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   Assunto: Rodrigo Silva Goulart assume como gerente técnicos Ruminantes da MSD 
Saúde Animal 

 

 

Rodrigo Silva Goulart assume como gerente técnico R uminantes da MSD Saúde Animal 
 

 

Rodrigo Silva Goulart foi contratado para assumir a posição de Gerente Técnico Ruminantes da MSD 
Saúde Animal, desde o início de maio de 2012.  

Natural de Inhumas/GO, Rodrigo é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de 
Uberlândia, em 2003. Em 2006 recebeu o título de Mestre em Ciência Animal e Pastagem com ênfase em 
Exigências Nutricionais em Bovinos de Corte, pela USP/ESALQ.  

No ano de 2010, Rodrigo concluiu o Ph.D. na área de Exigência de Fibra para Bovinos em Confinamento, 
pela USP/ESALQ. De novembro de 2010 a agosto de 2011 trabalhou no Laboratório de Crescimento e 
Nutrição Animal da USP/ESALQ, junto ao Prof. Dante Pazzanese Lanna, na área de confinamento.  

Goulart regressou recentemente da Universidade de Dakota do Norte, EUA, onde trabalhou como 
pesquisador convidado na Área de Confinamento.  

Rodrigo reportará diretamente ao Diretor da Unidade de Negócios Pecuária, Alexandre Alves, ficando 
responsável pelo desenvolvimento de ações técnicas da linha corte com foco em confinamento.  

MSD Saúde Animal -Hoje a Merck (conhecida como MSD fora dos Estados Unidos e do Canadá) é a líder 
mundial em assistência à saúde, trabalhando para ajudar o mundo a viver bem. A MSD Animal Health, 
conhecida no Brasil como MSD Saúde Animal e nos Estados Unidos e Canadá como Merck Animal 
Health, é a unidade de negócios global de saúde animal da Merck. A MSD Saúde Animal oferece a 
veterinários, fazendeiros, proprietários de animais de estimação e governos a mais ampla variedade de 
produtos farmacêuticos veterinários, vacinas e soluções e serviços de gerenciamento de saúde. A MSD 
Saúde Animal se dedica a preservar e melhorar a saúde, o bem estar e o desempenho dos animais, 
investindo extensivamente em recursos de pesquisa e desenvolvimento amplos e dinâmicos e em uma 
rede de suprimentos global e moderna. A MSD Saúde Animal está presente em mais de 50 países, 
enquanto seus produtos estão disponíveis em 150 mercados. [www.msd-saude-animal.com.br ].  

 


