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Palavra do Presidente

Em 9 de setembro, comemora-se o Dia Nacional do Médico Veterinário.
E, em virtude desta data, esta edição da Revista do Conselho Regional de
Medicina Veterinária do Paraná – CRMV-PR faz uma homenagem a todos
os profissionais da medicina veterinária do nosso estado.

Setembro é o mês do Médico Veterinário. Somos 8.0 0 0
prof issionais em atividade no Par aná, atuando na s mais diver sa s
área s. No cuidado com animais de companhia, na produção
pecuária, na inspeção e f iscalização de produ tos de origem
animal, ex tensão r ur al, defesa sanit ária, pesquisa, ensino,
preser vação ambient al e manu tenção da biodiver sidade, dentre
ou tros. Par abéns a todos nós, que procur amos diariamente,
proporcionar ser viços de qualidade aos par anaenses.

Discorrer sobre as funções, atuação e problemas seria tratar de assuntos
já muito debatidos. Portanto, a revista do CRMV-PR traz em suas páginas
matérias específicas elaboradas após entrevista com médicos veterinários
do Paraná, cada um deles mostrando competência e destaque em sua
área de atuação.
Começamos com o professor Amauri A. Alfieri, da Universidade Estadual
de Londrina (UEL), que aborda a pesquisa em medicina veterinária,
traçando um panorama da questão no país e no Paraná. Temos também a
entrevista com o professor Masahiko Ohi, aposentado, pela Universidade
Federal do Paraná (UFPR), que pretende continuar ativamente
colaborando no encaminhamento das questões ligadas à profissão.
Outros dois médicos veterinários se destacaram este ano
internacionalmente e no segmento editorial: Ênio Moura e Cláudia
Pimpão, professores da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Eles escreveram o quinto capítulo para importante publicação da
editora Intech Open Science.
Também merece destaque o fundador do Instituto DiDatus, Wilson
Mendes. Presidente da Comissão Nacional de Animais Selvagens – CNAS
do CFMV, médico veterinário Rogério Ribas Lange, também da UFPR,
mostra quais as estratégias da comissão para o fortalecimento da atuação
do médico veterinário.
A importância dos seminários de responsabilidade técnica é abordada pelo
médico veterinário Mauricio de Jesus Tozetti, palestrante nos eventos.

Complet amos um ano de ges t ão no CR M V- PR . Colocamos
em dia os processos adminis tr ativos e ou tr a s pendência s
burocr ática s, demos mais agilidade ao tr âmite de documentos,
ajus t amos e atualizamos os bens patrimoniais. Agor a, nossa
prioridade es t á na comunicação com os prof issionais e na
implant ação de sis tema de digit alização de documentos par a
facilit ar o acesso de todos ao CR M V- PR , proporcionando
maior agilidade e arquivo digit al. Há muito que fa zer e muitos
compromissos a realizar, entret anto com nosso tr abalho e ajuda
de todos, conseguiremos.
Temos nova funcionária no CR M V- PR . Em 3 de setembro,
a Médica Veterinária Letícia Olber t z a ssumiu sua s funções
na A ssessoria Técnica e Fiscalização, subs tituindo a Médica
Veterinária Louise Bons f ield de Lorenz zi Tez za que deixou o
CR M V- PR em junho.
Finalizando, façam uma boa leitur a de nossa revis t a e vamos
comemor ar porque merecemos.
E liel de Freitas
Presidente do CR M V- PR

Enfim, o CRMV-PR com essas reportagens quer parabenizar todos os
médicos veterinários paranaenses pela dedicação, atuação e ética com as
quais realizam seus trabalhos.
Boa leitura!
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Por dentro do Conselho

Transparência - Demonstrativo de Receitas e Despesas | Período: janeiro a julho de 2012
Receitas
Anuidades de Pessoas Físicas
Anuidades de Pessoas Jurídicas
Receitas com Aplicações Financeiras
Receitas com Inscrições
Expedição de Carteiras
Expedição de Certidões
Expedição de Certificações
Receita de Dívida Ativa
Transferências do CFMV
Outras Receitas (*)
Alienação de Bens Móveis

R$ 4.087.644,77
1.820.633,60
1.812.281,78
106.229,83
63.995,99
21.711,97
96.824,10
81.134,12
84.833,38
-

%

100,00
44,54
44,34
2,60
1,57
0,53
2,37
1,98
2,08
-

Itens
(1)*
(2)*
(3)*
(4)*
(5)*
(6)*
(7)*

R$ 2.244.823,48
1.268.405,26
45.398,53
777,50
861.970,76
56.738,95
11.532,48

%

100,00
56,50
2,02
0,03
38,40
2,53
0,51

Despesas
Pessoal
Material de Consumo
Remuneração de Serviços Pessoais
Outros Serviços e Encargos
Diversas Despesas de Custeio
Obras/Benfeitorias e Instalações
Equipamentos e Material Permanente

Superávit Orçamentário: C = A – B

1.842.821,29

45,08%

(*) Outras Receitas: Multas p/falta inscrição/registro, Multas p/falta RT, Multas p/ausência a Eleição, Indenizações e Restituições (custas
processuais), Multas, Juros e Atual. Monet. s/anuidades PF e PJ, Taxa de Propriedade Rural e Listagens de Empresas

Méd. Vet. Eliel de Freitas
CRMV-PR Nº 0826
Presidente

Fernando Manoel Araújo
TC-CRC-PR Nº 016757/O-8
Chefe da Seção de Contabilidade

Detalhamento de Despesas
(1) * Salários, Adicional por Tempo de Serviço, Gratificação de Encargos de Chefia, Serviços Extraordinários, 13º Salário, Férias, Abono pecuniário de
férias, Adicional de 1/3 Constitucional de Férias, Ajuda de Custo Alimentação, Auxílio Creche/Babá, INSS, FGTS, PIS; Indenizações Trabalhistas.
(2) * Materiais de expediente, Materiais de Processamento de Dados, Combustíveis e Lubrificantes, Material p/Manutenção de Veículos,
Material Elétrico e Eletrônico, Materiais de Limpeza/Conservação, Gêneros Alimentícios, Mat.Acess.p/Máq.e Apar., Material para Manutenção de
Imóveis, Vestuários e Uniformes, Outros Materiais de Consumo.
(3) * Prestação de Serviços de Autônomos e INSS (Ex. Diarista, Jardineiro, Eletrecista, Encanador).
(4) * Assessorias: Jurídica Administrativa e Trabalhista, Serv. de Auditoria Interna, Assinatura de Jornais, Periódicos e Revistas, Locação de Móveis,
Imóveis e Estacionamentos, Telefonia, Fax, Serviços Postais, Diárias/Passagens Diretoria, Conselheiros, Comissões Diversas e Colab. Eventuais,
Água/Esgoto, Energia Elétrica, Plano de Saúde, Vale Transporte, Despesas Bancárias, Despesas com Educação Continuada, Congr. Conv. e
Conferências, Desp.c/Serv.Fiscalização, Produção e Serv. Gráficos - Revista/Informativo, Manut. e Conserv. de Veículos, Publicação de Editais, Serv.
de Monitoramento/ Vigilância, Assessoria e Consultoria em Informática, Despesas c/Delegacias Regionais, Despesas de Convênio - Estagiários, Serv.
de Manutenção de Site, Despesas de Custas Processuais, Distrib. Dilig., Autos de Exec. Fiscal.
(5) * Sentenças Judiciárias e Despesas de Exercícios Anteriores.
(6) * Benfeitorias, Reformas e Instalações no imóvel da Sede/Delegacias Regionais do CRMV-PR.
(7) *Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório, Materiais Bibliográficos, Utensílios de Copa e Cozinha, Máquinas e Aparelhos de Escritório,
Equipamentos de Processamento de Dados, Aparelhos de Intercomunicações, Veículos, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto.
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Transparência - Demonstrativo de Receitas e Despesas | Período: janeiro a julho de 2012
Proposta Orçamentária para o exercício de 2012

R$

5.020.000,00

1. Receita Arrecadada

R$

4.087.644,77

2. Despesa Realizada

R$

2.244.823,48

2.1 Despesa com Pessoal

R$

1.268.405,26

2.2 Despesa com diárias
2.2.1. - Despesa com diárias - Diretoria - Diretoria Despesa com diárias
2.2.2. - Despesa com diárias - Conselheiros- Diretoria Despesa com diárias
2.2.3. - Despesas com diárias - Assessores/Delegados - Diretoria Despesa com diárias
2.2.4. - Despesas com diárias - Empregados - Diretoria Despesa com diárias
2.2.5. - Despesas com diárias - Colaboradores Eventuais - Diretoria Despesa com diárias
2.2.6. - Despesas com diárias - Comissões Diversas- Diretoria Despesa com diárias

R$

100.609,50
29.314,50
30.012,50
4.265,00
13.440,00
9.710,00
13.867,50

2.3 Despesa com deslocamento
2.3.1. - Despesa com transporte aéreo/terrestre - Diretoriairetoria Despesa com diárias
2.3.2. - Despesa com transporte aéreo/terrestre - ConselheirosDiretoria Despesa com diárias
2.3.3. - Despesa com transporte aéreo/terrestre - Assessores/Delegados- Diretoria Despesa com diárias
2.3.4. - Despesa com transporte aéreo/terrestre - Empregados Diretoria Despesa com diárias
2.3.5. - Despesa com transporte aéreo/terrestre - Colaboradores EventuaisDiretoria Despesa com diárias
2.3.6. - Despesa com transporte aéreo/terrestre - Comissões Diversas Diretoria Despesa com diárias

R$

62.682,31
21.481,08
16.360,18
5.151,82
4.654,49
7.617,27
7.417,47

2.1 Despesa Diversas

R$

813.126,41

SERVIÇO
Movimentação de Registros no CRMV-PR - período 01 de junho a 24 de agosto de 2012
Prima - médicos veterinários
Prima - zootecnistas
Cancelamento - médicos veterinários
Cancelamento - zootecnistas
Prima Reativada - médicos veterinários
Prima Reativada - zootecnistas
Prima Óbito - médicos veterinários
Prima Óbito - zootecnistas
Secundária - médicos veterinários
Secundária - zootecnistas
Secundária Cancelada - médicos veterinários
Secundária Cancelada - zootecnistas
Transferência Concedida - médicos veterinários
Transferência Concedida - zootecnistas
Transferência Recebida - médicos veterinários
Transferência Recebida - zootecnistas
Aposentadoria - médicos veterinários
Aposentadoria - zootecnistas
Transferência Reativada- médicos veterinários
Transferência Reativada - zootecnistas

101
06
04
0
05
02
01
0
06
0
0
0
08
0
18
0
0
0
05
0
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Defesa dos animais

Foto:Divulgação

Indivíduos e entidades dedicados à proteção dos animais
for am homenageados pela Câmar a Municipal de Curitiba, em
julho, no Memorial de Curitiba. O CR M V- PR foi represent ado
na cerimônia pelo presidente Eliel de Freit a s. Em seu
pronunciamento, o presidente des t acou que a preocupação
com a saúde e o bem- es t ar dos animais es t á necessariamente
ligada à preser vação da saúde humana.

•

Presidente do CRMV-PR, Eliel de Freitas

Manual de RT para área avícola
Foto: Ana Maria Ferrarini/CRMV-PR

O CR M V- PR , em parceria com a A pavi - A ssociação Par anaense
de Avicultur a, o Mapa - Minis tério da Agricultur a, Pecuária e
A ba s tecimento e a SE A B - PR - Secret aria Es t adual de Agricultur a
e A ba s tecimento, iniciou discussões par a revisar e ajus t ar o
Manual de Orient ações e Procedimentos de Responsabilidade
Técnica – RT par a a área de aves e ovos. A s modif icações
se fa zem necessária s em vir tude da s legislações vigentes
em relação à avicultur a de pos tur a. Em reunião realizada
na sede do Conselho, foi discu tida a legislação per tinente
à responsabilidade técnica nos es t abelecimentos avícola s,
como fábrica s de conser va de ovos, entrepos tos de ovos e
gr anja s avícola s, enfocando a s atividades que podem e devem
ser contemplada s como responsabilidade técnica do médico
veterinário.

•

Reunião sobre responsabilidade técnica na área avícola

Gibi do Médico
O CR M V- PR par abeniza o Minis tério da Saúde pelo nº1 da revis t a educativa Gibi da
Saúde que tr at a da guarda responsável de animais. Com uma linguagem simples e em
forma de his tória em quadrinhos, a publicação mos tr a como a s pessoa s devem se
relacionar com os animais de es timação, além de dar dica s de como cuidar deles. Em
36 página s, o gibi apresent a a s situações pela s quais pa ssam os integr antes da famí lia do
Jur andir, tem ainda pa ssatempos e orient ações sobre zoonoses, noções de primeiros
socorros, animais peçonhentos e um pouco da his tória da medicina veterinária.

•

Conheç a o gibi acessando: ht tp://bvsms. saude.gov.br/bvs/periodicos/gibi _
da _ saude _ ano1_ n1.pd f
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Paraná na OIE
Foto:Divulgação

O médico veterinário e secret ário ger al do Conselho Feder al de Medicina Veterinária
(CFM V ), A ntônio Felipe Paulino de Figueiredo Wouk, em reconhecimento à
contribuição dada à educação da medicina veterinária nesses últimos anos, foi
convidado a par ticipar, como membro da comissão ad hoc de ensino da veterinária da
OIE - Organização Mundial par a Saúde A nimal ( The World Organization for A nimal
Health). A escolha dos integr antes é realizada por meio de uma análise rigorosa
e minuciosa de currículo e do his tórico prof issional. Wouk tem especialização em
O f t almologia Veterinária pela Escola de Veterinária de Toulouse e é professor titular
aposent ado da Univer sidade Feder al do Par aná.

•

Médico veterinário e secretário geral do CFMV, Antônio
Felipe Paulino de Figueiredo Wouk

Seminários de RT
Qua se 4 0 0 pessoa s, entre médicos veterinários, zootecnis t a s e acadêmicos de
medicina veterinária e zootecnia par ticipar am dos seminários de Responsabilidade
Técnica, realizados pelo CR M V- PR . Veja quadro abaixo:

Data
18 de maio
12 de junho
18 de junho
28 de junho
30 de junho
Total

Município
Toledo - PR
Curitiba - PR
Umuarama - PR
União da Vitória - PR
Bandeirantes - PR

Participantes
129
25
89
105
45
393

Visita da Adapar

•

Foto: Ana Maria Ferrarini/CRMV-PR

A diretoria da A dapar fez visit a de
cor tesia à presidência do CR M V- PR . O
gr upo foi recebido pelo presidente do
Conselho, Eliel de Freit a s. Na oca sião,
o presidente da Agência, Inácio K roet z,
apresentou a s es tr atégia s de atuação da
entidade.

Visita da Adapar
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Entrega de cédulas

02-02-12 - Ponta Grossa

02-03-12 - Campo Mourão

07-03-12 - Ponta Grossa

29-03-12 - Maringá

03-04-12 - Paranavaí

04-04-12 - Ponta Grossa

CRMV-PR 8

04-04-12 - Cascavel
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05-04-12 - Pato Branco

17-04-12- Campo Mourão

10-05-12 - Cascavel

10-05-12 - Paranavaí

15-05-12 - Paranavaí

16-05-12 - Ponta Grossa

31-05-12 - Campo Mourão

05-06-12 - Pato Branco

24-07-12 - Paranavaí

27-07-12 - Campo Mourão

06-08-12 - Paranavaí
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Uma vida dedicada à
medicina veterinária
e à pesquisa
Foto:Divulgação

M asahiko Ohi - Desde 1975, quando me gr aduei pela
Univer sidade Feder al do Par aná, primeir a tur ma que realizou
o ves tibular unif icado, a prof issão do médico veterinário
tr ans formou-se de uma categoria que dependia do emprego
do setor público, em sua maioria, par a ou tros pos tos de
tr abalho bem diver sif icado. Na época, já crescia os pos tos de
tr abalho em cooper ativa s de produção de leite e nos sis tema s
de integr ação par a produção de aves, ovos e suínos. A s
atividades de ex tensão r ur al com for te apelo par a a a ssis tência
técnica a pequenos e médios produ tores atingiam a plenitude
de demanda. Nos anos subsequentes, com o êxodo r ur al,
consequente da moder nização e mecanização da agricultur a, a s
pequena s e média s propriedades for am incorpor ada s a gr andes
propriedades r ur ais reduzindo os pos tos de tr abalho par a os
médicos veterinários na ex tensão e a ssis tência técnica. Em
termos técnico - científ icos houve uma evolução que não deixa a
desejar em relação a ou tr a s prof issões liber ais, disponibilizando
ins tr umentos, técnica s e insumos que proporcionar am
crescimento na produção e tr ans for mação de produ tos de
origem animal. Atualmente, regis tr a-se um crescimento
ex tr aordinário na indús tria de insumos volt ados par a os animais
de companhia.
Revista do C R M V- PR - E m relaç ão aos cursos de
medicina veterinária , o que mudou?

Masahiko Ohi

O O médico veterinário Ma sahiko Ohi deixou a s sala s de aula
da Univer sidade Feder al do Par aná. A posent ado, ele pretende
continuar colabor ando no encaminhamento da s ques tões ligada s
à prof issão, par ticipando de inúmer a s entidades ligada s à área.
Nes t a entrevis t a, exclusiva à Revis t a do CR M V- PR , Ma sahiko
cont a um pouco de sua his tória prof issional.
Revista do C R M V- PR - Como o senhor avalia a medicina
veterinária hoje em relaç ão ao tempo em que começou
na prof issão?
CRMV-PR 10

M asahiko Ohi - Na s última s década s, os conhecimentos
acumulados da ciência animal aument ar am consider avelmente
em função da introdução de nova s tecnologia s aplicada s na
clínica médica e cir úrgica, saúde pública, meio ambiente,
melhor amento genético e tecnologia da reprodução, bem
como na s ou tr a s área s do conhecimento per tinentes à
medicina veterinária e zootecnia. Consequentemente
induzir am mudança s e aumento na maioria dos conteúdos
de for mação bá sica necessários par a subsidiar os conteúdos
prof issionalizantes. Par a atender a va s t a área do conhecimento
prof issional, a s ins tituições de ensino de medicina veterinária
vêm buscando motivação na s Diretrizes Curriculares Nacionais
dos Cur sos de Medicina Veterinária, ins tituída pela Resolução
CNE /CES 1, de 18 de fevereiro de 20 03, Minis tério da
Educação, adot ando mudança s que propõem a melhoria da
qualidade do ensino e que atendam a s expec t ativa s do mercado
de tr abalho.
Revista C R M V- PR – O que foi feito para o curso
acompanhar as mudanç as?
M asahiko Ohi - Como meio de acompanhamento da s
mudança s, em 20 0 4, o MEC ins tituiu o Sinaes (Sis tema
Nacional de Avaliação da Educação Superior) par a a ssegur ar

Entrevista
xxxxxxx
Foto:Divulgação
Masahiko Ohi

o processo nacional de avaliação da s ins tituições de educação
superior, dos cur sos de gr aduação e do desempenho acadêmico
de seus es tudantes. A ntes des t a ver são de avaliação, a
Secret aria de Educação Superior/ MEC (SESu) ensaiou vários
ins tr umentos de avaliação aplicados nos cur sos de medicina
veterinária, com gr ande contribuição da Comissão Nacional
de Ensino de Medicina Veterinária do Conselho Feder al de
Medicina Veterinária (CNEM V/CFM V ). A s comissões es t aduais
de ensino contribuír am da mesma forma, incluindo a comissão
do Par aná que convidou coordenadores e professores de todos
os cur sos ins t alados no es t ado e elaborou documento único,
encaminhado par a o MEC , sendo que muit a s suges tões for am
acat ada s. Par a f inalizar, manifes to profunda preocupação com
o número de cur sos de medicina veterinária em funcionamento
no país. Em 20 anos, no Br a sil, regis trou-se um aumento do
número de cur sos de 4 0 par a mais de 20 0, correspondendo a
60 0% de crescimento. No Par aná, no mesmo período, pa ssou
de 3 cur sos par a 22, 70 0% de elevação.
Revista do C R M V- PR - A pesquisa avançou durante este
tempo? A mpliaram - se os recursos?
M asahiko Ohi - Com a ampliação de cur sos de pós-gr aduação
em nível de mes tr ado e dou tor ado, na s diferentes área s da
medicina veterinária, houve consider ável aumento na s pesquisa s
em ins tituições de ensino. A lém da s pesquisa s oriunda s dos
cur sos de pós-gr aduação, o intercâmbio internacional, os
pós- dou tor amentos no país e no ex terior increment ar am a s
pesquisa s. O aumento dos recur sos na forma de bolsa s ou
par a f ins de cus teio e capit al não correspondeu à demanda.
Com a falt a de inves timento em pesquisa s aplicada s na área, a
impor t ação de tecnologia s tr ans formador a s da produção animal
tem oner ado o cus to de produção dos alimentos de origem

animal, prejudicando a competitividade dos nossos produ tos
no mercado ex terior. Felizmente, exis tem exceções e alguma s
área s são exemplos invejados internacionalmente.
Revista do C R M V- PR - A s tecnologias modernas têm
contribuído para o avanço e desenvolvimento da
medicina veterinária e dos médicos veterinários?
M asahiko Ohi - Com cer teza a s tecnologia s eletrônica s de
comunicação que facilit am o acesso aos novos conhecimentos,
os equipamentos de diagnós tico por imagem, a s nova s técnica s
de análises labor atoriais contribuír am muito par a o avanço
da medicina veterinária, em muitos ca sos se equipar ando
ao desenvolvimento da medicina humana. A biotecnologia
da reprodução, os novos processos na produção de vacina s
(recombinantes), entre ou tros, são avanços que contribuem
par a uma medicina veterinária moder na e que podem ajudar a
prevenir crises na produção de alimentos de origem animal. O
ideal seria que es t a s nova s tecnologia s fossem idealizada s ou
desenvolvida s no Br a sil, com inves timentos oriundos dos órgãos
de fomento à pesquisa.
Revista do C R M V- PR - Quais foram os mais impor tantes
projetos desenvolvidos pelo senhor durante sua atuaç ão
como professor? O Dr. tem quantos livros public ados?
M asahiko Ohi - Entre os projetos desenvolvidos posso
des t acar a elabor ação de aplicativos de infor mática, objetivando
subs tituir parcialmente o uso de animais na s aula s pr ática s de
Farmacologia. Des t aco aquele que subs tituiu o uso de cães
par a a demons tr ação da ação de droga s au tonômica s sobre
a pressão ar terial diret a, e ou tro que foi disponibilizado par a
a s aula s pr ática s, demons tr ando a toxicidade da his t amina em
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cobaia s. Ou tros aplicativos for am desenvolvidos, sempre com a
par ticipação de alunos bolsis t a s e volunt ários. Um projeto que
culminou na edição do livro “Princípios Bá sicos par a a Produção
de Leite Bovino” foi o de ex tensão que denominamos de
Prolac – Projeto Leite, A limento de Criança, desenvolvido nos
municípios do Vale do R ibeir a, dur ante nove anos (20 02-2011).
Dur ante os últimos quatro anos, desenvolvido em parceria com
a Secret aria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Es t ado
Par aná (SE TI), no Progr ama Univer sidade Sem Fronteir a s, uma
modalidade de E x tensão Univer sit ária inovada. Par ticipar am
gr aduandos bolsis t a s de medicina veterinária e prof issionais
recém-gr aduados, até dois anos, de medicina veterinária,
zootecnia e biomedicina. Os result ados obtidos culminar am
em mais de 16 tr abalhos científ icos. A pesquisa que inves tigou
a inf luência reprodu tiva do f ipronil em r atos permitiu a
publicação do ar tigo intitulado “Reproduc tive adver se ef fec t s of
f ipronil in W is t ar r at s”. Os result ados reforçar am a preocupação
do uso indiscriminado de pes ticida s em animais e veget ais.
Revista do C R M V- PR - A legislaç ão na área de medicina
veterinária está compatível com a realidade ou há
necessidade de avaliações e mudanç as?
M asahiko Ohi - A s mudança s em todos os setores produ tivos
acontecem numa velocidade muito maior nos dia s de hoje do
que na década de 60. Es t a s mudança s exigem que a s condu t a s
técnica s e a relação com a s nova s atividades no campo da
ciência animal sejam revis t a s e atualizada s com frequência. Vejo
com muit a preocupação a inevit ável mudança da Lei 5.517/68
que “Dispõem sobre o exercício da prof issão de Médico
Veterinário e cria os Conselhos Feder al e Regionais de Medicina
Veterinária”.
O A r tigo 5º que tr at a da competência privativa do médico
veterinário, e elencam a s atividades e funções a cargo na s
diferentes ins t ância s pública s e privada s podem sofrer
redução dr á s tica com ref lexos na s exigência s mínima s atuais
na for mação dos médicos veterinários. Somente a ocupação
ampla e competente dos Médicos Veterinários da s área s
atualmente privativa s, por força da Lei, ser á mantida t al como
ou com poucos prejuízos. Acredito que uma da s ações mais
impor t antes es t á ao encargo dos cur sos de medicina veterinária
que devem per seguir a formação gener alis t a propos t a na s
Diretrizes Curriculares dos Cur sos de Medicina Veterinária.
A ssim, dot ando o fu turo prof issional com conhecimentos par a
desenvolver ações em produção animal, produção de alimentos
seguros, saúde animal e proteção ambient al, obser vando
a competência s e habilidades es t abelecida s na s Diretrizes
Curriculares.
Revista do C R M V- PR – A lém da atuaç ão de professor e
pesquisador, o Dr. par ticipou de atividades diretamente
dentro do C R M V- PR?
M asahiko Ohi - Tive a opor tunidade entre 1990 a 1996 de
par ticipar da diretoria execu tiva do CR M V- PR como diretor
tesoureiro, sob a presidência do Dr. Paulo A lfredo Mir anda.
A poiado pelos demais membros da diretoria execu tiva
e conselheiros, iniciamos a s primeir a s discussões sobre
Responsabilidade Técnica. A pós ampla discussão em diver sos
municípios par anaenses elabor amos o primeiro Manual de
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Responsabilidade Técnica em Medicina Veterinária do Es t ado
do Par aná. Ou tr a atividade que merece des t acar, entre ou tr a s,
foi a criação da Comissão Es t adual de Ensino em Medicina
Veterinária que contribuiu par a a elabor ação da atual Diretrizes
Curriculares de Medicina Veterinária, ins tituída pelo Minis tério
da Educação. Como membro da comissão local, fui indicado
par a compor a Comissão Nacional de Ensino de Medicina
Veterinária do CFM V e como ação principal, visitei vários
cur sos de medicina veterinária do país colhendo documentos
e informações que subsidiar am a publicação pelo CFM V, em
1996, a bibliogr af ia “O Ensino de Gr aduação em Medicina
Veterinária no Br a sil – Situação Atual e Per spec tiva s”.
Revista do C R M V- PR – Depois da aposentadoria da
U FPR , quais são seus planos?
M asahiko Ohi - Pretendo continuar colabor ando no
encaminhamento da s ques tões ligada s à prof issão, par ticipando
de comissões e conselhos municipais, es t aduais ou feder ais
que tr at am da s ques tões da medicina veterinária. Des t a forma,
como aposent ado, faço par te do Conselho Municipal de
Proteção A nimal da Prefeitur a Municipal de Curitiba (Comupa),
como represent ante da ONG Probem (A ssociação de Proteção
e Bem Es t ar A nimal). Represent ando o Comupa, par ticipo da
Comissão de Controle da R aiva, da Secret aria de Es t ado da
Saúde do Par aná. Na área do ensino, sou membro do banco
de avaliadores do Sis tema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (Sinaes/ MEC) e do Sis tema de Avaliação de Cur sos
de Gr aduação par a o Reconhecimento Regional da Qualidade
Acadêmica de Medicina Veterinária do Mercosul e Es t ados
A ssociados (Sis tema A rcu-Sul). A lém des t a s atribuições,
sou membro da Comissão Es t adual de Ensino de Medicina
Veterinária do CR M V- PR ; vice-presidente adminis tr ativo
da Sociedade Par anaense de Medicina Veterinária (SPrM V )
e segundo secret ário da Academia Par anaense de Medicina
Veterinária (Acapameve).

•
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Paraná aposta no mercado
de carnes nobres

Desde o ano pa ssado, técnicos da Secret aria da Agricultur a e
A ba s tecimento (Seab) e do Ins titu to Emater desenvolvem o
projeto Carnes Par aná - Modernização da Pecuária de Cor te.
A iniciativa tem como met a s a viabilização da cadeia produ tiva,
com elevação de renda e emprego, o aumento da produção de
car ne com qualidade par a o mercado interno e a expor t ação
procur ando a suf iciência de aba s tecimento de carne bovina com
qualidade pelo es t ado.
O tr abalho envolve todos os elos da cadeia da carne bovina,
antes e depois da por teir a (produ tor, indús tria, at acadis t a,
varejis t a, consumidor), visando à produção sus tent ável e
preser vação ambient al. Cont a com a atuação de um gr upo de
prof issionais da s mais variada s formações (médicos veterinários,
agrônomos, zootecnis t a s, entre ou tros), t anto da es tr u tur a
of icial como da iniciativa privada.
O projeto já recebeu a adesão de 33 organizações de
produ tores que ofer t am carnes com qualidade na s cadeia s
produ tiva s de bovinos, coelhos ovinos, caprinos, suínos e
aves tr uzes, cont a José A ntônio Garcia Baena, zootecnis t a da
Seab. Segundo ele, o sis tema de criação envolve uma tecnologia
adequada par a cada espécie, com melhor amento genético do
rebanho, manejo, aliment ação e sanidade adequada, gar antindo
uma carne com maciez, suculência e sabor de acordo com a
exigência do mercado. Os abates seguem a s norma s indus triais

e sanit ária s dos produ tos de origem animal, promovendo
higiene e segur ança aliment ar. A r a s treabilidade se fa z presente
na maioria da s cadeia s produ tiva s.
Baena explica que a ideia é demons tr ar à s cadeia s produ tiva s
da s carnes nobres no Par aná a impor t ância do agronegócio no
desenvolvimento socioeconômico es t adual.Também promove
marca s de produ tos locais, a aliança dos agentes públicos
e privados par a a promoção do agronegócio par anaense
e a educação aliment ar, buscando junto ao consumidor a
diferenciação do produ to par anaense, es timulando, a ssim,
o consumo de produ tos par anaenses, além da capacit ação e
organização do produ tor e da produção.
A Secret aria da Agricultur a e o Ins titu to Emater têm
proporcionado à s organizações de produ tores a par ticipação
em feir a s e exposições como forma de apresent ar os
responsáveis pela s organizações e seus produ tos. “E, ainda,
encur t ar dis t ância s entre os produ tores organizados e o
mercado consumidor, visando a fu turos negócios, e apresent ar
ao consumidor a qualidade diferenciada des t a s carnes”, gar ante
zootecnis t a da Emater, Luiz Fer nando Brondani, coordenador
es t adual do projeto. De acordo com ele, no ca so da s
organizações que tr abalham com bovinos de cor te, exis tem
hoje no Par aná sete cooper ativa s e uma aliança mercadológica,
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que buscam agregar valor à qualidade do seu produ to,
comercializar direto com o varejis t a, evit ando intermediários, e
remuner ar melhor os seus projetos a ssociados.
A lém disso, a intenção des tes encontros é prepar ar novos
pecuaris t a s, interessados em se a ssociar a cooper ativa s, par a
inves tirem nes te sis tema de criação, que gar ante a entrega ao
mercado de carnes nobres de bovinos com padr ão de qualidade
internacional.
O projeto, com tempo de implant ação de dez anos (2011/ 2022),
envolve, além da Seab e Ins titu to Emater, o Ins titu to
Agronômico do Par aná (Iapar), a Feder ação da Agricultur a do
Es t ado do Par aná (Faep) e o Ser viço Nacional de A prendizagem
Rur al (Senar). A inda integr am os tr abalhos sociedades
r ur ais, a ssociações de criadores, ins tituições de ensino,
sindicatos r ur ais, bancos. Toda s a s entidades es t ão atuando
na implant ação do Carnes Par aná, com vis t a s ao crescimento
dos negócios da carne bovina e à ampliação de opor tunidades,
dando ênfa se na produção e indus trialização.

•

Ana Maria Ferrarini,
jornalismo@crmv-pr.org.br

CRMV-PR 14

A impor tância do zootecnista
no projeto
Segundo Baena, o zootecnis t a hoje atua
intensamente como prof issional nos mais
diferentes sis tema s de produção de bovinos
(intensivo, semi-intensivo e ex tensivo). Inter fere
diret amente na aliment ação (conceitos e sis tema s
modernos e econômicos de arr açoamento e
nu trição), no manejo do animal (desde o seu
na scimento até o abate, inclusive na avaliação de
carcaça s junto ao frigoríf ico), na genética (por
meio de cr uzamentos indus triais bem dirigidos,
buscando sempre o vigor da heterose) e na
prof ila xia da s principais doença s (seguindo um
esquema prof ilático bem ajus t ado).
A lém disso, Baena obser va que o zootecnis t a es t á
apto a projet ar ins t alações zootécnica s bá sica s e
funcionais par a aliment ação, manejo, vacinações,
bem- es t ar e confor to tér mico dos animais, e a
buscar pr ática s e técnica s econômica s, que tr agam
retor no do inves timento ao pecuaris t a.

•
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Fauna
Selvagem

CNAS traça estratégias de ação em
defesa dos animais selvagens
Foto:Divulgação
Rogério Ribas Lange, presidente da Comissão Nacional
de Animais Selvagens do CRMV

Sob a presidência do médico veterinário
Rogério R iba s L ange, do Par aná, a
Comissão Nacional de A nimais Selvagens
– CN A S, do CFM V, es t á def inindo
es tr atégia s de ação, que priorizam o
for t alecimento da atuação do médico
veterinário e do zootecnis t a na s área s
médica s, da conser vação e da produção
de animais selvagens.
L ange informa que uma da s met a s
da CN A S é subsidiar o médico
veterinário e o zootecnis t a em relação
à s nor ma s legais e regulament ação
per tinente à atuação em animais
selvagens, esclarecendo a s dúvida s mais
frequentes e desper t ando o interesse
e o reconhecimento da área de animais
selvagens. Par a ele, é fundament al
a integr ação da CN A S com toda s a s
demais comissões par a que se fale
uma única voz. “A CN A S pretende
sensibilizar os CR M Vs par a a criação de
comissões regionais de animais selvagens
- A S”, des t acou.
L ange lembr a que es t ão em processo
de planejamento a s of icina s regionais,
que visam à promoção da sensibilização
em docência na área de A S, par a
chamar atenção de todos os CR M Vs
da necessidade da criação da disciplina
e, por conseqüência, da presença de
professor alavancando a especialidade
no âmbito da s Ins tituições de Ensino
Superior - IES, criando es tr atégia s

de ensino na matriz curricular atual
que contemplem o desenvolvimento
do interesse por A S. A inda objetivam
capacit ar médicos veterinários par a
o atendimento clínico e cir úrgico de
animais de es timação não convencionais.
De acordo com L ange, o médico
veterinário e o zootecnis t a que atuam na
defesa e conser vação da vida de animais
selvagens devem ser exemplares. “Eles
são detentores de conhecimento e
formadores de opinião. Sua atitude
par a com a fauna deve ser modelar.
Toda a técnica médica e de produção
em cativeiro deve ser adot ada em
benef ício da fauna que, por força de
lei, é propriedade do es t ado”, aborda,
ressalt ando que a fauna merece atenção
e deve ser contemplada com todos os
recur sos da ciência par a ser perpetuada
pela s ger ações afor a.
Em relação à qualif icação técnica dos
médicos veterinários e zootecnis t a s
que atuam na área, o presidente
da CN A S, enfatiza que há cerca de
dua s década s o Br a sil começou a se
des t acar na produção de conhecimento
científ ico e médico sobre a nossa
fauna. “Porém, a diver sidade é t amanha
que há ainda muito, qua se tudo a ser
es tudado, conhecido e publicado”,
menciona, lembr ando que atualmente
temos, fr u to de pesquisa nativa e em
língua por tuguesa, manuais e tr at ados
disponíveis par a novos prof issionais
trilharem o caminho já desbr avado
e darem sequência na ampliação do
conhecimento. “Es tes pa ssos são
fundament ais par a a consolidação e o
aper feiçoamento da especialidade, o
apoio a nova s pesquisa s e publicações
e a eventos difusores de conhecimento
bá sicos par a a atualização dos
prof issionais”, gar ante L ange.
E stratégias
A CN A pretende por meio de of icina s
regionais a serem implement ada s
em regiões polos, promovida s pela
Comissão Nacional de A nimais

Selvagens, es t abelecer cont atos com
a s comissões regionais, buscar sua s
a spir ações, integr á-la s e subsidiá-la s.
Em um fu turo próximo, um evento
que reúna a s Comissões Regionais de
A nimais Selvagens ser á impor t ante,
visando à unif icação de met a s e
procedimentos.
Com o apoio de toda s a s Regionais,
o CFM V vai promover uma gr ande
campanha de esclarecimento dos
prof issionais e da sociedade, par a
inibir o tr áf ico de animais e valorizar a
produção legal de animais selvagens em
cativeiro. L ange esclarece que animal
de origem legal é animal saudável, sem
risco de doença s que podem acometêlos ou à s pessoa s, e conspir am a favor
da conser vação da s espécies.
L ange aproveit a par a af irmar que não
há nada que contr arie o interesse da s
pessoa s em ter animais selvagens em
cativeiro como animais de es timação,
ma s informa que apena s a origem
des tes animais deve ser exclusivamente
a criação legalizada em cativeiro.
“O equivocado é a busca de animais
selvagens par a uso como ma scotes
na natureza, por meio do tr áf ico. A
natureza não é absolu t amente um
gr ande almoxarifado de es toque inf inito.
A caça ilegal par a ao tr áf ico represent a
um gr ande problema que deve ser
sever a e exemplar mente coibido”,
des t aca. Disse ainda que todos os
br a sileiros têm a obrigação de lu t ar
contr a o tr áf ico de animais por ser uma
pr ática la s timável, pr ática lesa pátria.
“O fende o bem- es t ar animal, nossa
rica biodiver sidade, nossa cidadania, é
uma demons tr ação de mesquinhez e
desumanidade”, admite.
A comissão
Compõem ainda a CN A S, os médicos
veterinários A lber t L ang (SC),
Mariângela da Cos t a A llgayer (R S),
Isa ac Manoel Barros A lbuquerque (A L),
João Luiz Rossi Junior (SP) e L aer zio
Chiesorin Neto (A M).

•
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Medicina veterinária
precisa aumentar
massa crítica de
pesquisadores
veterinária es t á vinculada a alguns
poucos núcleos de excelência com
competitividade nacional e mesmo
internacional. A lém disso, exis te
uma carência de recur sos f inanceiros
des tinados ao desenvolvimento de
projetos e par a a formação no nível
de mes tr ado e dou tor ado, “uma
necessidade par a o desenvolvimento da
pesquisa em medicina veterinária e em
zootecnia”, salient a.
Par a o professor A lf ieri, a pesquisa
na área da medicina veterinária ter á
que super ar dois gr andes desaf ios:
aument ar a “inter nacionalização da s
pesquisa s realizada s no território
nacional e promover a “popularização
da ciência”. Par a atingir o primeiro,
os pesquisadores devem tent ar
publicar seus tr abalhos em periódicos
internacionais com alto fator de
impac to. No ent anto, ele lembr a que
isso apena s é possível par a pesquisa de
pont a, na fronteir a do conhecimento
e com car áter inter (multi e tr ans)
disciplinar, ou seja, execu t ada por
gr upos ou até mesmo por redes de
pesquisadores.

Amauri Alfieri, médico veterinário e professor

“Precisamos aument ar a ma ssa crítica
de pesquisadores no Par aná, t anto em
termos quantit ativos quanto qualit ativos.
Precisamos incentivar a inserção da
pesquisa na área de medicina veterinária
par a que possamos nos aproximar de
ou tr a s área s do conhecimento onde o
es t ado dispõe de núcleos de pesquisa
de excelência”. A recomendação é do
médico veterinário A mauri A . A lf ieri,
professor da Univer sidade Es t adual
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de Londrina (UEL) e, desde 1999,
coordenador do Progr ama de PósGr aduação Stric to Sensu (mes tr ado
e dou tor ado) em Ciência A nimal e
Coordenador do Comitê A ssessor
de Medicina Veterinária do CNPq –
Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científ ico e Tecnológico.
De acordo com ele, no Par aná,
infelizmente a pesquisa em medicina

Par a “popularizar a ciência”, A lf ieri
recomenda o compar tilhamento
da pesquisa com a sociedade. Isso
é possível com a divulgação dos
tr abalhos científ icos por meio de uma
linguagem de fácil acesso ao público
leigo que, par a o professor, é o
maior interessado nos result ados. Ele
recomenda a publicação em revis t a s e
jornais de a ssociações de produ tores
e cooper ativa s, divulgação de tex tos
técnicos e de coment ários em sites
especializados e que são acessados com
frequência pelos produ tores r ur ais e
técnicos. E, ainda, os pesquisadores
devem par ticipar de pales tr a s em
encontros técnicos e em reunião de

Pesquisa
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produ tores. Ou tro desaf io apont ado pelo professor é levar
o result ado da pesquisa em saúde e produção animal par a o
campo.

de produ tividade científ ica, na área de medicina veterinária, o
contingente par anaense represent a apena s 4,93% do tot al de
pesquisadores br a sileiros.

O tr abalho em equipe t ambém é apont ado por A lf ieri como
um fator impor t ante ao desenvolvimento científ ico da área de
medicina veterinária. “Precisamos e com urgência formar a
consciência que devemos tr abalhar em equipe, criar núcleos,
gr upos e mesmo redes de pesquisa nos quais es t ão integr ados
pesquisadores tr abalhando em um tema comum, porém com
visão e ferr ament a s dis tint a s”.

No país, par a A lf ieri, uma da s área s mais carentes em pesquisa
na medicina veterinária é a clínica veterinária, t anto médica
quanto cir úrgica. Segundo ele, há necessidade urgente de que
a s pesquisa s em clínica veterinária sejam realizada s com o apoio
da mor fologia, bioquímica, his tologia, f isiologia, imunologia,
microbiologia, par a sitologia, genética, manejo, nu trição, bemes t ar, entre ou tr a s incluindo infor mática e bioinfor mática,
engenharia s e bioengenharia s.

O professor lembr a que os pesquisadores ainda tr abalham
muito isoladamente, sozinhos ou, no má ximo, com um gr upo
muito próximo no contex to de sua ins tituição. “Precisamos
formar redes. Entret anto, redes precisam de líderes. Quando
digo líderes me ref iro à s lider ança s reconhecida s nacionalmente
por sua atuação em ciência e tecnologia, com for te inserção
em pesquisa e na formação de recur sos humanos nos níveis
de mes tr ado, dou tor ado e pós- dou tor ado e que tenham
competitividade em edit ais de agência s de fomento à pesquisa.
A í, infelizmente temos problema s. Não t anto em zootecnia,
ma s em medicina veterinária a nossa ma ssa crítica no Par aná
ainda é muito pequena, pois somos poucos e pouco agressivos”,
cons t at a.
A lf ieri recomenda ainda a consolidação de núcleos, gr upos e
redes de pesquisa com for te inserção na s vária s subárea s da
medicina veterinária, congregando pesquisadores de toda s a s
regiões do Par aná e de ou tros es t ados br a sileiros. A inclusão
de pesquisadores e ins tituições internacionais nes tes gr upos
aument ar á consider avelmente a competitividade e a qualidade
da pesquisa.
O professor informa que, atualmente, o progr ama do
governo feder al denominado “Ciência sem Fronteir a s” é,
indubit avelmente, o canal mais direto e r ápido par a iniciar
a s ações no sentido de integr ação dos gr upos de pesquisa s
inter nacionais em todos os níveis, incluindo desde alunos
de gr aduação (iniciação científ ica) até de pós-gr aduação
(mes tr andos, dou tor andos, pós- dou tor andos).
Mesmo com es t a s necessidades e desaf ios, A lf ieri informa que
os vários par âmetros cientométricos, u tilizados par a aferir a s
pesquisa s desenvolvida s em um país, apont am o crescimento
anual da inserção do Br a sil no cenário científ ico e tecnológico
internacional. “Atualmente, ocupamos a 13ª posição mundial
na produção de ciência em toda s a s área s do conhecimento.
Esse posicionamento em escala mundial nos gar ante a primeir a
colocação na A mérica L atina”. A s pesquisa s relacionada s à
medicina veterinária realizada s no Br a sil des t acam-se t anto em
termos quantit ativos quanto qualit ativos. “A nossa inserção no
cenário internacional é muito boa”, enfatiza.
Em relação ao âmbito nacional, A lf ieri acredit a que o Par aná
deve se posicionar entre a quint a e sex t a colocação no r anking
br a sileiro, pois não es t ão disponíveis informações of iciais
e conf iáveis sobre o a ssunto. A cons t at ação sobre posição
par anaense tem como ba se tr abalhos realizados junto a C A PES
(Coordenação de A per feiçoamento de Pessoal de Nível
Superior) e ao CNPq. Em número de pesquisadores com bolsa

Ou tr a área que t ambém merece atenção mais especial é a de
inspeção de produ tos de origem animal. Da mesma forma,
A lf ieri acredit a que a inspeção necessit a de um choque
tecnológico.
Em nível avançado, A lf ieri coloca que a s área s da medicina
veterinária que se encontr am em um pat amar superior no
desenvolvimento de pesquisa s bá sica s ou tecnológica s são a s
que u tilizam como ferr ament a s de tr abalho alguma técnica,
biotécnica ou metodologia relacionada com a biologia
molecular. A união da biologia molecular com a infor mática
(bioinfor mática) tem proporcionado revoluções em vária s
área s da medicina veterinária des t acando -se microbiologia,
par a sitologia, patologia, reprodução animal. Especif icamente
em produção animal, uma gama de marcadores moleculares
es t á sendo mapeada e identif icada em vária s espécies de
animais de produção, es timação e silves tres.
Par a A lf ieiri, todos os países desenvolvidos do mundo
inves tir am em pesquisa. O desenvolvimento científ ico e
tecnológico de uma nação é a ba se par a o desenvolvimento
econômico, social e, consequentemente, desenvolvimento
humano. His toricamente, quanto maior o inves timento em
pesquisa de um país maior é o desenvolvimento em todos os
níveis. “Não inves tir em pesquisa é o mesmo que não inves tir
em seu próprio povo, pois a pesquisa tr a z aliment ação, saúde,
educação, segur ança, confor to, bem- es t ar e dignidade par a o
povo”, af ir ma.
A lf ieri obser va que es t ados br a sileiros em que a agropecuária
não tem o mesmo impac to no PIB es t adual – como no Par aná
- inves tem em pesquisa muito mais que o nosso es t ado.
“O Par aná es t á perdendo dou tores e até mesmo pósdou tores t alentosos par a ou tros es t ados da feder ação única
e exclusivamente por falt a de apoio aos gr upos de pesquisa e
pela dif iculdade de reposição de professores e pesquisadores
aposent ados em ins tituições pública s es t aduais, ou até mesmo
pelos baixos salários”, cons t at a.
Por f im, A lf ieri crê que a pesquisa na área da medicina
veterinária e da zootecnia contribuiu, es t á contribuindo e ainda
contribuir á muito com o desenvolvimento desse es t ado. “Em
troca, somente reinvidicamos maior inves timento em uma área
que t anto retorno tr a z ao es t ado”.

•
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Pesquisa em foco
xxxxxxx

Resultados de pesquisas
“Nesse contex to não gos t aria de ser pontual.
Ou seja, cit ar alguns result ados específ icos, pois
sem dúvida, corro o sério risco de não tecer
coment ários sobre algum result ado impor t ante.
Como tr abalho com saúde (virologia) em animais de
produção e sou ges tor de um Progr ama de PósGr aduação que forma mes tres e dou tores em saúde
e produção animal f ico mais a vont ade par a discu tir
esse tema em uma visão macro e não pontual.
A es t abilização econômica do país foi responsável
pelo aumento do poder aquisitivo e a consequente
a scensão social e econômica de milhares de
br a sileiros. Com isso, em um período de tempo
relativamente cur to obser vou-se aumento
ver tiginoso na demanda por alimentos em nosso
país. Um alimento nobre que frequent ava no
má ximo uma ou dua s vezes por semana o pr ato
da s cla sses menos favorecida s, com essa nova
realidade econômica, pa ssou a ser objeto de desejo
de maior número de br a sileiros. Es tou cit ando
apena s como exemplo o “Complexo Carne” do qual
fa zem par te a s carnes bovina, suína e de fr ango.
Sem dúvida que no contex to de proteína de origem
animal par a aliment ação humana t ambém poderia
ser coment ado o leite e todos os seus derivados.
Obser vamos em cur to espaço de tempo aumento
consider ável na demanda por esses produ tos.
Somado a esse a spec to de aumento de consumo
interno, o mundo como um todo t ambém
aumentou a demanda por alimentos, des t acando se a s proteína s de origem animal. Em menos de
20 anos, o Br a sil, com par ticipação inexpressiva
no mercado internacional do “Complexo Carnes”,
pa ssou a ser um dos maiores expor t adores do
planet a.
Em resumo, a s cadeia s produ tiva s de carnes
for am pressionada s simult aneamente por dua s
via s (aumento no consumo interno; aumento na s
expor t ações). Par a atender a maior demanda dos
mercados interno e ex terno haveria urgência no
aumento da produção. Esse aumento foi obtido
não apena s com o aumento dos rebanhos, ma s
principalmente por ques tões econômica s, teve que
ser obtido por meio do aumento da produ tividade.
No conjunto, a s pesquisa s br a sileir a s, incluindo
a s par anaenses, impulsionar am gr andes avanços
facilmente visíveis na s área s de sanidade,
produção e reprodução animal. Esses avanços
for am os responsáveis diretos pelo aumento
de produ tividade que obser vamos na s cadeia s
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produ tiva s do bovino de cor te, do suíno e do fr ango.
O salto quantit ativo e qualit ativo dessa s cadeia s
produ tiva s, ger ado sem dúvida alguma pela s pesquisa s
em Medicina Veterinária e Zootecnia, proporciona
maior ofer t a de carnes, suf iciente par a o atendimento
t anto do mercado interno quanto do ex terno. Essa
maior ofer t a foi a gr ande responsável pelo equilí brio
do mercado. Com o equilí brio, quem mais saiu
ganhando foi a população br a sileir a. Mesmo com
o aumento da s expor t ações e com o aumento da
demanda interna, ger ada pelo ingresso de milhões de
br a sileiros no mercado consumidor de proteína de
origem animal, não for am obser vada s explosões de
preços em nenhuma da s três cadeia s produ tiva s.
Não tenho a menor dúvida que o conjunto da s ações
de pesquisa s em saúde, produção, reprodução, bemes t ar animal, entre ou tr a s subárea s, que nos últimos
anos for am incorpor ada s em nossos rebanhos, tiver am
par ticipação signif icativa no aumento de produ tividade
da pecuária br a sileir a. Essa contribuição da medicina
veterinária e da zootecnia foi muito impor t ante, ca so
contr ário poderíamos es t ar pagando preços avilt antes
pelo quilo de car ne”.

•

Amauri Alfieri,
médico veterinário e professor

xxxxxxx
Profissão

A importância do Seminário de
Responsabilidade Técnica
Foto:Divulgação
Palestrante do Seminário de RT, médico veterinário Maurício Tozetti

”Os seminários de responsabilidade
técnica são de ex trema impor t ância,
par a a medicina veterinária e zootecnia,
par a o prof issional da s dua s área s,
par a a sociedade e par a o CR M V- PR”.
A af irmação é do médico veterinário
Mauricio de Jesus Tozet ti, que é
pales tr ante nos encontros e auxilia
na Comissão de Meio A mbiente do
Conselho. Em seu entendimento, toda s
a s for ma s de agregar conhecimento são
impor t antes par a a medicina veterinária
e zootecnia, pois par a a s ciência s o
conhecimento é ba se par a es tr u tur ar
princípios e fundamentos. O seminário
de RT tem esse papel, uma vez que em
cada novo seminário agrega e aper feiçoa
conhecimentos, consider a.
De acordo com Tozet ti, os seminários
de RT aba s tecem com nova s
infor mações a s área s de medicina
veterinária e zootecnia, sendo
multidisciplinar tr a z aprimor amentos
impor t antes. O médico ainda gar ante
que é fundament al que todo o
prof issional – formado ou acadêmico
– pa sse pelos seminários, não apena s
por uma obrigação legal, ma s por ser
uma for ma de aprimor ar, reciclar e
contribuir par a aquilo que ele realmente
se identif ica.

Tozet ti explica que os seminários de
RT t ambém têm ref lexos positivos
par a a sociedade. “Foi ou torgado a
esses prof issionais cuidar dos animais,
vigiar e desenvolver a sanidade,
a produção, o desenvolvimento
tecnológico agropecuário e o correto
uso dos recur sos ambient ais, tendo
como premissa a responsabilidade
socioambient al”. Por t anto, o cidadão
pode cada vez mais conf iar e cobr ar.
Tozet ti des t aca que os seminários são
de gr ande impor t ância par a o CR M V.
“Por meio desse ins tr umento ocorre
uma aproximação da au t arquia de
má xima represent ação do prof issional
com a pessoa f ísica. E é nessa simbiose
que na scem ideia s, pensamentos,
ques tionamentos e reforços positivos”.

momento cer to, sabemos ger minar ão”,
acredit a Tozet ti.

Em relação à receptividade dos médicos
veterinários e dos zootecnis t a s, Tozet ti
verif ica que num primeiro momento
muitos deles par ticipam por uma
obrigação legal. Por isso, que enquanto
ele minis tr a os seminários es timula os
ouvintes da s mais diver sa s maneir a s,
ampliando a atenção dos par ticipantes
que pa ssam a ques tionar, anot ar, trocar
informações entre si. “ Saem com
alguma s sementes plant ada s que, no

Tema s como empreendedorismo
são sugeridos por Tozet ti par a
serem incluídos na progr amação dos
seminários. Ele t ambém recomenda
a realização de work shop ou mesa
redonda com prof issionais já atuantes e
os mais jovens. Ou tr a ideia é a for mação
de seminários específ icos por área s.

O s seminários
Os seminários de RT for am criados par a
satis fa zer a uma demanda compreendida
na Resolução 0 01/ 20 05 do CR M V- PR
que aprovou a s norma s de orient ação
técnico -prof issional, des tinada s ao
médico veterinário e ao zootecnis t a
que desempenham a função de
Responsável Técnico, na s mais diver sa s
área s. Desde sua criação até hoje
essa s área s de atuação crescer am e se
alter ar am signif icativamente, por t anto,
o aprimor amento dos seminários não é
uma ques t ão de querer, é uma ques t ão
de dever.

•
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Perfil
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Médico veterinário
fala sobre aperfeiçoamento
deve se especializar cada vez mais e
sempre. Com o advento da internet,
a troca de infor mações pa ssou a ser
muito r ápida e ter á sucesso quem
detiver o conhecimento aliado à s última s
informações.

Médico Veterinário W ilson Mendes

O médico veterinário W ilson Mendes
tem dedicado a maior par te de seu
tempo ao desenvolvimento prof issional
em medicina veterinária. Desde
20 0 4, ele coordena a s atividades
do Ins titu to DiDatus, que oferece
cur sos de pós-gr aduação, capacit ação
e aper feiçoamento. No início de
sua carreir a prof issional, começou a
obser var que os prof issionais detinham
o conhecimento técnico, porém er am
comandados por ou tros prof issionais.
“Imaginei que se buscá ssemos um
aper feiçoamento em ou tr a s área s que
não aprendemos na faculdade, teríamos
des t aque no mercado de tr abalho,
pa ssando a ocupar cargos de comando”.
Tomando como exemplo sua própria
vida prof issional, achou que deveria
orient ar os médicos veterinários
t ambém par a a área de ges t ão e
empreendedorismo. Par a ilus tr ar sua
colocação, revela que a produção de
proteína s de origem animal dever á
crescer cerca de 30% nes t a década e
“o médico veterinário é um dos atores
des te crescimento e que dever á es t ar
prepar ado par a ocupar es te espaço”.
De acordo com Mendes, hoje já não
ba s t a apena s a gr aduação em medicina
veterinária, pois o mercado de tr abalho
es t á se especializando cada vez mais.
Ele obser va que par a que o prof issional
consiga uma boa colocação prof issional,
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A o avaliar a gr aduação em medicina
veterinária, Mendes lembr a que,
recentemente, fez uma pales tr a no
I V Congresso Br a sileiro de Educação
Superior Par ticular em Salvador (B A),
na qual chamou a atenção dos dirigentes
de IES (Ins tituições de Ensino Superior)
sobre os projetos pedagógicos aplicados
no ensino superior, que têm mais de
20 anos e não atendem a expec t ativa
dos jovens da ger ação Y que es t ão
adentr ando à s univer sidades. “O mesmo
acontece com os cur sos de medicina
veterinária que necessit am atualizar seus
projetos pedagógicos. O jovem entr a no
ensino superior e se desencant a com o
sis tema de ensino e acaba abandonando
o cur so. Há que se modernizar os
projetos, reinvent ando todo o ensino,
sob pena de perdermos cada vez mais
espaço no mercado par a prof issões mais
ágeis e atualizada s”, gar ante.
Em relação aos critérios de escolha
dos cur sos oferecidos pelo Ins titu to
DiDatus, Mendes des t aca que sempre
es t á atento ao mercado avaliando a s
exigência s e identif icando os setores
que apresent am maior demanda par a
médicos veterinários. “Procur amos
sempre ofer t ar cur sos com progr amação
inédit a, pois o mercado es t á sempre em
busca de inovação. Criamos uma marca
de qualidade for te que nos projetou em
todo o Br a sil e A mérica L atina, es t ando
o DiDatus presente no Per u, Colômbia
e, brevemente, na A rgentina, Par aguai
e Guatemala, com novos cur sos já em
adiant ada negociação. Temos parceria
com univer sidades locais que chancelam
nossos cur sos em seu país. O Br a sil hoje
é uma vitrine par a o mundo, todos es t ão
de olhos volt ados par a nós”, enfatiza.
Mendes esclarece que o Ins titu to
DiDatus se car ac teriza por ofer t ar
cur sos inéditos, de qualidade e com

gr ande diferencial de mercado, tr a zendo
o conhecimento atualizado e focado na
produção e preparo do técnico par a a
‘ges t ão e direção de negócios. “Por es te
motivo nossos professores são mes tres
e dou tores com gr ande conhecimento
e principalmente experiência na
área em que ensinam, pois devem
ser facilit adores do conhecimento,
compar tilhando sua experiência com a
dos alunos que já atuam no mercado”,
menciona.
O médico veterinário lembr a ainda
que o gr ande diferencial que projetou
o Ins titu to DiDatus em todo o Br a sil
e em alguns países de A mérica L atina
foi o net working cons tr uído ao longo
de 41 anos de exercício da medicina
veterinária e o gr ande número de
amigos e professores que colabor am
no projeto desde o início de sua s
atividades. “Temos excelentes parceiros
em todo o Br a sil o que tor na o DiDatus
uma ins tituição de muito respeito e
qualidade em seus cur sos”, orgulha-se.
Sobre a impor t ância do tr abalho
desenvolvido pelo CR M V- PR em
defesa dos prof issionais e da área de
medicina veterinária. Mendes coloca
que o Conselho é um impor t ante órgão
represent ativo da cla sse veterinária
e com gr ande poder de propor e
inf luenciar mudança s no ensino e no
tr abalho do médico veterinário. “O
CR M V é um dos poucos órgãos de
cla sse que, pela sua represent atividade,
poderia lider ar um gr ande movimento
de reengenharia da medicina veterinária
moderna, adapt ando -a à s necessidades
e opor tunidades de mercado, com vis t a s
a atender o cada vez mais exigente
mercado de tr abalho e o crescente
número de prof issionais que entr am no
mercado”, des t aca.
A o f inalizar sua s colocações, Mendes
diz que tem gr ande orgulho de ser um
médico veterinário execu tivo vencedor e
feliz com a prof issão.

•
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Sindivet
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Curso inédito no Paraná Combate à
Corrupção
O Senar- PR - Ser viço Nacional de
A prendizagem Rur al au torizou a
realização de um cur so inédito par a
os médicos veterinários e zootecnis t a s
do Par aná, denominado Agricultur a
de Baixa Emissão de Carbono (A BC),
dentro da integr ação Agricultur a e
Pecuária. O foco do cur so é capacit ar
técnicos sobre pr ática s adequada s,
tecnologia s adapt ada s e sis tema s
produ tivos ef icientes que contribuam
par a a mitigação dos ga ses do efeito
es tufa, pelo aumento da f ixação de CO2

na veget ação e no solo, promovido pela
implant ação da s boa s pr ática s agrícola s
no agrossis tema. Ou tro objetivo
almejado por essa iniciativa é a inter ação
dos prof issionais da área de Ciência s
Agr ária s, com a f inalidade de somar
conhecimentos de interesse comum,
na implement ação e controle de nova s
técnica s na busca da sus tent abilidade
ambient al, social e f inanceir a da
propriedade r ur al e, por consequência,
do agronegócio do Es t ado.

•

Visita à Adapar

O presidente da OA B Par aná, José
Lúcio Glomb, criou o Comitê 984 0
de Combate à Corr upção Eleitor al
par a atender os anseios da sociedade
por um processo eleitor al mais ético
e tr ansparente. César Moreno foi
nomeado coordenador ger al do comitê e
Cezar A min Pa squalin (Sindivet- PR), Ivo
Harr y Celli Júnior (OA B), Mário Spaki
(A rquidiocese de Curitiba) e Zuleika
Loureiro Giot to (OA B) for am escolhidos
como secret ários par a represent ar 60
entidades par anaenses que cons tituem o
Comitê.

•

A diretoria do Sindivet- PR , represent ada por Cezar A min Pa squalin, Lourival Uhlig e
Demétrio Reva, fez a sua primeir a visit a à A dapar - Agência de Defesa Agropecuária do
Par aná no último dia 7 de agos to. Na oca sião, os diretores for am recepcionados por
Inácio K roet z, presidente da A dapar, Silmar Pires Bürer, chefe de gabinete, A dalber to
Luiz Valiati, diretor adminis tr ativo e f inanceiro, e A driano R iesemberg, diretor de
defesa sanit ária

•

Expedição Avicultura
Dur ante os próximos meses, jornalis t a s, técnicos e fotógr afos
da Ga zet a do Povo vão percorrer a s gr anja s do interior do
Par aná, indús tria s e por tos de Par anaguá e A ntonina par a fa zer
um levant amento técnico jor nalís tico da produção par anaense.
Essa é uma iniciativa do Agronegócio Ga zet a do Povo e
cont a com o patrocínio do Gr upo Unifr ango e apoio técnico
do Sindicato da s Indús tria s de Produ tos Avícola s do Par aná
(Sindiavipar).
Os diretores do Sindivet- PR Cezar A min Pa squalin e Lourival
Uhlig par ticipar am do lançamento da no café da manhã de
lançamento da E xpedição Avicultur a 2012-2022.

•
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Obra internacional conta com
médicos veterinários do Paraná
Os médicos veterinários Ênio Mour a
e Cláudia Pimpão, professores da
PUC- PR - Pontif ícia Univer sidade
Católica do Par aná par ticipam como
co -au tores do livro “A Bird’s- Eye V iew
of Veterinar y Medicine” (“ Uma V isão
Ger al sobre Medicina Veterinária”), da
editor a Intech Open Science. A mbos
escrever am o 5º capítulo da obr a que
tr at a da Dismor fologia Veterinária. O
livro abr ange, em 31 capítulos, tema s
diver sos sobre gr andes e pequenos
animais, incluindo bem- es t ar animal,
saúde pública, clínica médica e pesquisa
biomédica e contou ainda com a
par ticipação de médicos veterinários de
vários países e da UFMG - Univer sidade
Feder al de Minais Ger ais e da UF V Univer sidade Feder al de V içosa.

elabor ação do capítulo, concluído em
apena s dois meses.

Es t a é a primeir a vez que o tema
dismor fologia é tr at ado por médicos
veterinários par anaenses na publicação,
qualif icada como de gr ande relevância
par a a medicina veterinária mundial. O
professor Ênio des t aca que, em 2010, o
“A merican Journal of Medical Genetics”
publicou um es tudo dele feito com os
médicos veterinários Silvana M. Cirio
e o José A demar V illanova Júnior sobre
um conjunto de defeitos congênitos
apresent ado por uma gat a. “Er a um ca so
do que se denomina, em dismor fologia,
de a ssociação VAC TER L. Até ent ão,
es t a condição dismór f ica só tinha sido
descrit a em seres humanos. Recebi o
convite por causa des te es tudo e, ent ão,
convidei a professor a Cláudia par a
colabor ar, uma vez que ela fa z pesquisa
em área s correlat a s à minha”.

”O capítulo que escrevemos, por
causa da limit ação de espaço (28
página s), proporciona apena s uma
visão ger al, contudo ser ve par a que
es t a ciência comece a ser conhecida
t ambém na medicina veterinária”,
relat a, explicando que os principais
objetivos da dismor fologia aplicada à
medicina veterinária são os de natureza
humanit ária, prof issional, científ ica,
preventiva e educacional. “O es tudo
dos defeitos congênitos de animais

O convite foi aceito imediat amente,
pois o tema é par te da especialidade do
professor Ênio. A lém de clínico ger al,
ele é geneticis t a clínico. “A dismor fologia
é uma área da genética clínica. Há 32
anos, es tudo e tr abalho com doença s
genética s e defeitos congênitos de
animais, principalmente de cães e gatos”,
enfatiza. A par ticipação da professor a
Cláudia, que se dedica à farmacologia
e toxicologia, foi fundament al na
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Es t a é a primeir a vez, na medicina
veterinária, que o a ssunto é abordado
sob o enfoque da genética clínica.
Segundo o professor Ênio, na medicina
veterinária, a abordagem habitual
dos defeitos congênitos é aquela da
tr adicional ter atologia. A dismor fologia é
uma ciência relativamente nova e u tiliza
uma abordagem bem mais ampla. Ela é
o r amo da genética clínica que es tuda
os defeitos congênitos com uma visão
multidisciplinar, usando os métodos
da genética, da biologia molecular, da
embriologia, da patologia e da pediatria.
A dismor fologia ainda é pr aticamente
desconhecida dos clínicos veterinários.

Professor Ênio Mour a

Professor a Cláudia Pimpão
ger a conhecimento que result a em
atendimento mais efetivo e de maior
qualidade diante de novos ca sos, t anto
na medicina veterinária quanto na
medicina humana”, ressalt a.
Os au tores infor mar am que o capítulo
“ Veterinar y Dysmorpholog y” pode ser
baixado gr atuit amente, a ssim como o
livro inteiro, no site da editor a Intech
Open Science. Também há uma ver são
impressa do livro que é vendida pelo
mesmo site. Endereço eletrônico
da editor a: ht tp:// w w w.intechopen.
com. Clicar primeiro em “ Subjec t s” e
depois em “ Veterinar y Medicine and
Science”.

•

Ana Maria Ferrarini,
jornalismo@crmv-pr.org.br
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Vulto emérito da Acapameve
é homenageado com nome
de praça em Curitiba
Clotilde de Lourdes Branco Germiniani, acadêmica titular fundadora da Academia Paranaense de Medicina

er am muito bem orient ados em tudo
que fosse referente a eqüinos e er am
alt amente qualif icados em inspeção
e tecnologia de alimentos de origem
animal.

Selo comemor ativo ao centenário
de na scimento do professor Manoel
Lourenço Br anco

No dia 16 de março de 2012, à s 10
hor a s da manhã, com a presença do
dou tor Luciano Ducci, prefeito Municipal
de Curitiba, da vereador a Juliet a Reis,
de professores da Univer sidade Feder al
do Par aná, de Membros da s Academia s
Par anaense de Medicina, Par anaense
de Medicina Veterinária e Par anaense
de Letr a s, ou tr a s au toridades da s
área s política e cultur al, ex-alunos,
represent antes da comunidade,
familiares e amigos da famí lia, foi
inaugur ada a Pr aça Dou tor Manoel
Lourenço Br anco. A pr aça es t á no bairro
de São Br a z e corresponde a um belo
espaço ajardinado, já prepar ado par a a
pr ática de espor tes e com brinquedos
infantis.
Na scido em São Borja, no R io Gr ande
do Sul, Manoel Lourenço Br anco foi
criado no R io de Janeiro, tendo sido
aluno do Colégio Pedro II. Iniciou o
Cur so de Medicina na Faculdade de
Medicina na Pr aia Vermelha e sem
concluir os es tudos médicos, foi aluno
da Escola de Veterinária do E xército
(E V E ). O Cur so da E V E seguia a
orient ação fr ancesa – o jovem Lourenço
Br anco foi aluno dos últimos Professores
fr anceses que tr abalhar am na E V E –
e os prof issionais egressos da E V E

Como of icial veterinário milit ar ser viu
em vária s cidades do R io Gr ande
do Sul, inclusive em Por to A legre,
de fevereiro de 1937 a ou tubro de
194 0. Em seguida es teve no Par aná na
Coudelaria de Tindiqüer a. Dur ante a
guerr a, de abril de 1943 a abril de 1945,
o Dou tor Br anco es teve em Nat al, no
R io Gr ande do Nor te, onde havia uma
alt a concentr ação de tropa s do E xército
A mericano e teve opor tunidade de
tr abalhar integr ado com os colega s
americanos, tendo seu desempenho sido
objeto de elogio por par te dos of iciais
americanos.
Em junho de 1945, chegou a Curitiba
e aqui se ins t alou def initivamente. Em
Curitiba, como of icial do exército, seu
tr abalho de maior impac to aconteceu
nos anos em que foi Chefe do Ser viço
de Veterinária do Centro Prepar atório
de O f iciais da Reser va (CPOR). A lém
da s funções específ ica s de Veterinário
incluindo aula s de Hipologia des tinada s
aos alunos cuja s atividades es t avam
relacionada s com eqüinos, a ssumiu a
disciplina de Educação Mor al e Cívica
em que er am matriculados todos os
alunos do CPOR .
Em todos os locais em que es teve
sediado, além da s atividades do E xército
procurou se integr ar à comunidade,
par ticularmente preocupado com
atividades cultur ais. Em Curitiba, pouco
após sua chegada, foi convidado a se
integr ar ao corpo docente da Escola
Superior de Agricultur a e Veterinária
do Par aná na disciplina de Fisiologia.
Criado em 1931 o Cur so de Veterinária
tinha pouco mais de dez anos. O
Professor Lourenço Br anco es tudou com

af inco, organizou os progr ama s teórico
e pr ático de Fisiologia, conseguiu a
aquisição de material que permitisse a
realização de alguns tr abalhos pr áticos,
preparou uma tese e fez o concur so par a
a cátedr a de Fisiologia. Dur ante toda sua
atividade prof issional foi muito dedicado
e procurou sempre se aprimor ar e
oferecer aos alunos conhecimentos
atualizados, aprofundados e que fossem
ú teis no exercício prof issional.
Quando foi criada a Faculdade de
Ciência s Médica s, mais t arde integr ada
como Cur so de Medicina à Pontif ícia
Univer sidade Católica do Par aná,
o Professor Lourenço Br anco foi
convidado par a mont ar a disciplina
de Fisiologia. Novamente preparou
progr ama s teórico e pr ático, relacionou
a bibliogr af ia mínima que deveria es t ar
na biblioteca da Faculdade à disposição
dos alunos e montou com os recur sos
possíveis o primeiro labor atório do novo
cur so médico.
Gr ande es tudioso, conhecia His tória,
Geogr af ia, Liter atur a e Filosof ia, sendo
apreciador de manifes t ações ar tís tica s
como pintur a, escultur a, música, teatro
e cinema. Freqüentemente er a solicit ado
par a fa zer conferência s na s diferentes
ins tituições cultur ais da cidade. Muito
jovem conheceu a obr a de Augus to
Comte e se conver teu ao Positivismo
tendo se dedicado à s atividades
do Centro Positivis t a do Par aná,
dando aula s, fa zendo conferência s e
procur ando orient ar jovens desejosos de
conhecer os princípios do Positivismo.
Na scido em 29 de ou tubro de 1910,
o Professor Manoel Lourenço Br anco
faleceu, em 19 de março de 1962, aos
cinqüent a e um anos, deixando uma
ex tr aordinária bagagem de tr abalho
como veterinário e como intelec tual e
uma legião de alunos que, até hoje, se
referem a ele com respeito e carinho.

•
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Responsabilidade técnica em biotérios
Em 1992 o Conselho Feder al de
Medicina Veterinária (CFM V ) publicou
a Resolução nº 592 /1992, pa ssando
a exigir o regis tro e consequente
A not ação de Responsabilidade Técnica
(A RT ) dos biotérios junto aos CR M Vs.
A exigência es t ava ampar ada pelo ar t.
5º da Lei Feder al nº 5.517/1968, cuja
redação es t abelece como área privativa
do médico veterinário a pr ática da
clínica em toda s a s sua s modalidades
bem como a a ssis tência técnica e
sanit ária aos animais sob qualquer
forma. O ar tigo 2º do Decreto nº
6470 4/1969 já es t abelecia, ainda na
década de 60, que a a ssis tência médica
aos animais u tilizados em medicina
experiment al é da competência privativa
do prof issional médico veterinário.
		
No que concerne à s ques tões técnica s,
a exigência do prof issional médico
veterinário como responsável técnico
(RT ) em biotérios é facilmente
defendida. Na pr ática do bioterismo,
é necessária a realização de inúmer a s
atividades cuja responsabilidade é
privativa dos prof issionais da medicina
veterinária. A pr ática da eu t aná sia
(Resolução CFM V nº 10 0 0/ 2012),
da anes tesia e o controle sanit ário
dos animais são atividades exclusiva s
do médico veterinário. A demais,
é dever do RT controlar a spec tos
impor t antes do manejo, como umidade,
temper atur a, luminosidade, r uídos,
ventilação, aliment ação, enriquecimento
ambient al, higienização, manu tenção de
equipamentos, manipulação corret a dos
animais, biossegur ança, plano integr ado
de pr aga s e vetores etc.
		
A pesar do robus to emba samento técnico
e legal da responsabilidade técnica em
biotérios cla ssif icando -a como atividade
privativa do médico veterinário, ainda
res t avam ques tionamentos por par te
da s ins tituições que u tilizam animais
e dos prof issionais envolvidos na área
de ciência s de animais de labor atório.
Nesse contex to, vinte anos depois
da publicação da Resolução CFM V
nº 592 /1992, o Conselho Nacional
de Controle de E xperiment ação
A nimal (CONCE A), órgão integr ante
do Minis tério da Ciência, Tecnologia
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e Inovação, publicou a Resolução
Normativa nº 6, de 10 de julho de 2012,
legitimando ainda de forma mais incisa
a responsabilidade técnica dos médicos
veterinários pelos biotérios.
Uma impor t ante inovação tr a zida pela
Resolução do CONCE A foi a criação da
f igur a do coordenador de biotério. Es te
prof issional dever á es t ar apto a gerir o
es t abelecimento visando o bem- es t ar,
a qualidade na produção e o manejo
adequado dos animais. O coordenador
de biotério não se confunde com o
responsável técnico, pois aquele poder á
possuir for mação em diferentes área s,
desde que tenha conhecimento da
ciência de animais de labor atórios.
Por se tr at ar de área interdisciplinar, é
comum o preenchimento des t a função
por zootecnis t a s, biólogos, médicos
veterinários e ou tros prof issionais de
saúde de nível superior. O responsável
técnico pelos biotérios, contudo, deve
possuir necessariamente gr aduação
em medicina veterinária. Vejamos a
novel redação do ar t. 9 º da Resolução
Normativa CONCE A nº 01/ 2010
(alter ada pela Resolução Normativa nº
06/ 2012):
“C A PITU LO III
DOS PESQU I SA DOR ES ,
DOC E NTES , COOR DE N A DOR ES E
R ES PON SÁV E IS TÉC NICOS
A r t. 9 º. Fica ins tituída a f igur a do
Coordenador de Biotérios e do
Responsável Técnico pelos Biotérios, na
forma abaixo:
I - o Coordenador de Biotério dever á
ser prof issional com conhecimento na
ciência de animais de labor atório apto
a gerir a unidade visando ao bem es t ar,
à qualidade na produção, bem como
ao adequado manejo dos animais dos
biotérios;
II - o Responsável Técnico pelos
Biotérios dever á ter o título de
Médico Veterinário com regis tro ativo
no Conselho Regional de Medicina
Veterinária da Unidade Feder ativa em
que o es t abelecimento es teja localizado

e a ssis tir aos animais em ações
volt ada s par a o bem- es t ar e cuidados
veterinários.”
A pesar dos avanços na legislação e
do respeito da sociedade quanto à
presença e à impor t ância dos médicos
veterinários como responsáveis técnicos
pelo biotérios, é muito impor t ante
que os prof issionais que atuam na
área procurem for mação e capacit ação
adequada s, devido a complexidade
e peculiaridades encontr ada s nes t a
área de atuação prof issional. O CFM V,
atento à ques t ão, realizou reunião com
represent antes do CONCE A no mês de
julho com o objetivo de es t abelecer uma
parceria par a tr at ar de tema s e a ssuntos
de interesse dentro do bioterismo
(ht tp:// w w w.c fmv.org.br/por t al/
des t aque.php?cod=913).
Ressalt amos que toda Ins tituição de
Ensino e/ou Pesquisa que u tilize animais
deve possuir previamente Comitê de
Ética no Uso de A nimais (CEUA) e es t ar
devidamente cada s tr ada junto ao CFM V
e ao CONCE A , de for ma obrigatória.
Toda s a s pesquisa s e aula s que envolvam
a u tilização de animais devem receber
parecer favor ável da CEUA antes de
serem iniciada s.
Em relação à legislação per tinente,
des t acamos que devem ser obser vada s
a s seguintes nor mativa s: Lei Feder al
9.605/1998 – ar tigo 32 (Lei de Crimes
A mbient ais), Lei Feder al 11.974/ 20 0 8
(Lei que regulament a o Uso Científ ico
de A nimais), Lei Es t adual 14.037/ 20 03
(Código Es t adual de Proteção aos
A nimais), Resolução CFM V nº 879/ 20 0 8
(Regulament a o uso de animais
na s área s de interesse da medicina
veterinária e zootecnia), Resolução
CFM V nº 10 0 0/ 2012 (Regulament a
a pr ática da eu t aná sia em animais),
além da s normativa s de ou tros órgãos
competentes, como a s nor ma s sanit ária s
e a s publicada s pelo CONCE A .

•

R ic ardo A . Franco Simon
Médico veterinário – CR M V- PR 64 48
Coordenador de Fiscalização
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Qualidade na prestação de
serviços veterinários
A norma ISO 84 02 (A BNT ) def iniu qualidade como “a tot alidade
da s peculiaridades e da s car ac terís tica s de um produ to
ou ser viço, relacionada s com sua capacidade de satis fa zer
necessidades declar ada s ou implícit a s”. Entret anto, a s última s
interpret ações de qualidade têm ampliado o conceito.
Se antes a def inição de qualidade atendia o ponto de vis t a do
mercado, ou seja, qualidade signif icava a capacidade de um
produ to/ser viço es t ar em conformidade com determinada s
especif icações, es t a pa ssou a incorpor ar elementos
relacionados ao consumidor e a qualidade a ser def inida como a
super ação da s expec t ativa s dos clientes.
Em tempo recente, o conceito veio a reconhecer a impor t ância
de satis fa zer os vários colabor adores de uma organização além
dos clientes, incluindo: sociedade, comunidade, fornecedores,
acionis t a s, empregados e a gerência.
Nes t a dimensão abr angente, a qualidade pa ssou a ser
subdividida segundo seus vários a spec tos, quais podem ser
ex tr apolados par a a experiência do prof issional da medicina
veterinária:

Dentre os a spec tos que def inem a qualidade, todos são
relevantes, entret anto os dois últimos itens merecem des t aque,
pois consider am a percepção do usuário.
O enfoque ba seado no cliente fa z com que a s empresa s
obser vem o mundo ex terior e desenvolvam produ tos e ser viços
adequados à s necessidades da s pessoa s.
Des te modo, a s mudança s na pr ática clínica do médico
veterinário devem se ref letir na melhor a da qualidade dos
ser viços pres t ados aos clientes e aos pacientes, bem como
proporcionar um favorecimento no a spec to econômico.
Par a alcançar um gr au de satis fação amplo de modo que a
ofer t a seja percebida como de alt a qualidade pelo consumidor,
vários fatores devem ser consider ados:
Per formance - refere-se à capacidade do prof issional realizar
bem o que dele se esper a (o desempenho técnico).
Conf iabilidade - ref lete a possibilidade de controle de risco
par a des fechos negativos da s inter venções realizada s.

Qualidade transcendental ( pessoa) - cons titui uma
car ac terís tica subjetiva, inerente ao ser viço, absolu t a, pa ssível
de ser apreendida, ma s não def inida.
Como exemplo a ética no tr ato do ser que padece.

Conformidade - gr au no qual o desempenho e a s
car ac terís tica s oper acionais de uma inter venção aproximamse dos padrões prees t abelecidos (norma s técnica s, nível de
evidência e de biosegur ança).

Qualidade da produç ão/desempenho ( processos) - tem
como foco a conformidade dos processos par a a produção
(produ to) ou desempenho (ser viço) dos bens, segundo
norma s pré- es t abelecida s. Requer o comprometimento da
equipe quanto ao compor t amento a ssumido (atenção, zelo,
concentr ação) dur ante a pres t ação dos ser viços, de modo a
per mitir o controle de variáveis.

Ser viço prestado - car ac terís tica s dos ser viços pres t ados
antes, dur ante e depois da inter venção.

Qualidade do produto/ser viço (técnic a) - torna precisa a
qualidade por meio da def inição e mensur ação dos atribu tos
“não preço” que cada unidade (produ to) ou experiência
(ser viços) apresent a.

Preser vação do meio -ambiente, ger ação de empregos,
promoção da cidadania, facilit ação do comércio, melhor a
da s condições de tr abalho, ef iciência da s funções e da
competitividade são ou tros fatores relacionados a uma
percepção ampla de qualidade pelos consumidores dos ser viços
relacionados à Medicina Veterinária (qualidade tot al).

Qualidade baseada no valor ( benef ício) – decorre da visão
econômica. Def ine como produ to ou ser viço de qualidade
aquele que apresent a determinado benef ício em conformidade
com o preço. Nes te sentido o nível de qualidade deve ser
específ ico par a o segmento qual se tr abalha (popular ou
sof is ticado).
Qualidade baseada no cliente (satisfaç ão) – entendida
como a capacidade de promover a satis fação de uma
necessidade, segundo a s preferência s do consumidor. Depende
da expec t ativa sobre o des fecho (sobrevida do paciente, cur a,
função, es tética).

A mbiente – decor ação, confor to, higiene.
Percepç ão da qualidade - repu t ação da clínica e da imagem
do prof issional.

•

Giorgia Bach M alac arne
A dvogada da área da Saúde
Procur ador a do CR M V- PR
advogados@cr mv-pr.org.br
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Monteiro Lobato, evolução das
espécies e animais carnívoros
submetidos à dieta vegetariana
“Mas que absurdo, Emília, reformar a Natureza! Quem somos nós para corrigir
qualquer coisa do que existe? E quando reformamos qualquer coisa, aparecem
logo muitas consequências que não previmos. A obra da Natureza é muito sábia,
não pode sofrer reformas de pobres criaturas como nós. Tudo quanto existe levou
milhões de anos a formar-se, a adaptar-se; e se está no ponto em que está, existem
mil razões para isso.”
Excerto de “A Reforma da Natureza”, de Monteiro Lobato
A matéria¹ divulgada no progr ama
Domingo Espet acular, da Rede Record
de Televisão, no último dia 20 de
maio de 2012, recordou-me do gr ande
escritor Monteiro Lobato. A matéria
gir a em torno da informação de que
vária s pessoa s es t ão adot ando a diet a
veget ariana par a seus animais de
es timação, dando enfoque a um ca sal
propriet ário de um cão da r aça pitbull
que come e “ador a” tomates, cenour a s,
banana e maçã.
Na obr a de Monteiro Lobato, escrit a em
1941, intitulada A Reforma da Natureza,
a boneca Emí lia não se conforma com
vária s coisa s e resolve mudar o mundo
de acordo com a visão dela. O gr ande
escritor tinha por objetivo mos tr ar aos
seus leitores infantis que a natureza é
per feit a e que o Criador do Univer so
havia acer t ado em tudo o que tinha
feito. Desde cedo compreendi que a s
nozes for am criada s par a quem tem
dentes apropriados par a comê-la s.
Com o pa ssar do tempo, e com a s
informações recebida s na s aula s de
biologia, aprendi o que é cadeia
aliment ar e a gr ande impor t ância dela
par a o equilí brio de um ecossis tema,
complet ando a ssim os ensinamentos do
gr ande escritor.
Os animais da Ordem Carnívor a são
impor t antíssimos nessa cadeia. Auxiliam
no equilí brio da s populações de muit a s
espécies e impedem que essa s tenham
um crescimento desordenado. Esses
animais exis tem em toda s a s regiões
do nosso planet a e colonizar am
pr aticamente todos os ambientes, com
CRMV-PR 26

exceção do aéreo, na medida em que
podemos encontr á-los na terr a, na água,
em terrenos mont anhosos, na s planícies
dentre ou tros. Seus hábitos t anto podem
ser diurnos ou noturnos. Desde o seu
aparecimento, há 53 milhões de anos,
no período Eoceno, sofrer am acentuada s
adapt ações anatômica s como, por
exemplo, garr a s potentes e uma arcada
dent ária compos t a por dentes incisivos
pequenos, caninos muito for tes além de
o último pré-molar superior formar com
o primeiro molar inferior uma espécie
de tesour a par a dilacer ar a pele, cor t ar
a carne e tritur ar os ossos. Seus tr atos
diges tórios for am adapt ados a digerir a
proteína de origem animal e aproveit ar
os aminoácidos essenciais, impor t antes
par a a manu tenção da sua saúde.
Dentro desse gr upo exis tem aqueles
que são es trit amente comedores de
carne, como os felídeos, e ou tros nem
t anto, como os canídeos e os ur sídeos.
Porém t anto os cães quanto os ur sos
necessit am de proteína de origem
animal par a complet ar sua diet a. Talvez
isso es teja levando alguma s pessoa s a
acredit arem que esses animais possam
sobreviver exclusivamente com uma
diet a veget ariana. O fato de um felídeo
ingerir gr amínea s, como foi noticiado
na matéria, é uma for ma de defesa
que o animal desenvolveu par a evit ar
a formação de bola s de pelo que se
formam em seus es tômagos e que
podem provocar obs tr uções intes tinais.
A ação mecânica da gr amínea provoca o
vômito e consequentemente ele se livr a
dessa s bola s.
Não podemos esquecer, porém de um
animal da Ordem Carnívor a que se

especializou em aliment ação herbívor a.
O panda-gigante da China, atr avés de
adapt ação evolu tiva, consegue digerir o
broto de bambu que é o seu alimento
bá sico. Par a isso, todos os seus dentes
e seu tr ato diges tório pa ssar am por
adapt ações. Vale aqui lembr ar que
adapt ação não acontece de um dia par a
o ou tro e que, par a que isso pudesse
ocorrer, milhares de anos for am
necessários.
Tent ar adapt ar leões a comer abóbor a s,
er va- cidreir a e ou tros veget ais me
fa z lembr ar a boneca Emí lia, porém
es t a logo percebeu que toda s a s
modif icações que tentou fa zer for am
sem propósito ou infundada s. No
mínimo, o propriet ário que es teja
fornecendo uma diet a veget ariana a
um animal carnívoro, não proporciona
bem es t ar a ele e dever á responder por
crime de maus tr atos.
Charles Dar win levou toda a sua vida
viajando pelo mundo par a decifr ar
e entender o que é a Evolução da s
Espécies. De uma hor a par a ou tr a um
gr upo de pessoa s discorda da ciência
e resolve contes t ar, agindo de forma
at abalhoada e sem fundamento. Acredito
no livre arbítrio e defendo que cada
pessoa faça o que bem entender da
sua vida, ma s tr ans ferir seus hábitos
aliment ares veget arianos par a animais
carnívoros é de uma inconsequência
absurda.
O escritor Monteiro Lobato, atr avés de
sua per sonagem, nos mos trou de for ma
simples e com linguagem infantil o que é
óbvio: tudo é per feito na natureza. Ser á
que alguém conseguir á o que a Boneca
do Sítio não conseguiu?

•

José Daniel Luzes Fedullo
Médico veterinário - Professor da
Disciplina de Clínica de A nimais
Selvagens – Univer sidade A nhembi
Mor umbi, São Paulo – SP
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Mastectomia bilateral
completa em cão com
câncer de mama
No paciente se remove a s dua s cadeia s
mamária s inteir a s, tecidos interpos tos
e linfonódos regionais. É feit a quando
há ma ssa s numerosa s em amba s a s
cadeia s, porém o fechamento cu t âneo
é dif ícil devido a pouca quantidade de
pele. Por t anto, ela não é recomendada
(BOJR A B, 20 05).
No pré- oper atório inicia-se um exame
completo par a cla ssif icar a doença e
identif icar ou tr a s doença s concomit antes
que possam alter ar o prognós tico
(FOSSUM, 20 02). Em ca sos de
ulcer ações e ma ssa s infec t ada s, deve-se
tr at ar primeir amente com compressa s
morna s e antibiótico por 7dia s, antes
da cir urgia par a reduzir a inf lamação
e avaliar mais precisamente a s ma ssa s
tumor ais (FOSSUM, 20 02).
Deve-se palpar cada cadeia mamária
e mapear a localização de cada ma ssa,
sendo que ma ssa s são freqüentemente
identif icada s quando se remove os pelos
(FOSSUM, 20 02). O posicionamento
do animal é em decúbito dor sal com os
membros tor ácicos f ixados cr anialmente
e os pélvicos f ixados caudalmente.
Deve-se tricotomizar e prepar ar par a
a cir urgia a sséptica o abdômen ventr al
inteiro, o tór a x caudal e a s área s
inguinais (FOSSUM, 20 02).
Faça uma incisão elíptica ao redor da s
glândula s mamária s envolvida s, a um
mínimo de 1 cm do tumor. Continue a
incisão atr áves dos tecidos subcu t âneos,
até a fa scia da parede abdominal
ex terna. Evite incisar o tecido mamário,
no ent anto, isso é freqüentemete
impossível, pois ele pode ser conf luente
entre a s glândula s adjacentes.
A separ ação da linha média entre a s
cadeia s mamária s é dis tint a (FOSSUM,
20 02). O Controle a hemorr agia
super f icial com eletrocoagulação, pinça s
hemos t ática s e ou ligadur a s.

Realize uma incisão em blocos por
meio do levant amento de uma borda
da incisão e da dissecção do tecido
subcu t âneo a par tir da fa scia dos
músculos peitor al e reto, usando um
movimento de deslizamento unifor me da
tesour a.
A plique tr ação no segmento cu t âneo
levant ando par a facilit ar a dissecção
(FOSSUM, 20 02). Resseccione o coxim
gorduroso e os linfonódos inguinais
junto com a glândula s mamária inguinal.
O linfonódo a xilar não deve ser incluído
em uma ressecção em bloco da s
glândula s tor ácica s (FOSSUM, 20 02).
E xcise a fá scia se o tumor já es tiver
invadido o tecido subcu t âneo. A lguma s
lesões neoplá sica s invadir am a
musculatur a abdominal e sua excisão
dever á incluir uma porção da parede
abdominal (FOSSUM, 20 02).
Continue a dissecção com a tesour a
deslizante, até se encontr arem os
va sos maiores (ou seja, epigá s trico
super f iciais cr aniais e caudais) par a a
glândula.
Isole e ligue esse va so. Ligue o va so
epigá s trico super f icial cr anial onde ele
penetr a no músculo reto abdominal,
entre a s glândula s mamária s tor ácica s
caudais e abdominais cr aniais (terceir a s).
Ligue o va so epigá s trico super f icial
caudal adjacente ao coxim gorduroso
inguinal, próximo ao anel inguinal.
Ligue os r amos que suprem a primeir a
e segunda glândula mamária, à medida
que são encontr ados penetr ando nos
músculos peitor ais. L ave o ferimento e
avalie- o quanto a tecidos anormais.
Divulsione a s borda s do ferimento e
avance a pele em direção ao centro do
defeito com su tur a móveis.

Se o espaço mor to for ex tenso, coloque
um dreno de Penrose par a ajudar a
evit ar o acúmulo de f luido.
A proxime a s borda s cu t ânea s com
um padr ão de su tur a subcu t âneo
ou cu ticular. Use um f io de
su tur a absor vível (polidioxanona,
poliglecaprona 25 ou poligliconato)
3- 0 ou 4 - 0 em uma agulha de
pont a af inalada moldada em padr ão
interrompido ou contínuo (FOSSUM,
20 02).
Use su tur a s cu t ânea s de aproximação
( por exemplo, náilon, polibu tes ter
ou polipropileno 3- 0 ou 4 - 0) ou
gr ampos. Coloque uma at adur a circular
acolchoada par a comprimir o espaço
mor to, mobilizar o tecido e sus tent ar o
ferimento (FOSSUM, 20 02).
A aproximação cu t ânea é mais dif ícil na
região tor ácica, pois a s cos tela s tor nam
essa área menos comprimível que
o abdômen e a pele é menos móvel
(FOSSUM, 20 02).
No pós- oper atório adminis tr a-se
analgésicos e ter apia supor te como
necessário (FOSSUM, 20 02). Droga s
de escolha em gatos: quimioter apia
combinada – doxorr ubicina (1mg / kg iv
cada 3 semana s e ciclofos famida (50 mg
/ m² V.O. nos dia s 3 ,4,5, e 6 );repetir
a cada 3 - 4 semana s. Droga s de escolha
em cães: 30 mg /m² I.V. cada 21 dia s ; foi
relat ada remissão parcial em 2 cães por
12 e 16 meses respec tivamente ( TILLE Y;
SMITH, 20 03).
Utiliza-se uma at adur a abdominal par a
sus tent ar o ferimento, comprimir o
espaço mor to e absor ver os f luidos. Es t a
são trocada s diariamente nos primeiro
três dia s, ou confor me o necessário
par a mantê-la seca s. Inspesionase o ferimento quanto ao inchaço
e inf lamação, drenagem, seroma s e
necrose (FOSSUM, 20 02).
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A formação de seroma é mais comum na
região da virilha e pode ser tr at ada com
o uso de compressa s úmida s e morna s.
(BOJR A B,20 05) .
A s at adur a s e os f ios de su tur a
ger almente são retir ados de 5 a
7 dia s ou de 7 a 10 dia s após a
cir urgia (FOSSUM, 20 02). Pacientes
com tumores malignos devem ser
reavaliados, devido à10 dia s após a
cir urgia (FOSSUM, 20 02). Pacientes
com tumores malignos devem ser
reavaliados, devido à met á s t a ses, de 3 a
4 meses (FOSSUM, 20 02).
Podem ocorrer complicações como: dor,
inf lamação, hemorr agia, formação de
seroma, infecção, necrose isquêmica,
au to -tr aumatismo, deiscência, edema
de membros pos teriores, e recorrência
tumor al ( FOSSUM,20 02).
For am obtido informações que a
presença de tumores mamários es t á
crescendo e cada vez mais em fêmea s
mais velha s. No ca so des t a cir urgia de
neopla sia mamária, o result ado cir úrgico
é satis fatório, pois os nódulos são
retir ados.
Es t a técnica é ba s t ante u tilizada na
rotina de uma clínica, porém deve - se
tomar cuidado com o pós- oper atório
que deve ser ba s t ante rigoroso par a que
não ocorr a complicações.
Deve-se encaminhar o tumor par a o
exame his topatológico. O animal tem
um pós- cir úrgico tr anqüilo, se feito
corret amente.
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Projeto de melhoria
da qualidade do leite
Resumo
A criação de um Progr ama de Melhoria na Qualidade do Leite
além de ser uma exigência da Ins tr ução Normativa 51 (IN 51), é
fundament al par a melhor ar o leite entregue pelos produ tores à
indús tria, consequentemente aprimor ando índices de qualidade
da matéria-prima e de rendimento. O Projeto foi execu t ado
dur ante o ano de 2011, na região dos Campos Ger ais atr avés
de parceria f irmada entre o Centro de Ensino Superior dos
Campos Ger ais (CESC AGE ) e Indús tria e Comércio de Produ tos
de Leite Bombardelli LTDA (L ac toBom). Teve como objetivo
reduzir os índices de Cont agem de Célula s Somática s (CCS) e
microbiológicos de Cont agem Tot al de Bac téria s (CBT ) a até
4 0 0.0 0 0 cél/ml e até 10 0.0 0 0 cél/ml de leite respec tivamente,
em relação a 8 0% dos produ tores que aceit ar am par ticipar do
projeto. For am u tilizada s dua s forma s de abordagem, sendo a
primeir a, uma educação continuada por meio de visit a s técnica s
e a ou tr a aplicada atr avés de pales tr a par a os produ tores
envolvidos, com o a ssunto “Melhoria da Qualidade do Leite”.
A porcent agem de produ tores que par ticipar am do projeto
com índices de CCS e CBT aceit áveis de acordo com a IN51,
inicialmente for am de 23% e 65,38% respec tivamente. Com
relatórios trimes tr ais, a evolução dos result ados foi: 19,23% e
10 0% em 0 4/ 0 4/ 2011; 4 4% e 92% em 24/ 06/ 2011; 61,91% e
95,24% em 26/ 09/ 2011, obtendo uma avaliação f inal de 52,30%
e 90,47% em 25/11/ 2011. Pode-se concluir que, mesmo
atingindo parcialmente a met a es t abelecida, os result ados
for am satis fatórios, jus tif icando a impor t ância da implant ação
de projetos semelhantes por par te da s empresa s capt ador a s de
leite.
Introduç ão
O ar tigo relat a um Projeto de Melhoria da Qualidade do Leite
em indús tria de laticínios na região dos campos ger ais, o qual
objetiva a implement ação de um progr ama de melhoria da
qualidade do leite aos produ tores a ssociados à L ac tobom
(Indús tria e Comércio de Produ tos de Leite Bombardelli LTDA .
Por meio de orient ações técnica s competentes, buscando a
adequação dos índices labor atoriais individuais à IN 51, que
regulament a o padr ão de qualidade do leite cr u entregue por
produ tores a empresa s capt ador a s de leite no Br a sil, o projeto
for a desenvolvido. Pois o aumento da demanda por qualidade,
incentiva o setor primário em buscar o diferencial de seu
produ to.
Revisão de Leitura
O consumo per capit a de leite no Br a sil, em 20 0 4, foi de 125
litros/ano, valor abaixo do recomendado pela Organização

Mundial de Saúde (PONCHIO, 20 05), embor a o Br a sil seja um
impor t ante produ tor mundial.
De acordo com Mar tins apud Correir a et al (s/d, p.1), “nos
últimos anos, a população br a sileir a, vem se preocupando
mais com a qualidade dos alimentos que chegam à sua mesa”.
No ca so do leite, a spec tos como a ques t ão sanit ária, sua
adequação pr ática e tempo de vida de pr ateleir a do produ to
são obser vados.
No que se refere ao produ to, essa exigência pela qualidade
signif ica per manência no mercado, pois se a matéria-prima
não segue os requisitos impos tos pela indús tria, o mesmo
não ser á adquirido por es t a s. Pois quem não adequar-se a s
deter minações, es t ar á comercialmente excluído do processo
(M A RTINS, 2010).
E xis tem alguns par âmetros que são u tilizados com intuito
de avaliar a saúde da glândula mamária e da s condições de
higiene adot ados na produção e ar ma zenamento do leite
na propriedade. “Entre os indicadores de qualidade do leite
es t abelecidos na IN51 podemos cit ar a cont agem de célula s
somática s (CCS) e a cont agem tot al de bac téria s (C TB), que
são indicadores de qualidade higiênico sanit ária do leite cr u”
(SOUZ A , 2010, p.1).
Como indicador,“Célula s Somática s são toda s a s célula s
presentes no leite, que incluem a s célula s originária s da
corrente sangüínea como leucócitos e célula s de descamação
do epitélio glandular secretor”. (PHILPOT; NICK ER SON apud
MULLER , 20 02, p.20 8)
Segundo Philpot e Nicker son apud Muller (20 02), o
aumento da s célula s somática s se dá, devido ao aumento da
permeabilidade va scular no tecido da glândula mamária, em
função de fatores como es t ágio de lac t ação (intensif icada na
quar t a semana pré-par to, diminuindo gr adativamente até uma
semana pós-par to) e infecções intr amamária s (ma site).
Ou tro indicador, “a CBT indica a cont aminação bac teriana
no leite e é expressa em Unidade Formador a de Colônia
por mililitro (UFC/mL)”, (DUR R , 20 05, p. 10). [...] “Os
microrganismos de maior impor t ância são os que cont aminam
o leite dur ante e após a ordenha. Essa cont aminação é variável,
t anto qualit ativa quanto quantit ativa, em função da s condições
de higiene exis tentes” (FROEDER et al. apud A RCUR I et al
20 06)
A criação de um Progr ama de Melhoria na Qualidade do
Leite além de ser uma exigência da IN 51, é fundament al
par a melhor ar o leite entregue pelos produ tores à indús tria,
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consequentemente melhor ando índices de qualidade da
matéria-prima e de rendimento. (PINHEIRO, 2010).
M ateriais e Métodos
O projeto de ex tensão, intitulado Projeto de Melhoria de
Qualidade do Leite, foi desenvolvido por dois acadêmicos do
cur so de Medicina Veterinária do Centro de Ensino Superior
dos Campos Ger ais (CESC AGE ), orient ados por um membro
do corpo docente da Ins tituição, em parceria com a Indús tria e
Comércio de Produ tos de Leite Bombardelli LTDA (L ac toBom).
A s atividades pr ática s efetivamente iniciar am em 12 de
janeiro de 2011 e f inalizada s em 20 de dezembro do mesmo
ano. Como o projeto teve car áter de adesão volunt ária, por
par te dos produ tores, realizou-se uma primeir a visit a de
reconhecimento e apresent ação do projeto a ser implant ado,
a todos os produ tores fornecedores de leite à L ac toBom. Fezse um cada s tro dos produ tores que aceit ar am par ticipar do
projeto, por meio de uma f icha de “Avaliação da Propriedade”.
A par tir desse cada s tro es t abeleceu-se a ssim um planejamento
da s visit a s, a s quais for am efetuada s semanalmente.
For am aplicados dois métodos de abordagem. O primeiro
atr avés de visit a s técnica s na s propriedades, acompanhando
uma ordenha do dia (matu tina ou vesper tina), dando
preferência par a a s com maiores índices de Cont agem Tot al
de Bac téria s (CBT ) Cont agem de Célula s Somática s (CCS),
amba s mensur ada s por ml de leite. O número de visit a s em
cada propriedade variou diret amente com a redução dos
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índices de qualidade do leite preconizado pela equipe. A par tir
do momento em que os result ados de qualidade do leite da
propriedade nor malizavam-se, ou, não havia mais orient ações
a serem repa ssada s aos produ tores, iniciava-se o tr abalho
de orient ação ou tr a propriedade. O segundo foi a realização
de pales tr a sobre qualidade do leite, ba seada na s pr ática s
de manejo adot ada s na s propriedades e result ados parciais
obtidos em propriedades que já haviam sido concluída s a s
visit a s técnica s. Dur ante o acompanhamento do manejo de
ordenha diário de cada propriedade, realizava-se a “Avaliação
do Manejo de Ordenha”, “Avaliação da Limpeza em Sis tema
Canalizado do Equipamento de Ordenha”, (sendo es te último
adapt ado par a propriedades com sis tema s ”balde-ao -pé”),
com propósito de identif icar os pontos problemáticos, par a
que ao f inal da visit a pudesse ser progr amada a resolução
dos mesmos por meio de mudança s gr adativa s no manejo.
Cada produ tor visit ado recebeu um f luxogr ama det alhado da s
et apa s do processo de ordenha, o qual deveria ser u tilizado
como ba se. Realizou-se quinzenalmente, análises labor atoriais
(CCS e CBT ) individuais do leite dos produ tores. Esse ser viço
foi terceirizado, sendo que os result ados obtidos ser vir am
como par âmetro da qualidade higiênico sanit ária do leite cr u
produzido, concordando com a Ins tr ução Normativa 51 (IN
51) cit ada por Souza (2010). O Gr áf ico 1 mos tr a os result ados
obtidos ao decorrer do projeto, de CBT e CCS do leite capt ado
pela L ac tobom, proveniente dos produ tores par ticipantes do
projeto em relação a met a es t abelecida pela equipe.
G ráf ico 1 - Resultados A lc anç ados em Relaç ão a Meta
E stabelecida pelo Projeto
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De acordo com os índices iniciais de CBT 65,38%, pode
obser var a necessidade de melhoria da qualidade do leite
cr u entregue. Contudo dur ante o decorrer da s atividades
obser vou-se que o índice, r apidamente foi controlado e
manteve-se es t abilizado, o que nos mos tr a a r ápida evolução
da ques t ão higiênica do leite cr u, a par tir da aplicação pr ática
de ações simples como a cit ada por Santos (2010, p.3) em que
“um bom manejo de ordenha reduz o risco de ma s tite e de
cont aminação do leite”.

A RCUR I, E. F. et al. Qualidade microbiológica do leite
refriger ado na s fa zenda s. A rq. Br a s. Med. Vet. Zootec, Juiz de
For a, v. 58, n. 3, p.4 4 0 - 4 46, 20 06.

Diferentemente da CBT a CCS é um índice de qualidade que
exige mais tempo par a obtenção de result ados positivos,
visivelmente elucidada no Gr áf ico 1, no qual o índice de CBT
r apidamente foi controlado enquanto que a CCS somente
começou a ser inf luenciada positivamente, depois de seis meses
de projeto. Isso signif ica que não se pode tr abalhar a CBT com
met a s de redução a longo pr a zo, como a Ins tr ução Normativa
51 (IN 51), de 20 02, cit ada por BR A SIL (20 02) preconiza, ma s
sim es tipular met a s de redução com pr a zo reduzido em relação
a CCS.
A metodologia empregada pela equipe foi ba seada de acordo
com Dürr et al. (20 0 4) em que a qualidade do leite não se
conquis t a ao realizar um conjunto de ações, ma s sim por meio
da per manente busca por aprimor amento. Pode-se cons t at ar
t al fato ao obser var o índice de CCS, o qual teve uma leva
diminuição de 23% par a 19,23% no primeiro trimes tre, ma s
que dur ante o andamento da s atividades o mesmo evoluiu
chegando ao f inal do projeto com 52,30%, correspondente a
um acréscimo de 127,4% quando compar ado ao índice inicial.
Segundo Correia et al (s/d) nos últimos anos, a população
br a sileir a, vem se preocupando mais com a qualidade dos
alimentos que chegam à sua mesa, o que jus tif ica a necessidade
de melhor ar a qualidade da matéria-prima.
A pesar dos objetivos terem sidos alcançados parcialmente,
os result ados obtidos for am ex tremamente satis fatórios,
concordando com a opinião de Pinheiro (2010, p.1), o qual
fala que “a criação de um Progr ama de Melhoria na Qualidade
do Leite se torna fundament al par a uma indús tria melhor ar a
qualidade do leite recebido dos produ tores”.
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Cons t atou-se que, o interesse por par te do produ tor em
par ticipar do projeto, é fundament al par a o sucesso de
execução do mesmo.
Conclusões
O desenvolvimento e a aplicação de um Progr ama de
Melhoria da Qualidade do Leite, junt amente com o es tímulo
da remuner ação pela qualidade, tornar am-se uma pr ática
indispensável por par te da s empresa s do setor lác teo par a
que possam proporcionar e gar antir condições de tr abalho
ao produ tor r ur al, a ssegur ando a ssim a qualidade da matériaprima capt ada, consequentemente contribuindo com o
desenvolvimento do setor lác teo.

•

31 CRMV-PR

Crianças vivem um dia de

“veterinários mirins”
A realização de atividades que visem mudança s de atitude e
compor t amento na educação infantil tem sido uma da s mais
impor t antes ferr ament a s par a a inserção do médico veterinário
na sociedade, além de proporcionar a conscientização da
população no que se refere ao controle de zoonoses, bemes t ar animal e a guarda responsável. Um exemplo concreto é
o projeto Veterinário Mirim, desenvolvido nos municípios de
Pinhais, São José dos Pinhais e, recentemente, em Curitiba,
e que envolve a capacit ação dos professores e es tudantes do
ensino fundament al da s escola s da rede de ensino municipal
des t a s cidades.
O município de Pinhais foi pioneiro em inserir o Veterinário
Mirim em toda s a s 21 escola s da rede municipal de ensino.
Desde 20 06, o projeto é desenvolvido pelo Centro de
Controle de Zoonoses, em parceria com a Univer sidade
Feder al do Par aná (UFPR). A s criança s recebem orient ação
em relação aos tema s propos tos e par ticipam de um concur so
onde desenvolvem tr abalhos sobre os a ssuntos abordados, quer
seja com desenhos, fr a ses ou redações. Os prêmios são visit a s
ao Hospit al Veterinário da UFPR ou ao Centro de Controle
de Zoonoses e Vetores de Pinhais, onde os ganhadores
vivenciam o tr abalho dos prof issionais médicos veterinários e
desenvolvem atividades lúdica s, além de terem a opor tunidade
de um cont ato mais próximo com os animais. A s atividades
visam ainda à par ticipação ativa do médico veterinário na
decisão de política s pública s da comunidade quanto ao manejo
de animais e prevenção de zoonoses, por meio da propagação
de infor mações em saúde animal e saúde pública.
No ano pa ssado, a Secret aria de Meio A mbiente da Prefeitur a
de São José dos Pinhais t ambém lançou o concur so Veterinário
Mirim, aber to a toda s a s criança s da s 53 escola s de 5o ano do
município. For am a s mesma s três categoria s (desenho, fr a se

e redação), cada uma dela s com tema propos to desenvolvido
pelos alunos. Os alunos au tores dos melhores tr abalhos
tiver am seus produ tos publicados em livro. O concur so reforça
a s atividades educativa s já desenvolvida s pelo Progr ama de
Controle Ético da População Canina e Felina de São José dos
Pinhais, que desde 2010, realiza censo animal, cada s tro e
implant ação de microchips em cães e gatos, ca s tr ação gr atuit a
e conscientização da população atr avés dos conceitos da guarda
responsável.
Também no ano pa ssado, a Rede de Proteção A nimal da
Secret aria de Meio A mbiente de Curitiba lançou o concur so em
toda s a s 22 escola s da Regional do Boqueir ão, uma da s regiões
mais populosa s do município. Nes te ano, já for am 30 escola s
na Regional do Bairro Novo e Pinheirinho, e a expec t ativa é
a ampliação par a toda s a s nove regionais da cidade, num tot al
de 179 escola s. Des te modo, Curitiba pa ssar á a ser a primeir a
capit al do país que efetivamente realiza educação em saúde
volt ada à guarda responsável.
A lém do foco educativo direto do projeto, que for ma criança s
e adultos mais responsáveis e conscientes, cabe des t acar o
efeito multiplicador des t a s atividades. A s criança s atuam como
propagador a s efetiva s do conhecimento adquirido par a seus
pais, amigos e vizinhos, o que proporciona uma ampliação da s
noções de prevenção, bem- es t ar animal, guarda responsável e
controle de doença s, bem como uma excelente opor tunidade
de integr ação entre es tudantes, prof issionais da medicina
veterinária e comunidade em ger al.
No dia 9 de setembro comemor a-se o Dia Nacional do
Médico Veterinário. Es t a edição da revis t a es t á homenageando
prof issionais que atuam em diver sa s área s da medicina
veterinária, ma s não poderia deixar de fa zer uma menção a
es tes progr ama s de vanguarda desenvolvidos em escola s de
diferentes municípios. Talvez es t a s criança s, que hoje propagam
o bem- es t ar animal e guarda responsável em seus desenhos,
fr a ses e redações sejam nossos fu turos colega s médicos
veterinários e, com cer teza, contribuir ão par a uma sociedade
melhor.
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