 
zoonótico. Enquanto 
isso, a mesma instituição 
atribui que cerca da me-
tade dos 1.700 agentes 
patológicos conhecidos 
tem alguma relação com 
os animais, seja na for-

ma de reservatórios ou de trans-
missores e vetores. Esse quadro 
mostra a grande responsabili-
dade que recai sobre o médico 
veterinário quanto a sua atuação 
na saúde pública. Como o assun-
to é extenso e como ensina o 
mestre Paulo Freire, deixaremos 
algumas reflexões sobre o nosso 
papel na sociedade. Reflitamos 
sobre eles e lhes convido para 
uma nova discussão. Até lá!

* Como as instituições de en-
sino estão dando ênfase a esse 
tema, em seus currículos?

* Até que ponto estamos pre-
parados para assumir esse papel 
de sanitarista na sociedade?

*Como a sociedade nos en-
xerga enquanto profissionais de 
saúde pública?

*Como o poder público está 
valorizando o profissional veteri-
nário sanitarista?

*Aonde anda a nossa repre-
sentatividade política: Temos 
veterinários políticos ou políticos 
veterinários? 

Med. Vet. MSc Clovis Thadeu Ra-
bello Improta - 2º Secretário do 
Sindicato dos Médicos Veteriná-
rios de Santa Catarina.  Conse-
lheiro Estadual de Saúde. 

O papel do 
Médico Veterinário 
na Saúde 
Pública é pouco 
reconhecido e, em 
alguns casos, até 
questionado
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A utilização de sistemas na-
noestruturados para a liberação 
de ativos vem sendo uma área 
de grande interesse nos últimos 
anos. Atualmente, a nanotecno-
logia está presente em uma va-
riedade de produtos cosméticos 
disponíveis no mercado, princi-
palmente àqueles destinados ao 
uso humano. Apesar da promis-
sora aplicação da nanotecnolo-
gia na veterinária, seus benefí-
cios ainda são pouco conhecidos 
pelos profissionais da área.

A nanotecnologia aplicada 
à dermocosmética animal con-
siste no uso de sistemas de ta-
manho nanométrico (diâmetro 
inferior a 1000 nm), tais como 
nanopartículas, contendo princí-
pios ativos capazes de penetrar 
nas camadas mais profundas do 
pelo e da pele, potencializando a 
eficácia. Outras vantagens asso-
ciadas ao uso das nanopartículas 
para a liberação de ativos derma-
tológicos incluem: veiculação de 
ativos insolúveis em água, me-

Os benefícios da Nanotecnologia 
na dermocosmética Veterinária

lhorando o sensorial do produto, 
proteção contra a degradação e 
liberação gradual, prevenindo 
irritações cutâneas e reduzindo a 
frequência de aplicação.

Além de estar presente nos 
mais novos cosméticos veteri-
nários comercializados, a nano-
tecnologia também vem sendo 
utilizada na formulação de pro-
dutos manipulados. Dentre os 
vários ativos nanoencapsulados 
fornecidos pela indústria para o 
setor magistral, destacam-se as 
matérias-primas à base de ativos 
de origem natural desenvolvidas 
exclusivamente para a manipu-
lação veterinária. Um exemplo 
são as nanocápsulas a base de 
óleo essencial de melaleuca, um 
poderoso antifúngico natural 
indicado para o tratamento de 
infecções fúngicas como Malas-
sezia pachydermatis. O tamanho 
reduzido das nanopartículas per-
mite a penetração do ativo até as 
camadas mais profundas da der-
me, aumentando a eficácia do 

tratamento. Um estudo de caso 
de um cachorro com malasse-
zia crônica em estado avançado 
mostra a evolução da patologia 
após aplicação semanal do óleo 
de melaleuca nanoencapsula-
do. Outras indicações dos ativos 
nanoencapsulados incluem a hi-
dratação profunda da pele e do 
pelo. Quando aplicadas no ani-
mal, as nanopartículas formam 
uma barreira oclusiva que reduz 
a evaporação das moléculas de 
água presente na pele, aumen-
tando a hidratação. Formulações 
hidratantes nanoestruturadas 
têm demonstrado eficácia na 
melhora dos sintomas da derma-
tite atópica canina desde a pri-
meira aplicação.

Cachorro com malassezia em estado avançado: antes e depois 
do tratamento com spray contendo nano melaleuca.

Letícia Mazzarino - Sócia-
-proprietária da NanoScoping 
Soluções em Nanotecnologia e 
Pesquisadora de Pós-Doutorado 
na UFSC. Possui graduação em 
Farmácia Industrial (UPF), espe-
cialização em Farmácia Magistral 
(Universidade Oswaldo Cruz), 
mestrado em Farmácia (UFSC), 
doutorado em Farmácia (UFSC) e 
em Sciences des Polymères (Uni-
versité Grenoble Alpes - França). 
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QUEIJO SERRANO

Lei sobre produção e comercialização do 
queijo serrano aguarda regulamentação

Procurando regularizar uma im-
portante atividade econômica dos 
produtores rurais da Serra catari-
nense, foi sancionada no ano pas-
sado a lei 17.003 que trata da pro-
dução e comercialização do queijo 
artesanal serrano, típico desta re-
gião. No entanto, em seu artigo 24, 
a lei determina que o Poder Exe-
cutivo regulamente sua aplicação. 
De acordo com  a  Assessoria de 
Comunicação da Secretaria Esta-
dual de Agricultura (SAR) a minuta 
do decreto para tal regulamentação  
foi concluída no  início do ano e 
enviada à Casa Civil, que recente-
mente reencaminhou o documento 
solicitando alguns ajustes, os quais 
estão sendo providenciados. Para 
a construção do documento foram 
ouvidos diversos órgãos como Ci-
dasc, Epagri, Secretaria da Saúde 
e SAR, com o intuito de alinhar as 
normas regulamentadoras com 
enfoque na segurança alimentar e 
saúde publica, além de atender a 
demanda do setor produtivo.

 A expectativa é que o documen-
to seja concluído em breve,  respei-
tando as características do produto 
e de forma segura para os consu-
midores. Após esses ajustes, o do-
cumento retorna à Casa Civil, onde 
serão feitos as revisões e a publi-
cação no Diário Oficial. A lei define 
o queijo serrano como “produto ela-
borado na propriedade de origem 
do leite, a partir do leite cru, integral 
e recém-ordenhado, que se obtém 
por coagulação enzimática do leite, 
por meio da utilização de coalhos 
industriais e, no ato da prensagem, 
utilizando somente o processo ma-
nual e cujo produto final apresente 
massa uniforme e consistência fir-
me, cor e sabor próprios, isento de 
corantes e conservantes, com ou 
sem olhaduras mecânicas, confor-
me a tradição na Região Serrana 
de Santa Catarina.”

O assunto ganhou polêmica por se tratar de uma produção feita 
a partir do leite cru. Portanto, a lei estabelece ainda uma série de 
medidas que visam garantir a qualidade e inocuidade do produto, 
inclusive que o produtor não pode comprar leite de outras proprie-
dades e que os animais devem estar livres de brucelose e tuber-
culose, e não podem ter sinais de doenças infecto-contagiosas. Al-
guns pontos da lei:

A produção do queijo com leite proveniente de rebanho sadio, 
que não apresente sinais clínicos de doenças infectocontagiosas e 
cujos testes oficiais de zoonoses, tais como brucelose e tuberculo-
se, apresentem resultados negativos; 

Atendimento das condições de higiene recomendadas pelo ór-
gão de controle sanitário competente;

A propriedade rural em que está situada a queijaria deve des-
crever e implementar programa de Controle de Mastite com a re-
alização de exames para detecção de mastite clínica e subclínica, 
incluindo análise do leite da propriedade em laboratório da Rede 
Brasileira de Qualidade do Leite (RBQL) para composição centesi-
mal, Contagem de Células Somáticas e Contagem Bacteriana Total 
(CBT);

 Programa de boas práticas de ordenha e de fabricação, incluin-
do o controle dos operadores e controle de pragas, entre outras 
exigências, entre outras exigências.

Assunto é polêmico
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MORMO

CRMV-SC - Como foi o processo em 
busca deste credenciamento? Quais 
as principais dificuldades
Dra. Acidália - Começou em 2015, 
é um processo bem complicado e de-
morado, pois o laboratório precisa ser 
capaz de realizar os exames, ter es-
trutura adequada, registros auditáveis 
e profissional médico veterinário apro-
vado na prova de habilitação para o 
diagnóstico de Mormo realizada pelo 
MAPA. O laboratório passou por audi-
torias documentais e in loco do MAPA 
e da Coordenação de Acreditação de 
Laboratório do Inmetro. Tivemos algu-
mas dificuldades como conseguir trei-
namento da técnica e vaga para parti-
cipação da prova de habilitação, pois 
até 2016 as vagas eram restritas e es-
tavam quase todas preenchidas além 
da da  importação dos kits de diagnós-
tico, que vem dos EUA, um processo 
burocrática e oneroso.

CRMV-SC - Qual a importância de ter 
um laboratório em Santa Catarina para 

Há pouco mais de um mês foi credenciando o primeiro laboratório a realizar o exame para detecção 
do Mormo em Santa Catarina.  Uma conquista que teve início em 2015 quando teve início a busca do 
credenciamento. No Sul do Brasil, apenas dois laboratórios estão habilitados, um em Porto Alegre e 
este recentemente em Joaçaba. Nesta entrevista, a Médica Veterinária e RT do laboratório, Acidália 
Claudino Machado, fala sobre a novidade.  De acordo com a Organização Mundial de Saúde Animal 
(OIE)  foram notificados 146 focos de Mormo no país em 2015, 15 destes em Santa Catarina. No ano 
passado  os dados são parciais, tabelados até o mês de junho, com 77 casos no Brasil e três no Estado. 

Laboratório em SC recebe credenciamento 
para realização de  exame de mormo

realização deste teste? 
Dra. Acidália - Como já foram 
registrados focos de Anemia In-
fecciosa (AIE) e Mormo em San-
ta Catarina, é uma exigência 
apresentar o resultado negativo 
para ambas enfermidades para 
a emissão da Guia de Trânsito 
Animal (GTA) e participação em 
eventos equestres. Até então os 
exames de Mormo eram envia-
dos para São Paulo, e demo-
ravam aproximadamente uma 
semana para retornarem, então 
há uma maior agilidade na libe-
ração dos exames. 

CRMV-SC - Quantos  laborató-
rios no Brasil estão aptos a rea-
lizarem o teste?
Dra. Acidália - No Brasil, se-
gundo o MAPA existem apro-
ximadamente 140 laboratórios 
credenciados e ativos para a 
realização dos ensaios de AIE, 
deste apenas 49 laboratórios 

credenciados aptos a realizar os 
ensaios de Mormo, sendo somente 
dois na região Sul.

CRMV-SC - Como funciona a 
equipe de trabalho e qual o tempo 
para liberação de resultados?
Dra. Acidália - Atuam no labo-
ratório dois Veterinários, uma Bio-
médica, uma Farmacêutica Bioquí-
mica e três auxiliares de laboratório 
para apoio nas atividades técnicas 
e de gestão da qualidade. A técni-
ca oficial do Mormo é a Fixação do 
Complemento, o prazo para sua 
realização é em torno de 24h. O 
laboratório estimou liberar os resul-
tados dos exames entre 2 a 3 dias, 
pois terá tempo hábil para realizar 
repetições caso sejam necessá-
rias, mas sempre fazendo o pos-
sível para serem liberados o mais 
breve. A técnica de AIE é a Imuno-
difusão em Gel de Ágar (IDGA), os 
resultados são liberados em 48 ho-
ras, conforme normativa do MAPA.
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NASF

Veterinária integra NASF em Garopaba
Em abril deste ano a prefeitura de Garopaba con-

tratou uma Médica Veterinária para integrar a equipe 
do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF).  Júlia 
Braga Morais é formada pela Universidade de Lisboa, 

Portugal, tem especialização em ultrassonografia 
reprodutiva no Instituto Leibniz, Berlim, Alemanha, é 
Mestre em ciência animal, pela Universidade Estadual 

de Santa Catarina . Por mais importante que seja a pre-
sença deste profissional na composição das equipes 

do NASF são raros os gestores públicos com esta visão. 
“De acordo com a OMS cerca de 70% das enfermida-
des emergentes e reemergentes estão relacionadas 
aos animais. Sendo assim decidimos contratar um 

profissional habilitado para trabalhar junto às equipes 
que estão nas comunidades, para que essas complica-
ções fossem combatidas de imediato”, afirma o Prefei-
to Paulo Sergio de Araújo. A equipe é composta ainda 

por Educador físico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, 
Nutricionista e Psicólogo.

CRMV-SC - Como você avalia 
a importância de um profissional 
da Veterinária na equipe?

Júlia Braga Morais – Esta im-
portância deriva da capacida-
de do profissional da Medicina 
Veterinária de interligar a saúde 
dos humanos, dos animais e do 
ambiente. O veterinário pode 
contribuir para a saúde coletiva 
de muitas formas, por exemplo, 
na detecção de fatores ambien-
tais de risco para a população, 
na prevenção de zoonoses e na 
orientação da população quanto 
à guarda responsável dos ani-
mais de estimação, manejo apro-
priado de produtos de origem 
animal ou para uso veterinário 
e no controle de parasitas e ani-
mais sinantrópicos.

CRMV-SC – Qual o planeja-
mento da equipe?

Júlia - Por enquanto estamos 

na fase de avaliação do território 
e de integração na equipe de Es-
tratégia de Saúde da Família, por 
isso a maior parte das atividades 
estão em planejamento. Mas, 
uma das atividades já realizadas 
foi uma ação educativa no âmbi-
to do Programa Saúde na Escola 
(PSE) com o tema posse respon-
sável de animais de estimação,  
através de um jogo interativo.

CRMV-SC – De que forma, 
com sua formação, você espera 
contribuir para a saúde pública 
do município?

Júlia - Como veterinária e 
agente do NASF, tenho a pos-
sibilidade de realizar o apoio à 
saúde da família principalmente 
em projetos que promovam a 
integração da Atenção Primária 
à Saúde (APS) com o trabalho de 
Vigilância Epidemiológica, Sani-
tária e Ambiental e também de 

Educação. Espero que os resul-
tados práticos da minha atuação 
de conscientização da popula-
ção sejam demonstrados pela 
redução do número de animais 
sem cuidados pelas ruas e casos 
de doenças. 

CRMV-SC - Porque você acha 
que os prefeitos relutam em con-
tratar Médicos Veterinários para 
compor equipes dos NASF?

Júlia - Penso que seja devi-
do à falta de estudos avaliando 
a eficácia da introdução destes 
profissionais no NASF, demons-
trando melhorias em índices de 
saúde epidemiológicos ou eco-
nômicos (ex. gastos com saúde) 
municipais. A demonstração de 
resultados concretos poderia ser 
uma forma de chamar a atenção 
dos prefeitos, além de conectar 
a pesquisa científica e a universi-
dade aos municípios.
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ÉTICA

Você conhece os deveres e di-
reitos dos médicos veterinários? 
Sabe o que é vedado no compor-
tamento do profissional e qual 
a relação esperada com outros 
colegas, animais e com o meio 
ambiente? As respostas a esses 
e outros questionamentos estão 
no Código de Ética do Médico 
Veterinário, documento que nor-
teia e busca orientar as pessoas 
sobre as atitudes esperadas dos 
profissionais de acordo com as 
atividades que desempenham.

Pensando nisso e nas mudan-
ças que a Medicina Veterinária e 
o mundo passaram nos últimos 
anos, o Conselho Federal de Me-
dicina Veterinária (CFMV), após 
um trabalho de construção con-
junta com os Conselhos Regio-
nais de Medicina Veterinária (CR-
MVs) aprovou, no final de 2016, 
uma nova versão do código de 
ética. A versão atualmente em 
vigor é de 2002.

A Resolução CFMV nº 1138 de 
dezembro de 2016, que apro-
va o Código de Ética do Médico 
Veterinário, foi publicada no Di-
ário Oficial da União em janeiro 
e entrará em vigor no dia 09 de 
setembro de 2017, Dia do Médi-
co Veterinário. Na construção do 
código, que durou cerca de dois 
anos, foram feitas discussões e 
consultas à sociedade e aos con-
selhos regionais de medicina 
veterinária, que apresentaram 
sugestões e demandas ao Fede-
ral. As propostas foram poste-
riormente discutidas pelo Grupo 

Alterações no Código de Ética
entrarão em vigor em setembro

de Trabalho do CFMV criado para 
esse fim.

“O novo código visa mudan-
ças estruturais no sentido da 
responsabilidade profissional, de 
forma a evitar a negligência, im-
prudência e imperícia no com-
portamento”, ressalta o conse-
lheiro do CFMV e presidente da 
comissão que analisou o código 
de ética, Nordman Wall Barbosa. 

Os dois conceitos de Saúde 
Única e Bem-estar ainda não ha-
viam sido abordados na versão 
anterior do código e agora em-
basam o novo docu-
mento.  Outras mu-
danças em relação 
à versão anterior do 
código buscam evitar 
indicações que impli-
quem vantagens aos 
profissionais. A partir 

de agora é vedado indicar esta-
belecimento para compra ou 
manipulação do medicamento 
prescrito. O código também visa 
o maior envolvimento dos profis-
sionais na elaboração de normas 
e regulamentos ligados à Veteri-
nária e estabelece a obrigatorie-
dade de comunicar aos órgãos 
competentes e CRMVs qualquer 
falha nestas normas que repre-
sente riscos à saúde humana ou 
animal. 

Essa é a quarta versão do Có-
digo de Ética do Médico Vete-

rinário. A primeira foi 
aprovada em 1979, a 
segunda é de 1983, a 
terceira de 2002 e a mais 
recente de 2016. A reso-
lução na íntegra pode 
ser conferida no site do 
CFMV.

O novo Código de 
Ética visa mudanças 
estruturais no 
sentido da 
responsabilidade 
profissional e para 
evitar negligências 
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ZOOTECNIA

Alunos do curso de Zootecnia da UNOESC Xanxerê preparam artigos sobre as palestras reali-
zadas na Rodada Técnica em Zootecnia. O evento, promovido pelo CRMV-SC, ocorreu  nesta 

universidade no dia 20 de maio e reuniu aproximadamente 100 pessoas. Os trabalhos foram re-
visados pelo Prof. Dr.Tiago Goulart Petrolli.  Na programação foram contemplados os seguintes 
temas:   “Realidade da produção de ruminantes em Santa Catarina”, por Alexandre Marcos Ma-
tiello;  “O Profissional  e a Zootecnia do futuro” por Tiago Goulart Petrolli; “Avanços na nutrição 

de não ruminantes”  por Otto Mack Junqueira e “Aspectos da fabricação de premixes e misturas 
minerais” por Neventon Santi Vieira. Graduandos: Guilherme Zanini, Josecler Gatto Foletto, Le-
onardo De Deus Da Silva, Mateus Alan Demeda,  Renan Marmentini, Rodrigo Guralski, Vanessa 

Cristina Fuhr, Victor Lese, Wilson Nei Zacaron

Rodada Técnica em Zootenica do CRMV-SC
é tema de trabalho de graduandos

A produção atual no mundo ul-
trapassa 7 bilhões de frangos ao 
ano, quantia que aumenta devi-
do a alta demanda de proteína 
animal. Essa produção não se 
compara a nenhuma outra es-
pécie animal em relação à capa-
cidade e potencial de produção, 
isso porque o tempo necessário 
para um frango atingir peso su-
ficiente para abate é muito bai-
xo comparado com as demais 
espécies, e a intensificação dos 
sistemas dentro dessa atividade 
é facilitada devido a moderniza-
ção das unidades de produção, 
que proporcionam maior ren-
dimento e ganho por área. Para 
atender a este crescimento, a ci-
ência da nutrição precisou evo-
luir, e a revolução na alimenta-
ção animal está ocorrendo com 
base na utilização de aditivos 
que melhoram a disponibilidade 
dos nutrientes e a redução nas 
perdas através das excretas e 
simultaneamente reduzindo os 
impactos ambientais. Como res-
saltou o professor doutor Otto 
Mack Junqueira, a nutrição de 

Atualização em nutrição em aves
aves apresentou poucas novida-
des recentes, porém com grande 
evolução nos últimos 50 anos. 
O que busca-se atualmente é o 
melhor aproveitamento dos ali-
mentos, com o uso de aditivos 
que melhoram a disponibilida-
de dos nutrientes, a utilização 
de aminoácidos sintéticos que 
atendem as necessidades de 
proteína ideal, reduzindo perdas 
com excedente de aminoáci-
dos e reduzindo custos da dieta, 
através da melhor utilização do 
alimento fornecido diariamente 
aos animais. Ressalta-se tam-
bém o uso de Ácidos orgânicos 
como promotor de crescimento 
em suínos, na redução do pH na 
cama de aviário para controle da 
salmonela e utilização em silos 
para conservação de grãos. Res-
salta-se ainda a incorporação de 
adsorventes de micotoxinas nas 
dietas, os quais quelam-se com 
as mesmas, eliminando-as atra-
vés das fezes. Adicionalmente, 
foi enfatizado o uso dos probió-
ticos, que exercem a função de 
ocupar o trato gastrointestinal 

dos animais, inibindo a prolifera-
ção de bactérias patógenas, que 
causariam doenças e gerariam 
perdas significativas no cenário 
produtivo. Da mesma forma, os 
prebióticos atuam preparando 
o trato digestório para o desen-
volvimento de bacilos benéfi-
cos aos animais. A utilização de 
probióticos e prebióticos juntos, 
gerando um resultado simbióti-
co, pode proporcionar redução 
da incidência de enterites (Sal-
monella, Clostridium, Campylo-
bacter), melhorando a absorção 
de nutrientes. As enzimas são 
adicionadas em varias formas de 
produção de alimentos, com o 
objetivo de melhorar e facilitar a 
digestão por quem os consome. 
Um exemplo bem enfatizado 
pelo palestrante foi o leite sem 
lactose, que  é do que a adição 
de uma enzima chamada lacta-
se, que digere a lactose resultan-
do nos monossacarídeos glicose 
e galactose, reduzindo a chance 
de causar problemas digestivos 
nas pessoas que possuem intole-
rância a esse carboidrato do leite. 
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ZOOTECNIA

 A palestra ministrada pelo Zoo-
tecnista Msc. Neventon Santi 
Vieira demostrou importantes 
aspetos ligados principalmente 
à questões legais da produção 
de alimentos, sendo atualmente 
regulamentada pelo MAPA (Mi-
nistério de Agricultura e Abas-
tecimento Agropecuário), além 
da necessidade de possuir um 
responsável técnico (RT), com 
cadastro no conselho. Destacou 
que também torna-se necessá-
rio o acompanhamento das boas 
práticas de fabricação, com base 
na normativa ISO 9001, sendo 
todas estás características impor-
tantes para garantir a segurança 
animal. Para que chegue a um 
produto final de qualidade, os 
cuidados devem ser tomados na 
compra da matéria prima, onde 
a mesma deve possuir excelente 
qualidade e rastreabilidade do 
produto. A armazenagem das 
matérias primas dentro da in-
dústria deve possuir ambiente 

Aspectos da Fabricação de Premixes, 
Núcleos, Concentrados e misturas minerais

separado, associada ao fato de 
que, nas áreas de produção, um 
dos pontos de maior importân-
cia é a limpeza da linha de pro-
dução, evitando contaminação 
cruzada, prevenindo possíveis 
intoxicações. O objetivo primor-
dial de uma fábrica é  gerar um 
produto final de qualidade a ser 
disponibilizado ao consumidor 
final, considerando a utilização 
de determinados aditivos em 
alguns determinados produtos, 
os quais podem ser fatais para 
determinadas espécies quando 
usados de forma contra-indica-
da. Nas empresas, é importante 
existir diferentes setores, haven-
do um departamento técnico, 
o qual possui responsabilidade 
de definição de padrões de qua-
lidade do ingredientes e pro-
dutos acabados até o setor de 
controle de qualidade, onde o 
mesmo é responsável por toda a 
fiscalização e checagem das ma-
térias primas que chegam para 

a indústria, sempre levando-se 
em conta a segurança alimen-
tar. Diferentes produtos são em 
uma indústria de suplementos 
alimentares para animais, entre 
eles destaca-se o núcleo, com-
posto por vitaminas, aminoáci-
dos, e macro e microminerais 
e o premix, o qual é composto 
por vitaminas, microminerais e 
aminoácidos. O palestrante en-
fatiza que o núcleo é o produto 
que agrega maior margem de 
lucro para a empresa, pois uti-
liza matérias primas com custo 
baixo, com venda a maior valor 
agregado. As recomendações de 
uso para pequenas proprieda-
des baseiam-se na utilização de 
núcleos, pois está pronto para a 
adição via concentrado, já que 
um premix, para ser utilizado 
na propriedade, necessitaria de 
equipamentos de precisão, pois 
as quantidades a serem adicio-
nadas são pequenas, prejudican-
do a eficiência na mistura. 

Doutor Otto Mack Junqueira  Msc. Neventon Santi Vieira
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ZOOTECNIA

Realidade da produção de 
ruminantes em Santa Catarina

O Zootecnista 
Alexandre Marcos 
Matiello abordou 
inicialmente o ce-
nário nacional atual, 
ressaltando a desva-
lorização da moeda 
e a redução do con-
sumo de alimentos 
como fatores que podem afetar 
diretamente a cadeia produtiva 
de carnes e leite. Destacou ainda 
a posição do estado catarinense, 
como 4º colocado na produção 
nacional de leite (CEPEA, 2016), 
com volume de aproximada-
mente 2,43 bilhões de litros, sen-
do o único que apresentou cres-
cimento no período de 2016. 
Houve um aumento de 165% na 
produção nos últimos 15 anos, 
sendo que a região Oeste do 
estado responde por 77% des-
ta produção. Em se tratando de 
carnes, Santa Catarina represen-
ta apenas 1,2% da produção bra-
sileira, porém, apresenta eleva-
do potencial produtivo, devido 
à escolha de raças adaptadas ao 
clima subtropical, e passiveis de 
cruzamento, permitindo o au-
mento da quantidade e da qua-
lidade do produto. Conta ainda 
com incentivos públicos de nível 
estadual, na remuneração ao 
produtor, impulsionando os ga-
nhos em precocidade e qualida-
de de carcaça dos animais.   
     O profissional destacou ainda 
dificuldades enfrentadas, como 
a carência de mão-de-obra e a 
falta de escala de produção, que 
muitas vezes se limita à dificul-

dade de incremento de 
tecnologias. Outro fator 
relevante são as dificul-
dades na higiene do pro-
cesso de ordenha e na 
sanidade dos animais, 
evidenciados pelo déficit 
no controle da qualida-
de de leite, fazendo com 

que os índices de Contagem de 
Células Somáticas e Contagem 
Bacteriana Total ainda encon-
trem-se fora dos padrões estabe-
lecidos pela Instrução Normativa 
62. O profissional expôs ainda 
algumas projeções visando o 
incremento da produtividade. A 
intensificação da produção está 
intimamente ligada à necessida-
de de melhoria nas instalações, 
evidenciando uma tendência 
futura de confinamento, espe-
cialmente de bovinos leiteiros. A 
melhoria da qualidade genética 
dos rebanhos também é peça 
fundamental para se atingir ele-
vados patamares de produtivi-
dade. O controle zootécnico dos 
animais é, de igual forma, essen-
cial na busca do aumento dos 
índices produtivos, com auxílio 
fundamental de assistência téc-
nica qualificada, permitindo-se, 
assim, a adequação das dietas, 
de acordo com as exigências nu-
tricionais adequadas a cada 
fase de criação. 

O controle da qualidade 
dos alimentos, através de 
análises qualitativas regu-
lares e do uso adequado de 
aditivos, visa minimizar as 
perdas e por consequência 

elevar a produtividade dos ani-
mais. Na produção de carnes, a 
intensificação do sistema, espe-
cialmente na fase de terminação, 
e a melhoria da produtividade 
são imprescindíveis para galgar 
mercados maiores e destacar o 
estado na produção nacional. 
Ainda é preciso mudar alguns 
paradigmas que hoje impedem 
o crescimento e desenvolvimen-
to do setor pecuário em San-
ta Catarina, especialmente na 
Bovinocultura de Corte e Leite. 
Isto passa pela melhoria na re-
muneração paga ao produtor 
pelos produtos, bem como na 

desburocratiza-
ção do acesso 
a tecnologias e 
financiamentos 
que permitam o 
aumento da pro-
dutividade do 
setor.

O controle 
da qualidade 
dos alimentos 
visa minimizar 
as perdas e, 
consequentemente 
elevar a produção

O controle 
zootécnico é 
fundamental 
para o aumento 
dos índices de 
produtividade das 
criações 
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ZOOTECNIA

     O Dr. Tiago Goulart 
Petrolli apontou os 
desafios que o agro-
negócio brasileiro 
precisa superar nos 
próximos anos, des-
tacando a crescente 
demanda mundial 
por alimento. Ele res-
saltou que para atender à de-
manda projetada para a ali-
mentação humana e animal, 
a produção anual de cereais 
terá a necessidade de crescer 
toneladas em comparação 
ao nível atual, no entanto, 
as mudanças climáticas e a 
procura por biocombustíveis 
constituem as maiores amea-
ças atuais à agricultura mun-
dial. 
     Segundo dados obtidos 
da Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação 
e a Agricultura FAO (2016), a  
agricultura brasileira deverá 
fornecer 40% da demanda su-
plementar de alimentos nas 
próximas duas décadas para 
produzir mais de 100 milhões 
de toneladas de grãos, aten-
dendo o desenvolvimento 
dos países. Vale destacar que 
a agricultura e a pecuária em 
nosso país, foram de funda-
mental importância para o 
crescimento das exportações 
e a entrada de bilhões de dó-
lares na economia. 
     Foi ressaltada a utilização 
de práticas no sentido de 
aumentar a produtividade 

O Profissional e a Zootecnia 
do Futuro

animal, desde que 
sejam atendidas as 
exigências previs-
tas nos direitos dos 
animais, contudo 
aumentando o em-
preendedorismo e 
produção de pro-

dutos de qualidade superior. 
A variedade de sistemas de 
produção e comercialização, 
de raças, de nível de quali-
dade e a própria característi-
ca de cada região torna essa 
atividade altamente adaptá-
vel, multifuncional e interes-
sante. De acordo com ele, ser 
capaz de prever o futuro por 
meio do uso de novas tecno-
logias é o caminho para to-
mar decisões mais acertadas. 
Contamos com área disponí-
vel, clima ,tecnologia e mão 
de obra capaz de aumentar e 
muito a produção tanto ani-
mal quanto vegetal em nosso 
pais pois possuímos a capaci-
dade de nos tornarmos o ce-
leiro do mundo. 
     Em algumas áreas da pro-
dução ainda contamos com 
pouca expressividade no ce-
nário internacional, que par-
te dessa realidade esta em 
nossas mãos como pro-
fissionais da área para 
difundir tecnologias de 
produção e parte em 
politicas publicas ou 
privadas para subsidiar 
estes incrementos de 
produção. A exemplo 

que ocorreu com a avicultu-
ra os avanços que obtivemos 
nos últimos anos muito signi-
ficativos no cenário mundial, 
temos capacidade de fazer o 
mesmo com leite e seus de-
rivados, carne bovina, frutas 
cereais peixes de agua doce 
entre outros. 
     Dentro deste cenário o Es-
tado de Santa Catarina conta 
com um grande diferencial 
principalmente na área de 
bovinocultura por ser Estado 

livre de Febre Af-
tosa sem Vacina-
ção e contar com 
clima que nos 
propicia produ-
ção de volumo-
so de excelente 
qualidade duran-
te todo ano.

Contamos com 
área, clima e mão 
de obra capazes 
de aumentar 
nossa produção 
animal e vegetal e 
nos tornarmos o 
celeiro do mundo

Prever o futuro 
por meio do 
uso de  novas 
tecnologias é o 
caminho para 
tomar decisões 
mais acertadas
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Ao analisar o conceito de ali-
mentação saudável na perspecti-
va das atuais  políticas públicas 
de alimentação, fica claro que 
novas dimensões vêm sendo in-
corporadas. A questão do acesso 
ao alimento, foco das políticas 
anteriores, é ampliada pelas pre-
ocupações que envolvem a sua 
qualidade, bem como as condi-
ções de cultivo, os componentes 
culturais e os aspectos socioam-
bientais relacionados à produção 
de alimentos e à sua origem.

A ideia de que o alimento orgâ-
nico é mais saudável do que os 
alimentos convencionais só pode 
ser compreendida sob a ótica da 
ampliação do conceito de saúde, 
considerando-se os impactos do 
sistema agroalimentar moderno 
para além das saúde humana, 
mas também sobre o bem-estar 
animal, sobre a segurança ali-
mentar e nutricional, sobre os pa-
trimônios culturais alimentares e 
sobre a sustentabilidade ambien-
tal. Na realidade a relação que 
se deseja estabelecer  não é en-
tre alimentos orgânicos e saúde, 
mas entre Agricultura Orgânica e 
saúde. 

Estudos publicados pela Orga-
nização Pan Americana de Saú-
de, a Organização Mundial de 
Saúde e a Associação Brasileira 
de Saúde Coletiva, demonstram 
os variados efeitos de agrotóxi-
cos sobre a saúde humana des-
de alguns tipos de câncer, Pa-
rkinson e Alzheimer, autismo em 
crianças, abortos e má formação 
congênita e infertili-
dade. Destacam-se 
também sintomas 
de insônia, irritabili-
dade, dor de cabe-
ça, fotofobia e tre-
mores musculares 
vinculados ao uso 
de drogas veteri-

Alimentos orgânicos e a segurança 
alimentar e nutricional 

nárias como os pire-
troides presentes no 
leite. A Food and Agri-
culture Organization 
of the United Nations 
lançou, em 2016, um 
plano de ação que 
alerta sobre o au-
mento da resistência 
antimicrobiana global considera-
da como um risco efetivo para a 
saúde humana e animal. O uso 
abusivo de antibióticos na pecu-
ária se constitui em ameaça aos 
avanços da Medicina e da Veteri-
nária modernas. 

O sistema orgânico não faz 
uso de insumos sintéticos, como 
os adubos químicos e os agro-
tóxicos, as drogas veterinárias, 
hormônios e antibióticos e os 
organismos geneticamente mo-
dificados. No processamento, é 
proibido o uso das radiações io-
nizantes e aditivos químicos sin-
téticos. O manejo animal orgâni-
co visa à prevenção de doenças 
e o fortalecimento do animal. É 
admitido o semiconfinamento, 
respeitando-se, entretanto, seu 
bem estar. O animal se movimen-
ta em espaço adequado, procria 
e tem contato com luz natural. A 
alimentação é variada, com pas-
tagem e grãos de origem orgâni-
ca. Ressalta-se que os sistemas 
de produção orgânica de animais 
mantidos confinados, que rece-
bem somente ração orgânica e 
que são tratados com terapias 
naturais, não contemplam toda a 
abordagem do manejo ideal que 

prioriza a manutenção 
do comportamento na-
tural da espécie, a pre-
venção de doenças e o 
bem estar animal. Esse 
sistema industrial orgâ-
nico, que desqualifica o 
bem estar animal e con-
some grande quantida-

de de energia à base 
de petróleo, deve ser 
questionado.  

Focando nos pro-
dutos orgânicos de 
origem animal, o livro 
“Alimentos Orgâni-
cos” compila variados 
estudos que compro-

vam que os alimentos de origem 
animal apresentam gordura de 
qualidade superior. As carnes, 
leites e ovos orgânicos contêm 
maior teor de ácidos graxos po-
linsaturados. Além disso, maior 
quantidade  de ácido linoleico 
conjugado e ômega-3 são en-
contrados nas carnes, leite e 
derivados orgânicos e, no caso 
do leite orgânico, os teores de 
vitamina E são maiores do que 
nos convencionais. Esse é um 
resultado esperado para animais 
não sedentários, que recebem 
alimentos ajustados para sua es-
pécie, procriam naturalmente e 
são expostos ao sol. Isso mostra 
a importância de se considerar 
a origem da gordura e o sistema 
no qual os animais foram produ-
zidos, para além das abordagens 
nutricionais restritivas que demo-
nizam a gordura sem considerar 
o sistema produtivo em que os 
animais estão inseridos. 

AUTORA:Elaine de Azeve-
do  - Nutricionista, Mestre em 
Agroecossistemas CCA/UFSC, 
Doutora em Sociologia Políti-
ca/ CFH/ UFSC. Pós-Doutora 
no Departamento de Prática de 
Saúde, Faculdade de Saúde 
Pública, Universidade de São 
Paulo(FSP/USP). Atualmente 
é professora no Departamento 
de Ciências  Sociais da Uni-
versidade Federal do Espírito 
Santo (UFES). 

A questão da 
toxicidade 
dos alimentos 
preocupa, ppois 
não há informações 
suficientes sobre seu 
poder cumulativo

Estudos publicados 
no  livro “Alimentos 
Orgânicos, os 
produtos orgânicos 
de origem animal 
apresentam gordura 
de qualidade superior 


