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Você tem alguma dúvida relacionada ao CRMV-MG,
ao exercício da Medicina Veterinária e da Zootecnia, ou
algum questionamento relacionado a esses assuntos?
Fale com o Conselho, estamos disponíveis por email:
contato@crmvmg.org.br, pelo Facebook: facebook.com/
CRMVMG e pelo Twitter @CRMV_MG.
Confira algumas mensagens recebidas por esses
canais:
“Gostaria de fazer uma Anotação de Responsabilidade Técnica eletrônica pelo site do CRMV-MG, mas tenho dúvida se
meu caso se trata de ART de cargo ou de serviço.”
Contato realizado via facebook

CRMV-MG: ART-e de Cargo: é a prestação de serviços
continuados a sociedades empresárias para o acompanhamento diário das atividades destas empresas. Como
exemplo, tem-se a Assistência a Comércio de Produtos
Veterinários (na verificação de Produtos, validade, regularidade perante os órgãos de fiscalização para o comércio
deste produto, entre outros).
ART-e de Serviços: é toda a prestação de serviço; estudo,
projeto, pesquisa, orientação, direção, assessoria, consultoria, perícia, experimentação, levantamento de dados,
parecer, relatório, laudo técnico, inventário, etc, relativo às
atividades elencadas nos arts. 5º e 6º da Lei nº 5.517/68,
bem como às ligadas ao meio ambiente e à preservação da
natureza, e quaisquer outros serviços na área da Medicina
Veterinária e da Zootecnia ou a elas ligados.

Neste mês de setembro temos muito que comemorar. Diversos momentos
marcaram a vida deste Conselho de Classe. Em 9 de setembro o CRMV-MG,
por meio de ações voltadas para a Valorização e Respeito Profissional, comemorou o dia do Médico Veterinário. Uma intensa campanha de comunicação em jornais, revistas, rádios e mídia externa atingiu, em todo o Estado, 16
milhões de pessoas. As mensagens mostraram para sociedade a importância
deste profissional e a sua atuação em mais de 40 áreas de atividades, desde
a saúde pública, defesa sanitária, produção animal e, claro, na área médica
veterinária.
Como em anos anteriores profissionais indicados pelas diversas associações, sociedades profissionais, instituições de ensino, pesquisa e extensão foram homenageados. Com muito orgulho para todos nós, 20 profissionais foram
homenageados como destaques da Medicina Veterinária em 2016. Também
receberam homenagens médicos veterinários que formaram em 1966, em virtude da comemoração dos 50 anos de graduação. Uma homenagem especial
foi concedida aos oficiais que compõem o Corpo de Médicos Veterinários da
Polícia Militar de Minas Gerais, pelo trabalho realizado em prol da sociedade.
Outro momento importante refere-se ao nosso Boletim Informativo, ao
qual chamamos carinhosamente de “ CRMV-MG com Você”, ao alcançar a
marca de 100 edições ininterruptas. Desde a sua criação tornou-se um elo de
aproximação deste Conselho com todos os profissionais da Medicina Veterinária e da Zootecnia. De forma transparente e objetiva, o “CRMV-MG com Você”,
apresenta as notícias deste CRMV-MG, especialmente as de maior relevância,
para que todos conheçam as ações que este Conselho de Classe faz em defesa
de nossas profissões. É também motivo orgulho para todos nós.
Em nome da Diretoria, conselheiros e funcionários do CRMV-MG, parabenizamos a todos os médicos (as) veterinários (as) pelo dia 9 de setembro.
Estamos muito orgulhosos de todos vocês.
Nosso muito obrigado!
Atenciosamente,
Prof. Nivaldo da Silva
CRMV-MG nº 0747
Presidente

***
“Todos sabem que veterinários cuidam de pets, agora poucos
sabem da nossa importância na saúde pública. Parabéns CRMV–
MG pela campanha de valorização profissional deste ano!”
Mensagem recebida via facebook

***
“Onde encontro os valores referenciais regionais para honorários e prestação de serviços?”
Contato realizado via facebook

CRMV-MG: O valores referenciais regionais são elaborados pelos sindicatos. O Conselho não tem jurisdição para
esta definição, restringindo-se apenas ao salário mínimo
profissional que pode ser encontrado no nosso site.
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VALORIZAçÃO PROFISSIONAL

CRMV-MG homenageia profissionais da Medicina Veterinária
O Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais (CRMV-MG) realizou, no dia 09 de setembro, uma cerimônia
comemorativa ao Dia do Médico Veterinário,
celebrado nacionalmente nesta data. O evento ocorreu no auditório do Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
(CREA-MG), em Belo Horizonte.

Na oportunidade, 20 profissionais foram
homenageados como destaques da Medicina Veterinária em 2016. Também receberam
homenagens médicos veterinários que formaram-se em 1966, em virtude da comemoração dos 50 anos de graduação. A homenagem especial foi concedida aos oficiais que
compõem o Corpo de Médicos Veterinários

da Polícia Militar de Minas Gerais, pelo trabalho desempenhado.
Durante a solenidade, o presidente do
CRMV-MG, prof. Nivaldo da Silva, destacou
a importância do evento na promoção da valorização e do reconhecimento profissional
dos médicos veterinários no Estado de Minas
Gerais.

Profissionais com 50 anos de graduação recebem homenagem acompanhados de seus familiares

Polícia militar

Valorização profissional
Como parte da programação das comemorações ao Dia do Médico Veterinário, o CRMV-MG
esteve presente, durante todo o mês, em eventos em diversas regiões de Minas Gerais.

Foram homenageados os oficiais:
Coronel Jair Ferreira do Nascimento,
Coronel Walmir Santos Viana,
Tenente Coronel Leonardo Rocha Vianna,
Major Denise Nogueira Jones,
Capitã Bárbara Goloubeff,
Capitã Laura Maria Godinho Santos,
1º Tenente Cyril Alexandre de Marval e,
1ª Tenente Marília Andréia Vaz.
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veterinários DESTAQUES 2016
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Dr. Álan Maia Borges
Formado pela UFMG, com mestrado e doutorado em Zootecnia pela UFV, além do título
de PhD em Swansea University, no Reino
Unido. Seu trabalho é focado na área de
reprodução animal. É professor da Escola de
Veterinária da UFMG, atua como diretor do
Hospital Veterinário e é sub chefe do Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinárias.

Dr. Alberto Henrique Rocha Filho
Graduado pela UFMG, trabalhou na Alimenta
Avícola. Foi responsável técnico da Elasa Elo
Alimentação de 2003 a 2009 e desde 2005
atua como gerente geral e responsável técnico das unidades de granja da Rivelli Alimentos. Também é membro do Conselho Técnico
Científico da Avimig.

Dr. Altamirano Pereira da Rocha
Graduado pela UFMG em 1976, no mesmo
ano fundou o Centro Veterinário de Pequenos
Animais, clínica veterinária existente até hoje
em Belo Horizonte. Atualmente, tem contribuído para o desenvolvimento do gado zebu,
sendo um selecionador da raça guzerá, no
município de Santo Antônio do Jacinto.

Dra. Ana Liz Ferreira Bastos
Formada pela UFMG, é mestre em Zootecnia e doutora em Ciência Animal pela mesma universidade, e pós-doutora pela UFOP.
Foi professora substituta em Zootecnia na
UFMG. Atualmente pertence à diretoria do
Instituto Técnico de Educação e Controle Animal e atua como responsável técnica do canil
municipal de Itabirito.

Dr. Antônio de Pinho Marques JR.
Possui graduação e mestrado pela UFMG e
doutorado em Biociências Veterinárias pela
Universidade de Illinois, nos EUA. Além de
possuir experiência na área de Fisiopatologia
da Reprodução Animal. Atualmente é professor titular do Departamento de Clínica e
Cirurgia Veterinária da UFMG.

Dr. Carlos Henrique Cabral Viana
Graduado pela Fundação Pinhalense de Ensino, mestre e doutor em Reprodução Animal
pela USP. Tem experiência em Reprodução
Animal, atuando principalmente com as espécies suína, equina e bovina. Atualmente, é
consultor da Biodux e professor adjunto da
PUC Minas em Poços de Caldas.

Dra. Diva Maria de Almeida
Graduada pela UFV, iniciou suas atividades
profissionais na Cenibra no Vale do Aço.
Atuou também no zoológico do Clube Náutico
Alvorada e no biotério da Faculdade de Medicina do Vale do Aço. Atualmente, trabalha
com atendimento a pequenos animais em sua
clínica no município de Ipatinga.

Dra. Emília MARICATO dos Santos
Graduada pela UFMG, mestre em Medicina
Veterinária e Doutora em Ciência Animal pela
mesma Instituição. Atua na área de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal
e é professora titular da Universidade Presidente Antônio Carlos há 11 anos e coordenadora do curso de Medicina Veterinária.

Dra. Joely Ferreira Figueiredo
Formada pela UFU, possui mestrado em
Medicina Veterinária e doutorado em Ciência
Animal pela UFMG e pós doutorado pelo Centro de Pesquisas René Rachou, da Fundação
Oswaldo Cruz. Tem experiência em Doenças
Parasitárias de Animais e Diagnóstico Laboratorial. Atualmente é professora titular da
Universidade de Uberaba.

Dr. José Antônio Viana
Graduado e mestre pela UFMG, e doutor em
Fisiopatologia Médica pela Universidade Estadual Paulista. Foi diretor de unidade, coordenador e professor na UFU. Aposentou-se em
2010. Atualmente é professor titular no Centro Universitário de Formiga e coordenador
do Curso de Medicina Veterinária do Centro
Universitário do Sul de Minas.
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Dr. José Carlos Pontello Neto
Formado pela UFMG, possui especialização
em Farmacologia pela UFLA e mestrado em
Ciências Biológicas pela UFJF. Atualmente é
diretor da Clínica Equina São Francisco, presidente da Sociedade de Médicos Veterinários
da Zona da Mata, pesquisador associado da
UFJF e compõe o Corpo de Conselheiros do
CRMV-MG.

Dr. José Renaldi Feitosa Brito
Graduado pela Universidade Federal Rural de
Pernambuco, mestre em Microbiologia pela
UFRJ e PhD na Universidade de Bristol, Inglaterra. Atuou como secretário executivo do
Comitê Brasileiro da Federação Internacional
de Lácteos e presidente do Conselho Brasileiro de Qualidade do Leite.

Dr. José Ricardo MARTINS da Silva
Graduado pela UFMG com mestrado e doutorado em Zootecnia pela UFL. Possui licenciatura plena pelo Centro Federal de Educação
Tecnológica do Paraná. Foi diretor-geral do
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
em Montes Claros e, atualmente, é o reitor
da instituição de ensino.

Dr. Marco Aurélio Nunes
Formado pela UFU, especialista em Empreendedorismo pela Joseph Business School (SP),
especialista em Gerenciamento de Projetos
pela FGV e em Produção de Ruminantes
pela USP. É consultor de fazendas e agroindústrias, sócio e diretor executivo da Marco
Rural e professor no curso de MBA em Agronegócios da Faculdade do Trabalho.

Dra. Rejane da Silva
Formada pela UFU, possui especialização em
Biotecnologia, Qualidade e Segurança Alimentar pela Faculdade Pitágoras de Uberlândia. Atualmente, atua na vigilância sanitária
da Prefeitura Municipal de Uberlândia.

Dr. Rômulo Barbosa de Castro
Formado pela UFMG e técnico em agropecuária pelo Instituto Federal do Sudoeste de
Minas Gerais. Foi Responsável Técnico pelo
Departamento de Controle de Zoonoses da
PBH. Atuou como secretário e conselheiro da
Sociedade de Médicos Veterinários da Zona
da Mata e vice-presidente da Sociedade Mineira de Médicos Veterinários.

Dr. Sandro Eduardo de Almeida
Graduado pela UFRRJ. É proprietário da clínica veterinária Cão & Cia desde 2001, onde
atua como cirurgião de pequenos animais,
exóticos e silvestres. Exerceu a função de
cirurgião na associação protetora dos animais
de Varginha.

Dr. Sérgio Luiz Lima Monteiro
Graduado pela UFMG com especialização em
Fiscalização de Produtos de Origem Animal na
UFLA. Atuou no IMA como chefe do Escritório Seccional em Pará de Minas, coordenador
Regional, gerente de Defesa Sanitária Animal
e secretário executivo da Câmara de Julgamento de Recursos. Atualmente, é chefe de
gabinete na entidade.

Dra. Theomar Figueiredo
Graduada, mestre e especialista em Medicina Veterinária Preventiva pela UFMG. Atua
na área de produtos veterinários há 26 anos.
Representou o Brasil em auditorias da abrangência do Programa Mercosul Livre de Febre
Aftosa. Atualmente, é chefe do Serviço de Fiscalização de Insumos Pecuários, na SFA-MG.

“Por meio de nossa campanha de
valorização profissional, com jornais, revistas,
rádios e backbus, aproximadamente 16 milhões
de pessoas em Minas Gerais puderam ver e ouvir
falar desta profissão e dos profissionais que
a exercem com ética, competência e, principalmente,
comprometidos com o bem estar da sociedade.”
Prof. Nivaldo da Silva, presidente do CRMV-MG.
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ATIVIDADES REGIOnaiS: TEÓFILO OTONI / UBERABA

VII FÓRUM DE REGIONALIZAÇÃO DO CRMV-MG
No dia 23 de setembro, o Conselho realizou o VII Fórum de Regionalização das atividades CRMV-MG. O encontro ocorreu no
auditório da Unidade Regional do Vale do
Mucuri, no município de Teófilo Otoni.
O evento deu continuidade ao planejamento estratégico do CRMV-MG voltado para as
ações de valorização da Medicina Veterinária
e da Zootecnia e também para a intensificação
das ações do Conselho nas regiões dos Vales
do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.
Na oportunidade, foi anunciada uma mudança na administração da Unidade Regional, coordenada até então pelo delegado dr.
Leonidas Ottoni, que a partir de 1° de outubro
será substituído pela dra. Cristiane Almeida.
Também foram estabelecidas diretrizes para

que a Sociedade dos Médicos Veterinários e
dos Zootecnistas dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce possa se fortalecer
junto aos profissionais da região.
O encontro reuniu membros da diretoria e
do corpo de conselheiros, como o presidente
prof. Nivaldo da Silva, a secretária-geral dra.
Therezinha Bernardes Porto, o tesoureiro da entidade, dr. João Ricardo Albanez, o superintendente executivo, Joaquim Paranhos Amâncio,
além dos conselheiros dr. Affonso Lopes de
Aguiar Júnior e dr. Rubens Antônio Carneiro.
O presidente do CRMV-MG, prof. Nivaldo
da Silva, destacou a importância deste encontro para o fortalecimento do cenário profissional nas regiões. “Constituiu-se um marco importante, numa reunião extremamente

proveitosa em que foram discutidos aspectos
relacionados a ação do conselho na região.
Os participantes foram efetivamente felizes
nas colocações e em seus entusiasmos para
que possamos fortalecer a sociedade dos
médicos veterinários e zootecnistas daquela
região”, afirmou.

Profissionais em mesa redonda

XXXVI ENCONTRO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS
No dia 22 de setembro, o CRMV-MG
esteve presente no XXXVI Encontro dos Médicos Veterinários e dos Zootecnistas, no
auditório do SEST/SENAT de Teófilo Otoni.
O evento foi realizado pela Sociedade dos
Médicos Veterinários e dos Zootecnistas dos
Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce,
e contou com o apoio do CRMV-MG por meio
do Programa de Educação Continuada.
Foram abordados temas como manejo, reprodução e nutrição animal na pecuária leiteira.

Os palestrantes expuseram conhecimentos específicos desta área e participaram de debates
em mesas redondas, que contaram com a presença de profissionais da região.
O encontro contou com a participação de
mais de 40 envolvidos e o CRMV-MG esteve representado por membros da diretoria e do corpo de conselheiros. O presidente do CRMV-MG,
prof. Nivaldo da Silva, ministrou palestra sobre o exercício da responsabilidade técnica.

Prof. Nivaldo da Silva em palestra

2° SEMINÁRIO DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TRIÂNGULO
No dia 14 de setembro, o CRMV-MG esteve
presente no 2° Seminário de Medicina Veterinária do Triângulo Mineiro, em Uberaba. O evento
é uma realização da Universidade de Uberaba
(UNIUBE) com o apoio do Conselho por meio do
Projeto de Educação Continuada.
Na oportunidade, foram discutidos temas
relativos a pequenos animais. A palestrante
Dra. Myriam Kátia Iser Teixeira, diretora social
da Anclivepa-MG, ministrou as atividades com o
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enfoque “Novos Enfoques Sobre o Diagnóstico
e Tratamento das Doenças Virais dos Felinos”.
O seminário é coordenado pelo conselheiro do CRMV-MG, dr. Renato Linhares
Sampaio. O Conselho também esteve representado pelo presidente prof. Nivaldo da Silva, que destacou a importância de a entidade
estar próxima e apoiar a disseminação de
conhecimentos das áreas da Medicina Veterinária em todas as regiões de Minas Gerais.

Boletim Informativo do CRMV-MG - Ano IV - N 100 - Setembro de 2016

Palestras reuniram alunos e profissionais

ATIVIDADES REGIOnaiS: PORTO ALEGRE / PASSOS / ITAJUBÁ

REUNIÃO DA CÂMARA NACIONAL DOS PRESIDENTES
Entre os dias 31 de agosto e 02 de setembro, o CRMV-MG participou da reunião da Câmara Nacional de Presidentes (CNP) do Sistema
CFMV/CRMVs, em Porto Alegre (RS). O evento
abordou temas relevantes para a Medicina Veterinária e Zootecnia no Brasil.
Na pauta das discussões, esteve a proposta de alteração dos regulamentos de
processo eleitoral nos conselhos regionais.
Também foram apresentados e discutidos os

processos organizacionais e seus procedimentos operacionais padrão.
A CNP também visa unificar e fortalecer
o posicionamento do Sistema CFMV/CRMVs
perante médicos veterinários, zootecnistas,
instituições públicas, poderes da República e
sociedade brasileira. Na oportunidade, o CRMV-MG esteve representado pelo presidente
prof. Nivaldo da Silva.

Autoridades debatem os temas

ONCOLOGIA VETERINÁRIA É TEMA DE PALESTRA EM PASSOS
No dia 21 de setembro, o CRMV-MG
realizou, por meio da sua Unidade Regional
do Sudoeste de Minas, palestra com o tema
“Oncologia Veterinária: Mastocitoma e neoplasias perineais”. O evento ocorreu no auditório da UNIMED de Passos e reuniu cerca de
20 profissionais.
A apresentação foi conduzida pelo médico veterinário dr. Carlos Roberto Daleck,
professor da UNESP e PHd pela State University do Colorado (USA). Foram abordados
aspectos relativos aos sintomas, tratamentos

e diagnósticos das doenças em cães.
O Conselho esteve representado pelo delegado regional dr. Edson Figueiredo da Costa, que avaliou positivamente o evento. “O
tema é de grande relevância para os médicos veterinários, sobretudo para aqueles que
atuam em clinicas de pequenos animais. Por
meio de uma abordagem simples e eficiente,
o professor conseguiu transmitir relevantes
informações e os participantes tiveram a
oportunidade de saber mais sobre o assunto”, afirmou.

Evento reuniu cerca de 20 profissionais

LABORATÓRIO DE PRÁTICAS EM BOVINOCULTURA LEITEIRA
No dia 21 de setembro, o CRMV-MG
esteve presente no Centro Universitário de
Itajubá (FEPI), no Sul de Minas. Na oportunidade, a instituição de ensino inaugurou o
Laboratório de Práticas em Bovinocultura
Leiteira, com a finalidade de ampliar os conhecimentos proporcionados pelo curso de
Medicina Veterinária.
Além da Reitoria, participaram da cerimônia de inauguração coordenadores, professores, alunos, colaboradores, convidados
especiais e parceiros do curso no desenvolvimento regional da Bovinocultura Leiteira.

O CRMV-MG esteve representado pelo
conselheiro e zootecnista dr. Adauto Ferreira Barcelos, que ressaltou a importância da
promoção de conhecimentos relacionados
a grandes animais. “Nossa região é carente de médicos veterinários, sobretudo que
trabalhem com grandes animais, por isso a
inauguração dessa área para treinar nossos
colegas na produção de leite, certamente é
uma alavanca para a região. Acho muito interessante a visão da FEPI de não direcionar
o curso apenas para pequenos animais como
fazem outras instituições, mas abrir outras

possibilidades contemplando os grandes animais”, comentou.

Laboratório visa ampliar conhecimentos
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NotaS de EsclarecimentoS

Desabastecimento de insumos para exames de brucelose e
tuberculose
Nos últimos meses os médicos veterinários habilitados no Programa Nacional de
Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal (PNCEBT) de Minas Gerais
vêm enfrentado dificuldades para realização
de exames de brucelose e tuberculose diante
da falta de insumos.
Atualmente, o antígeno acidificado tamponado (AAT) e as tuberculinas bovina e aviária
utilizados para exames de brucelose e tuberculose, respectivamente, são produzidos pelo
Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar-PR)
e pelo Instituto Biológico (IB). Após a etapa
de produção, esses insumos precisam ainda
passar por aprovações de cada partida, dependentes de análises realizadas pelo Laboratório
Nacional Agropecuária (Lanagro-MG). Desde
2005, o IMA distribui por consignação os antígenos e tuberculinas produzidos pelo Tecpar
-PR, diante da impossibilidade de distribuição consignada dos insumos do IB.
Em anos anteriores houve desabastecimento de insumos em caráter eventual, não
chegando a comprometer a execução dos exames no Estado, ao contrário do cenário atual.
Nos meses de maio e junho de 2016, período de

maior concentração de eventos pecuários em
Minas Gerais, ocorreu a falta de tuberculina bovina produzida pelo Tecpar-PR, tendo seu estoque regularizado somente no mês subsequente.
Desde julho o IMA não possui tuberculina aviária disponível para distribuição,
inviabilizando a realização do Teste Cervical
Comparativo (TCC), preferencialmente utilizado pela maioria dos profissionais atuantes no
Estado (como teste de triagem e confirmatório).
O estoque atual é de aproximadamente 1.000
frascos de tuberculina bovina (validade variada)
e 300 frascos de AAT (com validade até setembro/2016), ambos produzidos pelo Tecpar-PR.
De acordo com os prazos informados
pela Coordenação Nacional do PNCEBT do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), espera-se que a regularização dos estoques da tuberculina aviária e
do AAT do Tecpar-PR ocorra entre setembro
e outubro de 2016. O IB também terá novo
estoque disponível de tuberculinas bovina e
aviária a partir de setembro de 2016 (ambas
já produzidas e somente aguardando aprovação das partidas). Quanto ao AAT, o IB ainda
possui em estoque pequena parte da sua úl-

tima partida aprovada, cujo vencimento será
em maio de 2017.
A Coordenação do PNCEBT na Gerência
de Defesa Sanitária Animal (GDA) do IMA
tem repassado informações sobre o assunto
aos pontos de distribuição de insumos que
estão orientados a transmiti-las aos interessados. Essa Coordenação também entrará
em contato direto por meio eletrônico com
todos os médicos veterinários habilitados no
PNCEBT do Estado, para repassar maiores
detalhes sobre o desabastecimento.
Finalmente, informamos que o IMA está
trabalhando junto às diferentes instâncias
do Mapa em busca de soluções definitivas
frente ao problema de desabastecimento dos
insumos para realização de exames de brucelose e tuberculose.

MAPA autoriza o licenciamento do medicamento Milteforan
Por meio da Nota Técnica Conjunta n°
001/2016 MAPA/MS, assinada pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento
e pelo Ministério da Saúde foi autorizado o registro do produto MILTEFORAN, sob número SP
000175-9.000003, de propriedade da empresa
VIRBAC SAÚDE ANIMAL, indicado para o tratamento da leishmaniose visceral de cães.
O licenciamento do medicamento foi
emitido respeitando-se as determinações da
Portaria Interministerial n°1.426 de 11 de julho de 2008, que regulamenta o tratamento
de cães, proibindo tratamento da leishmaniose visceral (LV) com produtos de uso humano
ou não registrados no MAPA.
Durante o processo de análise da solicitação de registro, o Ministério da Saúde (MS)
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foi consultado, emitido Parecer Técnico favorável ao pleito, uma vez que a Miltefosina,
princípio avo do medicamento em questão,
não é uma droga utilizada para o tratamento da doença em humanos no Brasil e, de
acordo com as evidências cientificas geradas
até o momento, não apresenta eﬁcácia para
ser incorporada no protocolo terapêutico da
leishmaniose visceral (LV).
Cabe destacar que o tratamento de cães
com LVC não se conﬁgura como uma medida
de saúde pública para controle da doença e,
portanto, trata-se única e exclusivamente de
uma escolha do proprietário do animal, de
caráter individual.
A emissão da licença do MILTEFORAN
pelo Ministério da Agricultura Pecuária e
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Abastecimento não caracteriza provimento
imediato do produto ao mercado nacional,
visto que a comercialização dependerá de
outros fatores que envolvem a importação do
medicamento pela empresa representante
exclusiva do produto no Brasil.
Ressalta-se a necessidade de cumprimento do protocolo de tratamento descrito
na rotulagem do produto respeitando-se a necessidade de reavaliação clínica, laboratorial e
parasitológica periódica pelo médico veterinário, a necessidade de realização de novo ciclo
de tratamento, quanto indicado e a recomendação de utilização de produtos para repelência
do flebotomíneo, inseto transmissor do agente
causal da Leishmaniose visceral canina.

