CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA SOBRE AS FUNÇÕES DO MÉDICO
VETERINÁRIO
Congresso Iberoamericano de Saúde Pública Veterinária, 2ª edição, de 10/08/2020 a 15/08/2020
ISBN dos Anais: 978-65-86861-21-1
NEVES; Anna Julia Mendonça das 1, MORAIS; Isadora da Silva Caetano de 2, ADORNO;
Isadora Virissimo 3, VAZ; Jéssica Cordeiro 4

RESUMO

A atuação como médico veterinário no Brasil é regida pela Lei nº 5.517 e
ﬁscalizada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) e pelos
Conselhos Regionais (CRMV). Além disso, são diversas as áreas de
atuação da Medicina Veterinária, todas pautadas na regulamentação do
exercício da proﬁssão. Segundo Burger, o médico veterinário possui um
papel fundamental a desempenhar na área de saúde pública, inserindo-se
em diferentes atividades que podem contemplar desde a gestão e o
planejamento em saúde até a mais tradicionalmente conhecida vigilância
epidemiológica, sanitária e ambiental. Observando este fato, a
Organização Mundial de Saúde reconheceu, em 1946, a Saúde Pública
Veterinária, definindo novas áreas de atuação para a Medicina Veterinária,
sendo as principais atribuições: o controle de zoonoses, higiene dos
alimentos, trabalhos de laboratório, de biologia e as atividades
experimentais. No Brasil, com a publicação da Portaria 2488, de 21 de
outubro de 2011, aprovou-se a Política Nacional de Atenção Básica para o
SUS e incluiu a Medicina Veterinária no NASF (Núcleos de Apoio à Saúde
da Família), mostrando o fundamental papel deste proﬁssional na
construção de tal política. Diante disso, foi realizada uma pesquisa sobre o
conhecimento da população da região metropolitana de Goiânia sobre as
funções do médico veterinário, visto que fora do ambiente acadêmico do
curso, muitos desconhecem a importância do proﬁssional dentro da saúde
pública brasileira. A pesquisa foi realizada por meio de um questionário
que continha nove questões, as quais abordavam temas pessoais, como
idade, e conhecimentos direcionados ao papel do médico veterinário
dentro da saúde pública. O formulário foi respondido por 174
participantes de idades, gêneros e formações distintas, logo, as respostas
oscilaram de acordo com o grau de conhecimento de cada indivíduo.
Contudo, foi possível analisar que as pessoas demonstraram ter uma
certa noção sobre a relação do médico veterinário com a saúde pública,
porém não sabem especiﬁcamente a importância do proﬁssional nessa
área, ou seja, não compreendem a sua atuação. Um exemplo claro disso,
foi a discrepância das respostas sobre a atuação do médico veterinário na
saúde pública (71,1% compreendiam essa relação) e a sua função no
NASF (63,4% nem imaginavam essa relação). Isso, comprova o fato citado
anteriormente. Além disso, em outras questões foram analisadas a
atuação do médico veterinário no controle de animais sinantrópicos (78,6
aﬁrmaram compreender essa relação); a aptidão do proﬁssional em
desenvolver atividades relacionadas a epidemiologia, laboratório de
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pesquisa e instituições especializadas na preparação de controle de
produtos biológicos de medicamento (82% concordaram que o profissional
possui aptidão); a atuação do médico veterinário na vigilância ambiental
incluindo saneamento básico (75% acham que o médico veterinário atua
nessa área); a avaliação do médico veterinário na incidência dos animais
fornecendo elementos importantes para a decisão de medidas de controle
e prevenção de zoonoses (82% concordam sobre tal avaliação); a atuação
do proﬁssional na ﬁscalização de estabelecimentos alimentícios de
produtos de origem animal (75,6% acham necessário); o exercício do
médico veterinário no controle social do SUS (63,7% responderam sim).
Com isso, analisando os dados do questionário, percebe-se que a maior
parte das pessoas que responderam ‘’sim’’ estão dentro do meio
universitário e possuem idade inferior a 27 anos. Portanto, cabe aos
proﬁssionais da área tornar acessível a relevância do médico veterinário
para a saúde pública, uma vez que é notório a diferença sobre o
conhecimento de tal assunto dentro e fora do ambiente acadêmico.
PALAVRAS-CHAVE:
Pública.
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