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INTRODUÇÃO A medicina veterinária é abrangente, possuindo diversas áreas de 
atuação e, dentre elas, está a tecnologia e inspeção dos alimentos de origem animal. 
Diferente do que se acredita, a abordagem do curso vai além da clínica, englobando as 
três esferas da saúde: animal, ambiental e humana. Sua interdisciplinaridade permite e 
capacita a inserção do veterinário no conceito de saúde única, que busca prevenir as 
doenças e melhorar a qualidade de vida no mundo, através de um olhar amplo, para o 
todo, e não apenas para o ser humano. Seja em um abatedouro frigorífico, em uma 
indústria do ramo alimentício ou nos entrepostos, o médico veterinário tem papel 
fundamental para atestar a inocuidade do produto final. Para que haja tal 
biosseguridade, sua atuação é essencial, visto que ele trabalha desde a fazenda 
promovendo a saúde do animal por meio de protocolos vacinais, nutrição adequada, 
ajuste de manejo e ambiência, até nas indústrias através do controle de qualidade e 
inspeção nos frigoríficos, laticínios e usinas no de beneficiamento. Além disso, 
busca-se aprimorar cada vez mais o modelo de produção, de forma a ser mais 
rentável, produtivo e sustentável. Por meio da tecnologia de alimentos o médico 
veterinário procura assegurar que os processos tecnológicos sejam realizados dentro 
das normas exigidas, certificando os aspectos higiênico-sanitários do produto e por 
meio da inspeção visa detectar alterações que tornam o alimento impróprio para o 
consumo humano, decidindo o que será aproveitado e o que será condenado. Assim, 

2014. 1Acadêmica do 9o período de Medicina Veterinária da Pontifícia Universidade Católica de Minas              
Gerais carolbarrost@hotmail.com; 2Acadêmica do 8o período de Medicina Veterinária da Pontifícia           
Universidade Católica de Minas Gerais adriaavlis@gmail.com; 3Acadêmica do 5o período de Medicina            
Veterinária da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais blimasinis@hotmail.com; 4Acadêmica do           
8o período de Medicina Veterinária da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais            
gabriela.nolasco@sga.pucminas.br; 5Acadêmica do 2o período de Medicina Veterinária da Pontifícia          
Universidade Católica de Minas Gerais tecgoncalves@sga.pucminas.br  



evita que haja contaminação humana por zoonoses como tuberculose, 
teníase-cisticercose, salmonelose, dentre outras, que podem ser adquiridas pelo 
consumo da carne, leite, ovos, mel, pescado e seus derivados. OBJETIVOS Esta 
revisão tem como objetivo demonstrar o importante papel que o médico veterinário 
exerce na garantia da saúde única através da tecnologia e inspeção dos produtos de 
origem animal. MÉTODO O assunto abordado teve seu embasamento teórico 
sustentado por pesquisas realizadas no Portal do Conselho Federal de Medicina 
Veterinária (CFMV), nos Cadernos Técnicos de Veterinária e Zootecnia da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no Regulamento de Inspeção Industrial 
e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA) e em artigos científicos extraídos 
do Scielo. RESULTADOS Segundo MOTA (2019), no estado do Pará no ano de 2017, 
um total de 12.183 carcaças foram condenadas, sendo destas 4,88% foram por 
tuberculose e 0,54% foram por brucelose. De acordo com este trabalho, conclui-se que 
a brucelose e tuberculose possuem notoriedade entre as zoonoses encontradas, e, 
cabe ao veterinário designar qual o destino da carcaça. CONCLUSÃO Pela revisão de 
literatura realizada, pode-se demonstrar a importância da atuação do médico 
veterinário na promoção da saúde única. Sua ação preventiva visa garantir a 
segurança alimentar da população, evitando que se contamine por zoonoses que 
podem ser adquiridas através do consumo dos alimentos de origem animal. 
PALAVRAS-CHAVE: Alimentos; Medicina veterinária; Saúde coletiva; Segurança 
alimentar; Zoonoses.  
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