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RESUMO

Em 23 de Outubro de 1968, foi criada a Lei n° 5517 que dispõe sobre o
exercício da profissão do médico veterinário o estudo e aplicação de
medidas a nível de saúde pública relacionadas às doenças que são
transmitidas de animais para humanos: as zoonoses. Ademais, o médico
veterinário foi reconhecido como um profissional da saúde pelo Conselho
Nacional de Saúde (CNS) desde 1998 para atuar na vigilância, prevenção
e controle das doenças zoonóticas a fim de assegurar a saúde e o bem-
estar da população. Destarte, o objetivo do trabalho é relacionar a
atuação do médico veterinário na saúde pública em combate às zoonoses
e as medidas que podem ser realizadas para garantir a saúde da
população. No decorrer do texto foram utilizadas referências bibliográficas
baseadas em artigos e dados secundários, onde buscou-se analisar a
importância do exercício da medicina veterinária frente à saúde pública
para o enfrentamento das doenças infecciosas em humanos.  A
participação do médico veterinário no cenário de saúde pública se torna
fundamental para a vigilância, prevenção e controle de zoonoses, uma
vez que este profissional é qualificado para atuar em programas que
visam desenvolver medidas que buscam vigiar, prevenir e controlar as
zoonoses para assistir a saúde pública. Dessa forma, segue as medidas
que o médico veterinário pode efetuar para garantir de maneira efetiva a
vigilância, prevenção e controle das zoonoses: educação em saúde,
informando e auxiliando a população acerca das ações que devem ser
praticadas para evitar a transmissão das doenças; atuação no manejo
ambiental, efetivando medidas que contribuam para a interação
equilibrada do ser humano com os animais e o ambiente; a participação
de programas de vacinação assim como colaborar na produção das
vacinas para a prevenção e controle das zoonoses; efetivar programas de
controle da doença, como o recolhimento de animais de relevância para a
saúde pública, executar o alojamento adequado e controle populacional
de animais resgatados; realizar o manejo correto de animais peçonhentos
e venenosos assim como auxiliar a população a respeito desses animais
para evitar acidentes; e desenvolver medidas de inspeção sanitária,
visando avaliar o risco de transmissão das zoonoses e as condições
higiênico-sanitárias nos locais públicos ou privados. Portanto, observa-se
que a atuação do médico veterinário em contexto de saúde pública é de
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extrema importância para se combater as zoonoses e assegurar o bem-
estar e a saúde da população. 
PALAVRAS-CHAVE: MEDICINA VETERINÁRIA, SAÚDE PÚBLICA, ZOONOSES

2 Universidade da Amazônia (UNAMA) , izabellapamplona@gmail.com1


