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RESUMO 

O novo estilo de vida imposto pelo cotidiano implicou em uma série de mudanças no que 

tange aos hábitos alimentares da população, gerando um aumento nos casos de Doenças 

de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA). A fim de mitigar a ocorrência desses surtos, 

o médico veterinário exerce papel fundamental no âmbito da saúde pública, por meio da 

garantia da qualidade na produção de um alimento seguro. Considerando a relevância do 

tema, a presente revisão de literatura objetivou demonstrar como a contribuição da 

inspeção sanitária dos produtos de origem animal é determinante na produção de 

alimentos seguros. As buscas sistematizadas das informações foram realizadas em bases 

de dados tradicionais com auxílio de descritores pertinentes ao tema e, em seguida, foram 

selecionadas publicações para leitura, discussão e síntese de informações. O médico 

veterinário como profissional da saúde atua diretamente na promoção da saúde pública, 

garantindo a produção de alimento seguro por meio da fiscalização dos produtos de 

origem animal. Com o controle dos fatores predisponentes a essa contaminação, mediante 
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o emprego de Programas de Autocontrole e da inspeção sanitária, é possível mitigar os 

riscos de contaminação do alimento, certificando a sua inocuidade. A relevância dos 

produtos de origem animal, em vários aspectos, os torna uma questão de Segurança 

Nacional e, nesse sentido, a atuação do médico veterinário como promotor da segurança 

do alimento é fundamental para a garantia da saúde do consumidor. 

Palavras-chave: Qualidade dos alimentos, Segurança de alimentos, Vigilância sanitária.  

 

INTRODUÇÃO 

Em virtude da imposição do novo estilo de vida adotado pelas pessoas que vivem em 

grandes centros urbanos, observa-se uma severa mudança em seus hábitos alimentares. 

Simultaneamente a isso, nota-se um aumento nos casos de Doenças de Transmissão 

Hídrica e Alimentar (DTHA) que corroboram em danos à saúde da população e como 

consequência disso onera os custos do Sistema Único de Saúde (SUS) com o tratamento 

dos acometidos por essas enfermidades. A preocupação se acentua e ganha notoriedade 

devido a sua silenciosa e fácil disseminação, atrelado ao potencial de letalidade para 

homem (MAGNONI et al., 2016).  

A produção de alimentos seguros, ou seja, que não sejam capazes de causar qualquer dano 

à saúde do consumidor, tem se mostrado como um dos maiores desafios da atualidade 

(ROSSI & BAMPI, 2015). Nesse sentido insere-se a Inspeção Industrial e Sanitária de 

Produtos de Origem Animal (IISPOA), que possui relevância tanto em aspectos 

econômicos quanto sociais e políticos, sendo responsável por controlar as condições 

higiênico-sanitárias e tecnológicas nas indústrias de produtos de origem animal 

(SANTOS et al., 2019).  

O médico veterinário atua de forma relevante no cenário da saúde coletiva por meio da 

inspeção de alimentos de origem animal nas unidades de produção, industrialização e 



                  

 
                  

comércio destes produtos. Essa fiscalização, com ênfase nos aspectos higiênicos-

sanitários, evita a propagação de doenças cujo poder de difusão é elevado bem como 

impossibilita a imposição de restrições ao comércio nacional e internacional dos produtos 

brasileiros (ANJOS et al., 2021).  

Considerando a importância do médico veterinário no que concerne à inspeção e 

fiscalização de produtos de origem animal, o presente estudo objetivou, por meio de uma 

revisão de literatura, elucidar como essa contribuição é determinante para a garantia da 

produção de alimentos seguros e consequentemente para a manutenção da saúde pública. 

 

METODOLOGIA 

O presente estudo consiste em uma revisão de literatura sobre inspeção e fiscalização dos 

produtos de origem animal como ferramenta para a promoção da saúde pública. Para isso, 

foi realizada uma busca sistematizada das informações por meio das bases de dados 

Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Portal de Periódicos CAPES/MEC e 

PUBMED, em agosto de 2021, utilizando os descritores “Inspeção de produtos de origem 

animal”, “Segurança de alimentos” e “Qualidade dos alimentos”. Preconizou-se os 

estudos publicados em língua portuguesa e inglesa, no período de 2015 a 2021, obtendo-

se, aproximadamente, 146.372 publicações, que passaram por seleção com base na 

presença dos descritores nos títulos, sendo selecionados 40 trabalhos para leitura e 

discussão do tema. A síntese das informações obtidas foi organizada a fim evidenciar a 

importância da inspeção e fiscalização dos produtos de origem animal por meio da 

atuação do médico veterinário, no contexto da segurança dos alimentos, para a 

manutenção da saúde pública.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 



                  

 
                  

Desde 1950, com a promulgação da Lei Nº 1.283/1950, regulamentada pelo Decreto Nº 

30.691/1952 e revogada pelo Decreto Nº 9.013/2017, foi determinado que todo produto 

de origem animal deve ser submetido à inspeção industrial e sanitária antes de ser 

destinado ao consumo humano, sendo os Serviços de Inspeção Federal (SIF), Estadual 

(SIE) e Municipal (SIM), nas suas diversas esferas, os responsáveis pelo cumprimento 

dessas atividades fiscalizadoras (BRASIL, 1950; BRASIL, 1952; BRASIL, 2017).  

Entretanto, somente a partir de 1998, com a Resolução Nº 287/1998, do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), é que os médicos veterinários passaram a ser considerados 

como profissionais da área da saúde (BRASIL, 1998). A partir desse momento nota-se a 

expansão do campo de atuação desses profissionais bem como a sua importância no que 

tange à saúde pública, considerando que cerca de 60 % das doenças humanas são de 

caráter zoonótico, e que os únicos profissionais habilitados para prevenir, diagnosticar e 

tratar essas enfermidades nos animais é o médico veterinário (LISIOWSKA et al., 2017).  

O Codex Alimentarius, criado para estabelecer normas e diretrizes sanitárias válidas em 

escala internacional no âmbito dos alimentos, alinha-se com as normas sanitárias que 

regem a obtenção do registro das indústrias de alimentos junto aos Serviços de Inspeção 

Oficiais (RIBEIRO et al., 2017). Nessa perspectiva, há uma constante preocupação 

relacionada às condições práticas que preservam a qualidade sanitária dos alimentos, 

visando a prevenção de contaminação dos alimentos e consequente ocorrência de doenças 

de origem alimentar (FAO, 2019).  

A ocorrência de perigos envolvendo produtos de origem animal acarretou em uma 

mudança de comportamento por parte do consumidor, que se tornou mais exigente quanto 

aquilo que consome e, como consequência disso, impôs a necessidade da adoção de uma 

nova postura pelas indústrias alimentícias, a fim de assegurar o fornecimento de alimentos 

seguros e livres de qualquer contaminação. Apesar disso, e mesmo com todos os avanços 



                  

 
                  

tecnológicos, as Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA) ainda são 

consideradas um problema de saúde pública em nível mundial (SOUZA, 2019). 

A segurança dos alimentos (food safety) está atrelada a uma ótica qualitativa, relacionada 

com a garantia da qualidade e da inocuidade do alimento, representando a ausência de 

perigos à saúde do consumidor (MAGNONI et al., 2016). Nas indústrias processadoras 

de produtos de origem animal há uma série de exigências impostas pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), ou órgãos estaduais ou municipais, que 

buscam garantir a sanidade e a segurança dos alimentos e do ambiente, a fim de mitigar 

a ocorrência de contaminação e a consequente propagação de doenças (CARVALHO et 

al., 2018; VITAL et al., 2018).  

O êxito no controle e na prevenção da ocorrência dos surtos provocados por alimentos de 

origem animal contaminados está intrinsecamente relacionado com o poder de controle 

dos fatores predisponentes a essa contaminação. Nesse sentido insere-se a inspeção 

higiênico-sanitária e o emprego dos Programas de Autocontrole (PAC) nas indústrias, 

que atuam, justamente, com a finalidade de atenuar os possíveis riscos eminentes 

(NUNES et al., 2017).  

A gestão e controle de qualidade, por meio dos Programas de Autocontrole, tem como 

principal objetivo antecipar e reduzir os riscos de ocorrência dos perigos à saúde pública 

nos alimentos, sendo uma ferramenta extremamente útil para assegurar a inocuidade, 

identidade, qualidade e integridade dos produtos de origem animal, considerando que essa 

é uma responsabilidade inerente ao estabelecimento produtor (LIMA et al., 2021).  

Nesse sentido, a implantação dos programas de Boas Práticas de Fabricação (BPF), cujo 

objetivo é evitar a contaminação dos produtos desde a recepção até o consumo; 

Procedimento Operacional Padronizado (POP) que descreve todas as operações dos 

procedimentos; e Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), 

que tem como finalidade a garantia da inocuidade dos processos de produção, 



                  

 
                  

manipulação, transporte, distribuição e consumo de alimentos, são primordiais dentro da 

cadeia produtiva de alimentos (VERONEZI & CAVEIÃO, 2016; CARMINOTTO et al., 

2020; OLIVEIRA et al., 2021).  

Ainda no cenário de garantia da higiene e segurança dos produtos, enquadra-se o Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), definido pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) por meio da Lei Nº 9.782/1999 (BRASIL, 1999), que é um 

instrumento do Sistema Único de Saúde (SUS) atuante na prevenção, controle e 

promoção da saúde. Nesse âmbito de atuação, o médico veterinário é responsável pela 

fiscalização dos produtos de origem animal, atuando no controle de enfermidades que 

podem ser transmitidas pela falha no processamento e/ou acondicionamento do alimento, 

e que fazem com que este represente um risco para a população (MULLER et al., 2018). 

Mesmo com a adoção de todos esses recursos, estudos confirmam que a presença do 

carimbo ou selo na embalagem do alimento de algum Serviço de Inspeção Oficial é um 

atributo extremamente relevante, que apresenta função decisória no momento de compra, 

pelo fato de transmitir ao consumidor a noção de segurança do alimento. Essa cultura 

reforça, ainda mais, a importância do médico veterinário atrelada à inspeção de produtos 

de origem animal como promotora da segurança do alimento, sendo essa uma atividade 

imprescindível quando considerados contextos econômicos e de saúde pública (LOPES 

et al., 2017; JACOB & AZEVEDO, 2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os produtos de origem animal caracterizam-se como uma questão de Segurança Nacional, 

frente ao seu valor nutricional e relevância econômica, social, ambiental e sanitária. A 

segurança do alimento é atribuída pela sua qualidade, cuja promoção deve ser realizada 

com ações eficazes que envolvem inspeção e controle de qualidade, ambas do âmbito de 

atuação do médico veterinário. A atividade exercida por este profissional é de suma 



                  

 
                  

importância dentro do contexto da saúde única, sendo determinante para a manutenção 

da qualidade de vida e saúde da população. 
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