
O Conselho Regional de Medicina Ve-

terinária do Estado de Minas Gerais está com-

pletando 45 anos. Mais de quatro décadas

marcadas por uma busca no reconhecimen-

to do profissional da Medina Veterinária e

da Zootecnia.

O que começou em um pequeno es-

paço na Escola de Medicina Veterinária da

Universidade Federal de Minas Gerais, hoje

conta com uma grande sede em Belo Hori-

zonte e mais seis delegacias estrategicamente

localizadas nas cidades de Teófilo Otoni,

Montes Claros, Juiz de Fora, Varginha e Pas-

sos, além de Uberlândia, cidade que recebeu

a primeira delegacia há 16 anos.

A vice presidente do CRMV-MG, Drª

Therezinha Porto, fala sobre o trabalho do

Conselho nesses 45 anos e afirma que a regu-

lamentação das profissões faz com que mé-

dicos veterinários e zootecnistas saibam quais

são os critérios necessários e as competência

para o exercício das atividades. “O fato da

Medicina Veterinária e a Zootecnia serem

profissões regulamentadas mostra a impor-

tância do Conselho de Classe que, pela sua

natureza jurídica, deve fiscalizar o exercício

profissional, tarefa que lhe foi atribuída pelo

poder público”, explica.

Segundo Therezinha, outra importan-

te atribuição do Conselho é o de “promover

a valorização profissional mostrando à so-

ciedade por meio das várias mídias existen-

tes as diversas áreas de atuação desses pro-

fissionais”.

A edição de setembro da Revista V&Z

em Minas é comemorativa e traz uma matéria

especial sobre o aniversário do CRMV-MG,

confira!
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Aos médicos (as) veterinários (as) e zoo-

tecnistas de Minas Gerais,

Caros Colegas,

Estamos comemorando 45 de anos de

criação do Conselho Regional de Medicina Ve-

terinária de Minas Gerais, o nosso CRMV- MG.

Foram anos de “lutas” e muito trabalho para

consolidar este Conselho de Classe como

órgão representativo de nossas categorias

profissionas. De um início dificil, até os dias

de hoje, muitas transformações acontece-

ram. Mudanças, inclusive, de postura desta

Autarquia Federal, sempre em defesa dos

profissionais, para bem exercerem suas

atividades, assim como em defesa da socie-

dade que utiliza os serviços prestados  pelos

(as) médicos (as) veterinários (as) e pelos (as)

zootecnistas de nosso estado.  Apesar de ter-

mos atribuições legais, previlégios por serem

nossas profissões regulamentadas por leis,

devemos “lutar” por elas,  pois o mercado

esta cada vez mais competitivo, com várias

profissões buscando  ocupar áreas que, pela

legislação, são atribuídas aos veterinários e

zootecnistas. 

Esta tem sido uma das nossas missões à

frente deste CRMV-MG. Todas as vitórias

conseguidas são relatadas aos colegas, mos-

trando o trabalho que desenvolvemos, além

de fiscalizar as profissões. Investimentos em

marketing, educação continuada e em maior

aproximação com os colegas, especialmente

daqueles que atuam no interior de Minas

Gerais, também fazem parte deste trabalho

pela Valorização e Respeito Profissional.

O reconhecimento da atuação desta

gestão veio com a estupenda votação rece-

bida pela Chapa Experiência e Renovação,

na eleição realizada no último dia 30 de ou-

tubro.  Mais de 80% dos votantes deram seu

aval à nossa gestão, a maior aprovação rece-

bida na história deste CRMV-MG. Muitos

pensam que em votação de chapa única a

eleição é fácil. Ledo engano, pois esta foi uma

eleição plebiscitária, onde o que estava em

julgamento era a gestão. Assim, agradecemos

a todos os colegas que acreditaram em nós,

em nosso trabalho e, principalmente, nos

colegas que integram a nossa Chapa. Te-

nham a certeza que no período de 2015-2018,

o CRMV-MG continuará passando por trans-

formações e aprimorando seus processos de

atuação para se tornar, cada vez mais, na-

quilo que acreditamos ser a sua missão, ser:

“A Casa do Veterinário e do Zootecnista em

Minas Gerais”, pois afinal  o  CRMV-MG é de

todos.

Atenciosamente,

Prof. Nivaldo da Silva

CRMV-MG nº 0747 • Presidente
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PORTAS ABERTAS

Alunos de Medicina Veterinária da FEAD visitam a
sede do CRMV-MG 

O CRMV-MG recebeu, no dia 29 de

setembro, visita de cerca de 50 alunos, do

primeiro período de Medicina Veterinária da

FEAD. O intuito da visita foi promover um

contato direto entre futuros profissionais e o

órgão que regulamenta o exercício da classe.

Na oportunidade, o presidente do CR-

MV-MG, prof. Nivaldo da Silva, deu boas

vindas aos alunos e ministrou palestra sobre

o funcionamento do órgão e suas demais a-

tribuições.

Silva deu orientação sobre a atuação

dos médicos veterinários no mercado profis-

sional, apresentando um breve histórico da

profissão e da regulamentação desta. Infor-

mações sobre entrega de carteiras e o papel

das delegacias regionais também foram abor-

dadas.

Segundo Nivaldo, a expectativa para

esse ano é de que 1100 novos profissionais

da medicina veterinária ingressem no mer-

cado de trabalho.

NOVIDADE

Minas recebe mais um curso de Medicina Veterinária
Durante a abertura do II Congresso

de Saúde e Meio Ambiente, realizado no dia

22 de outubro, o Centro Universitário Una

de Belo Horizonte fez o lançamento do no-

vo curso de Medicina Veterinária que come-

çará a funcionar no próximo ano, no cam-

pus Guajajaras.

A Drª Therezinha Porto, vice presi-

dente do CRMV-MG, esteve presente no e-

vento.  “O Congresso abordou a questão da

saúde e meio ambiente, as quais estão dire-

tamente ligadas ao médico veterinário. Isso

porque o profissional se preocupa com a sa-

nidade dos animais e também com a saúde

humana. No meu ponto de vista, a partici-

pação do veterinário é fundamental nos even-

tos relacionados à saúde, pois podemos con-

tribuir muito no aprimoramento de políticas

públicas na área”, explicou.

Na oportunidade, foi lançado o mais

novo curso de Medicina Veterinária do esta-

do, que iniciará de forma efetiva em 2015. “A

abertura de uma nova escola é importante e

demanda atenção. Isso porque é preciso ali-

nhamento com o mercado para que os novos

profissionais consigam colocações futuras. O

CRMV-MG está sempre aberto e disponível

para colaborar na formação complementar,

principalmente através do Programa de Edu-

cação Continuada”, finaliza Porto.

No mês de outubro médicos veteriná-
rios e zootecnistas receberam suas car-
teiras profissionais nas cidades de Belo
Horizonte, Uberlândia e Varginha. Ao
todo foram 104 novos ingressantes às
profissões.
O CRMV-MG congratula os novos pro-
fissionais e deseja muito sucesso em suas
carreiras.
Para o mês de novembro a previsão é de
que 80 novas identificações profissio-
nais sejam entregues.

Entrega de carteiras

NOVOS PROFISSIONAIS

MONTES CLAROS

Gestão e Competência na Medicina Veterinária 
é tema de palestra na FUNORTE 

No mês de celebração do Dia do Mé-

dico Veterinária, o conselheiro suplente do

CRMV-MG, Dr. Paulo César Dias Maciel,

ministrou palestra sobre Gestão e Compe-

tência na Medicina Veterinária, para alunos

do curso de Medicina Veterinária da FU-

NORTE (Faculdades Integradas do Norte de

Minas).

Organizado pelo Diretório Acadêmico

do curso de Medicina Veterinária, a palestra

aconteceu no auditório da FUNORTE, na

última semana de setembro, reunindo apro-

ximadamente 50 pessoas, entre alunos e pro-

fessores. Paulo César avalia que a partici-

pação dos alunos foi “ótima”.

O tema tratou de pontos relevantes pa-

ra a atuação da medicina veterinária. Paulo

César destacou que é necessário buscar atuali-

zação constante fora das instituições de en-

sino. O conselheiro, que é também diretor da

Tripet Distribuidora, em Uberlândia minis-

trará curso com o mesmo tema em Montes

Claros, no dia 07 de novembro.

Dr. Paulo César, com os alunos na FUNORTE

Em apuração realizada no dia (31), foi
obtido o resultado das eleições para Di-
retoria Executiva e Corpo de Conse-
lheiros para o triênio 2015-2018 do CR-
MV-MG. A chapa Experiência e Reno-
vação obteve 82% dos votos. A eleição
foi realizada no dia 30 de outubro na
sede do Conselho, em Belo Horizonte.
Na mesma data foram recebidas as cé-
dulas dos eleitores que optaram pelo
voto por correspondência. 
A eleição contou com grande participa-
ção dos profissionais, o que é muito im-
portante para dar sequência ao trabalho
de valorização da Medicina Veterinária
e da Zootecnia em Minas Gerais.

Chapa Experiência 
e Renovação recebe
82% dos votos

ELEIÇÃO CRMV-MGProfessor Nivaldo da Silva recebe os visitantes
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UBERLÂNDIA

CRMV-MG cada vez mais perto dos alunos
O CRMV-MG, buscando um maior

contato com os estudantes universitários,

participou da II Jornada Acadêmica de Me-

dicina Veterinária do Centro Universitário

do Triângulo (Unitri).

Na oportunidade, o Dr. Messias Lôbo,

chefe do setor de Fiscalização do Conselho

ministrou palestra para 50 alunos do 1º e 2º

período sobre o exercício da profissão, so-

bretudo, do mercado de trabalho, processo

ético e as principais áreas de atuação.

Segundo Lôbo, os alunos participa-

ram ativamente. “Com perguntas pertinen-

tes e saciando suas dúvidas, mostraram-se

interessados. Apesar de ainda haver um longo

período de amadurecimento, acredito que

uma palestra como esta já surte efeitos posi-

tivos”, explicou.

O evento contou também com a par-

ticipação de mais 12 profissionais de Medi-

cina Veterinária, entre eles o professor da

Unitri, Silvio Mundim. “Esse tipo de evento,

além de apresentar o mercado de trabalho

para os futuros profissionais, é importante

para que eles saibam da importância de par-

ticipar de congressos, palestras e eventos

científicos”, destacou Mundim.

Dr. Messias Lôbo, chefe do setor de 
Fiscalização do CRMV-MG e professores do

Curso de medicina Veterinária da Unitri

DEFESA DAS PROFISSÕES

CRMV-MG divulga balanço de Processos Éticos Profissionais julgados no
exercício de 2014

No mês de outubro o CRMV-MG realizou um balanço sobre os Processos Éticos Profissionais julgados no ano de 2014, ao todo

foram seis julgamentos. O recebimento e apuração de denúncias é um dos mais importantes meios de atuação do Conselho em prol do

devido exercício da Medicina Veterinária e Zootecnia. Confira os detalhes:

N° do
Processo

N° do 
Acórdão

Data do 
Julgamento

Votação Ementa
Área de 
Atuação 

07/2012 01/2014 25/03/2014
Decisão por
maioria

Processo Ético-Profissional. Procedimento indevido; Cesariana;
Castração; Causa mortis por choque hipovolêmico devido a 

hemorragia interna; Imperícia. Julgou-se pela procedência da
Denúncia. Penalidade: Censura Pública, nos termos da alínea 

"c" do artigo 33 da Lei nº  5.517/1968.

Clínica de 
Pequenos 
Animais

02/2013 03/2014 29/04/2014
Decisão por
unanimi-
dade

Processo Ético-Profissional. Responsabilidade Técnica em 
estabelecimento comercial (Hotel para animais). Questionamento
sobre procedimento profissional indevido. Negligência. Sobredose

de medicamento. Óbito. Denúncia julgada improcedente.

Responsabilidade
Técnica em 
estabelecimento
comercial (Hotel
para animais)

02/2012 04/2014 27/05/2014
Decisão por
unanimi-
dade

Questionamento sobre procedimento profissional. Óbito. Negativa
de fornecer informações e prontuário do animal. Infração ao

Código de Ética. Denúncia julgada improcedente.

Clínica de Pe-
quenos Animais

03/2014 05/2014 26/08/2014
Decisão por
unanimi-
dade

Processo Ético-Profissional. Questionamento sobre procedimento
profissional indevido. Imperícia. Imprudência. Atendimento por profis-

sional não qualificado. Estagiária estudante de Medicina Veterinária.
Responsabilidade da Médica Veterinária plantonista. Óbito do animal.
Uso indevido do carimbo da Veterinária pela estagiária. Denúncia jul-

gada procedente. Censura confidencial, em aviso reservado.

Clínica de 
Pequenos 
Animais

04/2013 06/2014 29/10/2014
Decisão por
unanimi-
dade

Negligência. Diagnóstico incompleto. Omissão de socorro. Má 
conduta profissional. Desconformidade com o Código de Ética.

Desrespeito pelo cliente. Denúncia julgada improcedente.

Clínica de Pe-
quenos Animais

01/2014 07/2014 29/10/2014
Decisão por
unanimi-
dade

Recusa da Clínica em receber pagamento em cheque e consequente in-
clusão do nome da cliente no SPC. Cobrança de multa. Recusa de con-
ciliação com a Denunciante. Decisão da Clínica de entregar o animal da
cliente apenas após quitação de todo débito. Negativa de visita. Descaso
e negligência com o animal. Dúvidas quanto a integridade física do ani-

mal e possível morte. Ameaças. Cobrança de diárias extras devido ao
impasse. Causa ajuizada na Justiça Comum pleiteando responsabiliza-

ção da RT pelo posicionamento e conduta da Clínica  arbitrada em
favor da Denunciante, com notificação a este CRMV-MG. Denúncia

julgada procedente. Censura confidencial, em aviso reservado.

Clínica de Pe-
quenos Animais



O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais (CRMV-MG), au-

tarquia federal criada pela Lei nº 5.517, de 23.10.1968, para fiscalizar o exercício da profissão

de Médico Veterinário e da profissão de Zootecnista,  nos termos da Lei nº 5.550, de 04.12.1968,

em cumprimento à Decisão prolatada no Processo Ético-Profissional nº 07/2012, no qual

figura como Denunciante a Senhora CRISTIANE DE ÁVILA SILVA e o Senhor ALISSON

FRANK ARAÚJO, e como Denunciado o Médico Veterinário RO-

GÉRIO ALBERTO FARKUH – CRMV-MG nº 10507, serve-se do

presente para aplicar ao DENUNCIADO a penalidade de Censura

Pública em publicação oficial, nos termos da alínea “c”, do artigo 33,

da Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, por ter ficado comprovado

a infração disciplinar aos artigos 1º; 13 - incisos IX e XI; 14 – incisos

I, VII e VIII; e 24 – inciso I, do Código de Ética do Médico Veteri-

nário, aprovado pela Resolução nº 722, de 16 de agosto de 2002, do

egrégio Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), tudo

de conformidade com a DECISÃO prolatada na Sessão Especial de

Julgamento realizada no dia 25 de março de 2014, conforme Acórdão

nº 01, de 25 de março de 2014. Registre-se, Publique-se e Cumpra-

se. Belo Horizonte, 30 de junho de 2014.

Méd. Vet. NIVALDO DA SILVA

CRMV-MG nº 0747 • Presidente 
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Expediente

JUIZ DE FORA

1ª Jornada Científica de Medicina Veterinária 
Em parceria com a Embrapa Juiz de

Fora, alunos e docentes do curso de Medici-

na Veterinária da Universidade Federal de

Juiz de Fora (UFJF) realizaram a 1ª Jornada

Científica de Medicina Veterinária, entre os

dias 22 e 24 de outubro, na sede da embrapa

Gado de Leite. O evento contou com pales-

tras, minicursos e atividades práticas minis-

tradas por importantes nomes da área, co-

mo o presidente do Conselho Regional de

Medicina Veterinária de Minas Gerais, Ni-

valdo da Silva, que abriu o evento.

Para a aluna do curso e integrante da

comissão organizadora do evento, Mayra de

Freitas Cardoso, a Jornada Científica é uma

grande oportunidade de integrar alunos e

professores. “O evento abrange as grandes

áreas da Medicina Veterinária, estreitando o

contato dos alunos com as diversas linhas de

pesquisa. E aliando a teoria com a prática,

esse contato fica bem mais rico e proveito-

so”, conta.

Fonte: UFJF, adaptada pela Assessoria 

de Comunicação do CRMV-MG

ESPECIALIZAÇÃO

CFMV habilita Anclivepa Brasil e Cbcav a conceder título de especialista
O Conselho Federal de Medicina Vete-

rinária renovou a habilitação do Colégio Bra-

sileiro de Cirurgia e Anestesiologia Veteri-

nária (Cbcav) para a concessão de dois títu-

los de especialista a Médicos Veterinários e

habilitou a Associação Nacional de Clínicos

Veterinários de Pequenos Animais (Ancli-

vepa Brasil) para começar a conceder as cre-

denciais aos profissionais.

Desde o dia 3 de outubro, quando as

Resoluções CFMV nº 1063/14, nº 1064/14 e

nº 1065/2014 forem publicadas, o Cbcav te-

rá permissão para continuar a fornecer os tí-

tulos de especialista em Anestesiologia e Ci-

rurgia; e a Anclivepa Brasil para especialistas

em Clínica Médica de Pequenos Animais.

Compete ao CFMV a concessão do va-

lor prático-profissional aos títulos de espe-

cialista conferidos por sociedades, associ-

ações ou colégios. Os critérios para a acredi-

tação (sistema de avaliação e certificação da

qualidade de serviços) e o registro de Título

de Especialista em áreas da Medicina Veteri-

nária e da Zootecnia estão presente na Reso-

lução CFMV 935/209, que trata do assunto.

Fonte: CFMV


