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Palavra do Presidente

As ações fiscalizadoras do CRMV-MG têm se

intensificado à medida que são identificadas

irregularidades autuadas pelo Setor de Fiscali-

zação, bem como pela maior demanda da so-

ciedade, mediante denúncias encaminhadas a

este Conselho de Classe. Verificamos, nos últi-

mos anos, um aumento do número de proces-

sos éticos contra profissionais, a partir de re-

presentações feitas por clientes, o que nos cau-

sa uma profunda preocupação. Já sentimos

que a ação de valorização e respeito profis-

sional, objetivo da campanha “Cuidar da Pro-

fissão”, enviada aos profissionais e publicada

em nossas revistas e destinada, especialmente,

àqueles que atuam na clínica de pequenos ani-

mais, mostra seus resultados, com diminuição

do percentual de denúncias contras os colegas.

Mesmo assim, fatos continuam acontecendo,

todos eles prejudiciais à imagem de nossas

profissões. Temos que nos preocupar em tra-

balhar com competência, dar a devida atenção

aos nossos clientes, fazer-nos respeitar e valo-

rizar as profissões pelas quais lutamos vários

anos de nossas vidas até atingir nossos obje-

tivos, sendo um médico veterinário ou um

zootecnista. Assim seremos mais respeitados e

valorizados pela sociedade que demanda nos-

sas atividades, afinal, veterinários e zootecnis-

tas são prestadores de serviços. Sermos éticos

em nossas ações não é fazer nenhum favor: é

obrigação de todos. 

Atenciosamente,

Prof. Nivaldo da Silva

CRMV-MG nº 0747 • Presidente
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A Procuradoria da República em Minas Gerais so-

licitou ao CRMV-MG a realização de vistoria em

seis instituições de ensino de Medicina Veterinária

para verificar o cumprimento de recomendações,

advindas de Inquérito Civil Público, com objetivo

de investigar práticas de uso e condições de uso de

animais em cirurgias experimentais e aulas práti-

cas, no ensino e na pesquisa.

Em cumprimento a solicitação, a equipe de fis-

calização do CRMV-MG, formada pelos médi-

cos veterinários Dr. Messias Lobo, Drª. Fernanda

Ciolfi e Drª. Rafaela Luns, esteve em duas insitui-

ções de Medicina Veterinária – a UFV (Univer-

sidade Federal de Viçosa) e a UNIPAC Lafaiete -

promovendo os devidos levantamentos. 

De acordo com Dr. Messias Lôbo, chefe do Setor

de Fiscalização, esse inquérito está revestido de

grande importância, pois deixa claro o caminho

que a sociedade (incluindo aqui o poder judi-

ciário) está seguindo em prol de respeito aos di-

reitos dos animais. “É uma notada mudança de

paradigma: animais não são vistos como bens

semoventes e sim como seres sencientes”, reflete.

Fiscalização de Instituições de Ensino  

Conselho Ativo

Durante o segundo semestre de 2012, o CR-

MV-MG apoiou 27 eventos dentro e fora do

estado, todos ligados à Medicina Veterinária e

Zootecnia. Foram diversos simpósios, cursos,

workshops, palestras e reuniões. O CRMV-MG

apoia eventos do tipo através do seu Programa

de Educação Continuada. Foram gastos, apro-

ximadamente, 64 mil reais, com material de

apoio, estandes, entre outras necessidades dos

requerentes e com alcance aproximado de 2.500

pessoas. Em 2013, o CRMV-MG pretende apoiar

ainda mais eventos ligados à educação e atua-

lização, garantindo ainda mais respeito e valo-

rização profissional para veterinários e zootec-

nistas. 

Eventos de Educação Continuada apoiados 
pelo CRMV-MG no segundo semestre  

Fique Atento

O CRMV-MG informa, especialmente aos

Clínicos Veterinários, a existência de um

Compêndio de Produtos Veterinários, que

pode ser importante ferramenta para esses

profissionais, facilitando a consulta dos da-

dos das rotulagens e seu registro no Minis-

tério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-

mento (MAPA).

Para acessar, basta entrar em www.cpvs.

com.br/cpvs/index.html

Compêndio de 
Produtos Veterinários
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Números CRMV-MG 

O Conselho Regional de Medicina Veterinária

de Minas Gerais (CRMV-MG) autarquia res-

ponsável pela fiscalização do exercício profis-

sional de médicos veterinários e zootecnistas

(Leis nº 5517 e 5550) promove, em cumpri-

mento aos Códigos de Ética da Medicina Vete-

rinária (Resolução CFMV nº 722) e da Zoo-

tecnia (Resolução CFMV nº 413), abertura e

julgamento de processos éticos. Os processos

éticos são instaurados a partir de denúncias

fundamentadas contra os profissionais ou de

ofício quando são constatadas condutas irre-

gulares que atentam contra a os princípios éti-

cos. O direito à defesa e ao contraditório é

garantido. Parte-se do princípio universal que

todos têm o direito de se defender e são iguais

perante a lei.

O CRMV-MG torna público os resultados de

processos  éticos instaurados e julgados du-

rante o ano de 2012:

Processo-Ético CRMV-MG nº 01/2011.

Acórdão nº 05/2012. Julgamento em 06/03/2012. 

Votação: Decisão por unanimidade.

Ementa: Processo Ético-Profissional. Ques-

tionamento sobre o procedimento técnico-

profissional e tratamento cirúrgico. Valores

cobrados pela Denunciada. Denúncia julgada

improcedente.

Processo-Ético CRMV-MG nº 02/2010.

Acórdão nº 06/2012. Julgamento em 03/04/2012. 

Votação: Decisão por maioria.

Ementa: Processo Ético-Profissional. Questio-

namento sobre o procedimento técnico-pro-

fissional. Relacionamento profissional. Exercí-

cio irregular da profissão. Denúncia julgada

procedente. Censura Pública. Publicado no

DOU de 6 de setembro de 2012 – Seção 3, pág

193. Publicado no Boletim Informativo CRMV-

MG com Você, Ano IV – nº 51, julho de 2012.

Processo-Ético CRMV-MG nº 16/2010.

Acórdão nº 10/2012.  Julgamento em 31/07/2012. 

Votação: Decisão por unanimidade.

Ementa: Processo Ético-Profissional. Ques-

tionamento sobre o procedimento profis-

sional. Conduta profissional inadequada.

Tra-tamento cirúrgico. Negligência. Óbito.

Denún- cia julgada procedente. Advertência

Confidencial, em aviso reservado.

Processo-Ético CRMV-MG nº 12/2010.

Acórdão nº 11/2012. Julgamento em 02/10/2012. 

Votação: Decisão por unanimidade.

Ementa: Processo Ético-Profissional. Clínica

de Grandes Animais. Questionamento sobre o

procedimento técnico-profissional. Conduta

profissional inadequada. Exames Laboratori-

ais. Prática irregular da profissão. Denúncia

julgada procedente. Suspensão do Exercício

Profissional pelo prazo de 3 (três) meses.

Processo-Ético CRMV-MG nº 07/2011.

Acórdão nº 12/2012. Julgamento em 02/10/2012. 

Votação: Decisão por unanimidade.

Ementa: Processo Ético-Profissional. Clínica

de Pequenos Animais. Questionamento sobre

o procedimento técnico-profissional. Conduta

profissional inadequada. Denúncia julgada pro-

cedente. Advertência Confidencial, em aviso

reservado.

Processo-Ético CRMV-MG nº 18/2010.

Acórdão nº 13/2012. Julgamento em 27/11/2012.

Votação: Decisão por unanimidade.

Ementa: Processo Ético-Profissional. Ques-

tionamento de procedimento Técnico-Profis-

sional. Atendimento clínico gratuito realizado

em estabelecimento comercial.

Penalidade: Censura Pública em publicação

oficial e a aplicação de Multa pecuniária no va-

lor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos

reais), de acordo com o disposto no § 3º do ar-

tigo 5º da Resolução nº 682, de 16 de março

de 2001, do Conselho Federal de Medicina

Veterinária.

Processo-Ético CRMV-MG nº 03/2011.

Acórdão nº 14/2012.  Julgamento em 27/11/2012. 

Votação: Decisão por unanimidade.

Ementa: Processo Ético-Profissional. Ques-

tionamento sobre procedimento profissional

inadequado. Cirurgias seguidas de complica-

ções. Óbitos. Denúncia julgada improcedente.

Processo-Ético CRMV-MG nº 05/2011.

Acórdão nº 16/2012.  Julgamento em 28/11/2012. 

Votação: Decisão por maioria.

Ementa: Processo Ético-Profissional. Ques-

tionamento sobre procedimento Técnico-Pro-

fissional. Relacionamento profissional. Pres-

crição de sobredose de medicamento. Óbito

do animal. Denúncia julgada procedente. Pe-

nalidade Censura Confidencial, em aviso re-

servado. 

Processo-Ético CRMV-MG nº 17/2010.

Acórdão nº 15/2012.  Julgamento em 28/11/2012. 

Votação: Decisão por maioria.

Ementa: Processo Ético-Profissional. Ques-

tionamento sobre procedimento profissional.

Diagnóstico incorreto. Prática profissional sem

consentimento formal do cliente, inexistindo

iminente risco de morte ou incapacidade per-

manente do paciente. Penalidade: Advertência

Confidencial, em aviso reservado. 

Processos Éticos julgados em 2012  

Homenagem 

O prêmio Laura de Sanctis foi realizado du-

rante o IV Seminário Nacional de Ciência e

Tecnologia em Cunicultura (SENACITEC), no

Campus Lageado da Universidade Estadual

Paulista (UNESP).

O vencedor foi o Prof. Walter Motta, agraciado

pela Associação Científica Brasileira de Cunicul-

tura (ACBC) com o prêmio. Em seu discurso, o

professor destacou toda a dedicação da Dra.

Laura para com a cunicultura brasileira, bem

como para seus trabalhos iniciais na área. 

A ACBC instituiu o prêmio Laura de Sanctis e

este é oferecido a um profissional de destaque

na cunicultura brasileira e que tenha contri-

buído de forma significativa para o desenvol-

vimento desta atividade. 

Laura de Sanctis foi médica veterinária com

Mestrado na área e realizou um trabalho de

grande importância nas décadas de 70 a 90 do

século passado em razão do desenvolvimento

da cunicultura mineira e nacional. A Dra.

Laura de Sanctis, foi a Patronesse da Cunicul-

tura Brasileira e sua intensa dedicação a esta

atividade ainda repercute. 

Prof. Walter Motta recebe
prêmio Laura de Sanctis
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Bem-Estar Animal 

No dia 22 de novembro de 2012, em Floria-

nópolis – SC, foi realizado o V Encontro de

Ética, Bioética e Bem-Estar Animal. O CRMV-

MG foi representado, no evento, por seu presi-

dente, Prof. Nivaldo da Silva. O encontro foi

organizado pelo CFMV (Conselho Federal de

Medicina Veterinária), através de sua Comis-

são de Ética, Bioética e Bem-Estar Animal. O

tema principal, o Bem-Estar Animal, esteve

presente na palestra e mesas redondas ofereci-

das. O tema da primeira palestra foi “Bem-

Estar em Animais de Produção”, ministrada

pela Profª. Dra. Maria José Hotzel (UFSC). Foi

discutido, na Mesa Redonda, o tema “Bem-

Estar e Certificação em Sistemas de Produ-

ção”, que contou com as participações dos

professores Dra. Carla Forte Maiolino Mo-

lento (CEBEA-CFMV, UFPR), Dr. Alberto Ne-

ves Costa (CEBEA-CFMV), Dra. Rosangela Po-

letto Cattani (UFSC) e fora coordenada pelo

Prof. Dr. Luis Fernando Batista Pinto (CEBEA-

CFMV, UFBA). Também houve Mesa Redon-

da com o tema “Ética e Métodos Substitutivos

ao Uso de Animais em Ensino e Pesquisa” que

contou com a participação dos professores Dr.

João Moreira da Costa Neto (UFBA), Dr. Oc-

tavio Augusto França Presgrave (INCQS -FIO-

CRUZ), Dr. Sergio Luiz Dalmora (UFSM) e

teve a coordenação da Profa. Dra. Rita Leal

Paixão (CEBEA-CFMV, UFF). Para finalizar o

evento, houve Mesa Redonda sobre “Controle

da Dor, Eutanásia e Abate em Animais” com a

participação do Prof. Dr. Marcelo Weinstein

Teixeira (CEBEA- CFMV, UFRPE) e coordena-

ção da Profª. Dra. Ceres Berger Faraco (AM-

VEBBEA-RS). 

O presidente do CRMV-MG, Prof. Nivaldo da

Silva, expressa a preocupação do Conselho de

Classe quanto ao cumprimento da legislação

vigente, referente ao uso de animais no ensino

e experimentação científica. “É necessário ter-

mos uma maior participação dos médicos vete-

rinários nos conselhos e comitês de ética de

uso animal” e salienta: “O CRMV-MG, moti-

vado pelo Ministério Público, tem intensifi-

cado suas ações de fiscalização em todas as

denúncias que envolvem maus tratos aos ani-

mais, bem como em centros de controle de

zoonoses e instituições de ensino e pesquisa”.

V Encontro de Ética e Bem-Estar Animal  
Nota de Falecimento 

É com muito pesar que comunicamos o faleci-

mento do médico veterinário Dr. José Geraldo

Cascardo. Conselheiro do CRMV-MG entre

1979 e 1982 e presidente no triênio 1982-1985,

Dr. José Geraldo morava em Belo Horizonte.

O CRMV-MG lamenta profundamente a per-

da do ilustre colega e envia os sentimentos de

solidariedade à viúva, Sra. Marília Cascardo, e

todos familiares.

CRMV-MG lamenta a
perda de ex-presidente

Conselho Ativo

Os profissionais registrados no CRMV-MG

podem entrar em contato conosco por meio

do nosso portal (www.crmvmg.org.br) ou

através de nossas redes sociais. O Twitter ofi-

cial do CRMV-MG é o @crmvminasgerais e

nossa página no Facebook é a www.facebook.

com/CRMVMG. Esclareça suas dúvidas e en-

vie suas sugestões! 

CRMV-MG na Internet  
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Expediente

No dia 21 de novembro, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-

mento (MAPA) publicou a Instrução Normativa SDA nº 25/2012, que

determina procedimentos para comercialização e prescrição de substân-

cias e produtos de uso veterinário. A Instrução prevê ainda a obrigato-

riedade da prescrição de tais substâncias por um médico veterinário.

Foi divulgada uma lista com 133 substâncias de uso veterinário, entre

entorpecentes, psicóticos e anabolizantes, que só poderão ser comerciali-

zadas cumprindo as determinações estabelecidas pela IN nº 25/2012.

Todos os fabricantes, manipuladores, comerciantes, distribuidores, im-

portadores e exportadores deverão seguir esse controle especial. Outras

substâncias que possuírem, em sua formulação, algum produto dos 133

citados deverão, também, se adequar.

IN nº25/2012 determina mudanças na pres-
crição e comercialização de medicamentos

Instrução Normativa 

Conselho Ativo

Nos dias 28 e 29 de novembro, aconteceu o XI

Fórum Nacional dos Zootecnistas Represen-

tantes do Sistema CFMV/CRMV’s. O CRMV-

MG apoiou o evento, através de seu Programa

de Educação Continuada, e foi representado

por um dos seus conselheiros, o zootecnista e

coordenador nacional do Fórum, Dr. Adauto

Barcelos. O Fórum aconteceu na sede do Con-

selho Regional de Medicina Veterinária do Es-

pírito Santo, em Vitória (ES). Os temas das pa-

lestras apresentadas tiveram como objetivo

mostrar aos zootecnistas, que atuam dentro

dos CRMV’s, os possíveis campos de trabalho

que se abrem, como a área de meio ambiente.

De acordo com o Dr. Adauto Barcelos, atual-

mente, no Brasil, existem 25 mil zootecnistas,

aproximadamente, e encontros com esse pos-

sibilitam que os participantes levem aos seus

estados as informações discutidas. “É neces-

sário mostrar aos colegas a importância de

nossa atuação na área ambiental”, disse. 

CRMV-MG participa do XI Fórum de Zootecnistas 

Participantes do XI Fórum de Zootecnistas 

Números CRMV-MG

Entre os dias 31 de outubro e 27 de no-

vembro de 2012, foram inscritos, no Con-

selho Regional de Medicina Veterinária de

Minas Gerais, ao todo, 41 profissionais,

entre médicos veterinários e zootecnistas,

em todo o estado. Em Belo Horizonte

foram 18 profissionais inscritos; quatro,

em Juiz de Fora; um, em Montes Claros;

oito, em Uberlândia; 09, em Varginha e

um, em Teófilo Otoni. O CRMV-MG dá

as boas vindas aos profissionais inscritos

e deseja sorte e sucesso a todos! 

Inscrições do mês de 
novembro de 2012


