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O Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV 
divulgou o nome do médico veterinário que recebeu o Prêmio 
“Professor Paulo Dacorso Filho” em 2014. 

Em 10 de novembro de 2014 – O médico veterinário Carlos 

Maria Antônio Hubinger Tokarnia foi agraciado com os 
prêmios “Professor Paulo Dacorso Filho”. Essa homenagem é 
concedida anualmente pelo CFMV ao profissional que mais se 
destacou com contribuição relevante para a ciência veterinária 
para o desenvolvimento agropecuário brasileiro. Na 
oportunidade, o ilustre Veterinário homenageado recebeu 
medalha, botón e placa pelo trabalho prestado no decorrer de 
2014. O prêmio será entregue em evento solene no ano que vem, 
em local e data a serem definidas. 

Segundo as informações disponíveis no Currículo Lattes, do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), Carlos Maria Antônio Hubinger Tokarnia é graduado 
em Medicina Veterinária na Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro (UFRRJ), onde atualmente trabalha como professor 
adjunto no Instituto de Zootécnica/Departamento de Nutrição 
Animal e Pastagem. Ele coleciona diversos outros prêmios na 
área, além de ter atuado em projetos de pesquisa sobre anatomia 
patológica animal e plantas tóxicas e deficiências minerais; no 
mais recente – concluído em 2013 -, atuou como coordenador de 
um projeto sobre ‘envenenamento ofídico em animais de 
produção no Brasil’. 

O PRÊMIO - Ao Médico Veterinário, o CFMV concede o 
prêmio “Professor Paulo Dacorso Filho” desde 1977. As 
indicações dos profissionais devem ser encaminhadas ao 
Conselho Federal até o mês de julho, junto de toda a 
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documentação que comprove a carreira dos indicados, como 
currículos e memoriais.  

Para escolher os agraciados, os conselheiros do CFMV se 
reúnem, em sessão plenária, a fim de analisar de forma detalhada 
todas as indicações recebidas. Neste ano, o nome do Doutor 
Carlos Maria Antônio Hubinger Tokarnia foi definido na última 
sessão plenária do Conselho Federal de Medicina Veterinária, 
que ocorreu no período de 20 a 22 de outubro, em Reunião 
realizada em Vila Velha ( ES). 

MeMÓRIA - Paulo Dacorso Filho - o nome do prêmio 
presta homenagem ao Médico Veterinário Paulo Dacorso Filho, 
um dos expoentes da Medicina Veterinária no Brasil. Formado 
pela Escola Nacional de Veterinária da Universidade Rural do 
Brasil em 1934, Paulo Dacorso Filho fez parte de várias 
associações e sociedades, além de ter sido membro do Conselho 
do CFMV. Seu título de Mestre (Master of Science) em Patologia 
foi concedido pela Universidade Wisconsin, Estados Unidos, em 
1947.  

Paulo Dacorso Filho formou-se também em Medicina, pela 
Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro em 1952. De 
1952 a 1974, foi chefe do Laboratório de Anatomia Patológica do 
Hospital-Escola São Francisco de Assis. 

Como professor, Paulo Dacorso Filho lecionou em 
instituições do Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul, e 
contribuiu para o desenvolvimento de muitos acadêmicos. 
Publicou cerca de 70 artigos científicos e ainda ocupou diversos 
cargos em respeitadas instituições. No Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), foi diretor do 
setor de Veterinária entre 1966 e 1974 e conselheiro entre 1960 e 
1965. 

CARLOS MARIA ANTÔNIO HUBINGeR TOKARNIA -   Segundo o 
texto do Acadêmico da APAMVET  Doutor Rufino Antunes de 

Alencar Filho na publicação “Biografias de Médicos 

Veterinários ilustres”(Publicação do CRMV-RJ / 000) destacou 
que o laureado nasceu no Rio de Janeiro, em 24 de março de 
1929. Formado em Medicina Veterinária em dezembro de 1952, 
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pela Escola Nacional de Veterinária da Universidade Rural do 

Brasil, hoje Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro (UFRRJ). Ainda 
estudante obteve bolsa de pesquisa do 
CNPq, complementada, após sua 
graduação com bolsa de estudo em 
Patologia Animal do Instituto de 
Onderstepoort, na África do Sul, 
concedida pela FAO, no período de 
janeiro de 1955 a início de 1956. Além 
do mais no processo de aprimoramento 
profissional e científico realizou estágios 
em Patologia Animal, na Escola Superior 
de Veterinária de Hannover, Alemanha, 
durante três meses e na Royal Veterinary College em Londres, 
Inglaterra, durante um mês. 

Em 1965, obteve os títulos de Doutor e de Docente Livre, 
em concurso público com defesa de tese “Alterações anátomo e 

histológicas da intoxicação de bovinos por Cestrum larvigatum”, 
na Faculdade de Veterinária da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, em Porto Alegre/RS. 

O Doutor Carlos Maria Antônio Hubinger Tokarnia 
obteve título de Especialista em Patologia Veterinária da 
Sociedade Brasileira de Patologistas. Além do português, lê, 
escreve e fala fluentemente os idiomas alemão e inglês. Bolsista 
do CNPq em todas as categorias, desde a Iniciação Científica a 
de Pesquisador 1A. Nessa condição desenvolveu trabalhos de 
pesquisa no campo da Patologia Animal, especialmente em 
relação às doenças causadas por plantas tóxicas e deficiências 
minerai, sendo o autor principal do livro “Plantas tóxicas da 

Amazônia a Bovinos e outros Herbívoros”, editado pelo Instituto 
Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA), Manaus, em 1979. O 
Atualmente, o Doutor Carlos Maria Antônio Hubinger Tokarnia 
é Professor-Adjunto e leciona a matéria relativa às plantas 
tóxicas no Curso de Graduação e, adicionalmente, às doenças 
causadas por deficiências minerais, no de Pós-Graduação da 
UFRRJ. 
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As atividades desenvolvidas pelo ilustre laureado pelo 
CFMV, como Professor na Universidade Federal de Santa 

Maria (RS), na Universidade Federal Rural de Pernambuco, na 
Universidade Federal de Minas Gerais e principalmente na 
Universidade Federal Fluminense (RJ) e na Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro, demonstram sua grande 
experiência no Magistério 
Superior. 

De 1971 a 1978 fez 
parte da Assessoria 

Científica da Revista 
Pesquisa Agropecuária 
Brasileira e, a partir de 
1980, pertence ao Corpo 
Editorial da Revista 
Pesquisa Veterinária 

Brasileira. Participou e apresentou trabalhos em numerosos 
Congressos e Simpósios no Brasil e no Exterior. 

O Professor Doutor Carlos Maria Antônio Hubinger 

Tokarnia é conhecido nosso há muitos anos e sempre admiramos 
nele a seriedade de propósitos, capacidade de trabalho, 
inteligência aguda e espírito de classe. Sua atividade 
profissional, pela qual fez tantas contribuições importantes, é tão 
grande que faz pensar não ter ele tempo disponível para muitas 
atividades sociais como festas, casamentos, batizados, etc. 

O texto do Acadêmico Rufino Antunes de Alencar Filho foi 
concluído com uma máxima de W. Berardinelli: “Se quiserdes 
saber ciência, praticai o isolamento”. O Professor Tokarnia a 
seguiu metodicamente! 

Informações da Assessoria de Comunicação do CFMV e 
formatação do Acadêmico EHBirgel.. 


