
 

 

 
 
 

ANAIS DA XIMOSTRA CIENTÍFICA FAMEZ / UFMS, 

CAMPO GRANDE,2018. 

 

1 

A INCLUSÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO NA SAÚDE DA FAMÍLIA: LEVANTAMENTO 

DE DADOS SOBRE A OPINIÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

 

Samira Barbosa Sabag1; Bárbara Ribeiro Remonti2; Letícia da Silva Ferreira Ribeiro Mathias2; Aline 

Gabarrão3; Évelyn Silva de Melo Soares4; Lucy Mery Antonia Surita4; Marjorie Toledo Duarte5
; 

Marina de Nadai Bonin Gomes5 

 
1Aluna do Curso de Medicina Veterinária da Fundação Dom André Arcoverde – FAA,Valença – RJ. E-mail: 

samirasabag@hotmail.com                   
2Aluna do Curso de Medicina Veterinária da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, UFMS. E-mail: 

brremonti@gmail.com  
2Aluna do Curso de Medicina Veterinária da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, UFMS. E-mail: 
leticia_mathias@icloud.com   
3Aluna do Programa de Residência em Saúde em Medicina Veterinária, Área de Concentração: Zoonoses e Saúde Pública 

FAMEZ/UFMS. E-mail: aline.gabarrao@gmail.com    
4Aluna do Programa de Pós Graduação em Ciência Animal - Nível Doutorado, UFMS. E-mail: evelynsilvademelo@gmail.com  
4Aluna do Programa de Pós Graduação em Ciência Animal - Nível Doutorado, UFMS. E-mail: lucymerysurita@hotmail.com   
5Professora da FAMEZ/UFMS. E-mail: marjorievet@yahoo.com.br  
5Professora da FAMEZ/UFMS. E-mail: marinabonin@hotmail.com  

 

Resumo - No mundo moderno, está cada vez mais evidente que o médico veterinário é um profissional 

generalista e sanitarista por excelência. Com a reemergência de doenças, os problemas ambientais 

causados pela expansão humana sobre a natureza, a necessidade de higiene e controle dos alimentos, 

coloca a medicina veterinária em ascensão atualmente. O objetivo desse trabalho foi esclarecer aos 

profissionais de saúde não só as variadas áreas de atuação do médico veterinário, como desmitificar o 

preconceito dos mesmos com a inserção da medicina veterinária na saúde comunitária, não só para 

cuidados de zoonoses e doenças transmitidas por alimentos, como também para controle de resíduos 

sólidos, educação em saúde, promoção da saúde, prevenção e controle de doenças, uso e manejo 

adequado do território com vistas à relação saúde/ambiente, inclusive visando desastres naturais. A coleta 

de dados foi realizada através de 14 questionários com 11 questões qualitativas cada (questões abertas e 

fechadas), aplicados aos profissionais de saúde, chefes das unidades de saúde da família dos Municípios 

de Paty do Alferes e Miguel Pereira (ambos no estado do Rio de Janeiro) e com os respectivos chefes 

gerais. Os questionários possuíam questões sobre a legislação vigente, programa de saúde da família 

(PSF), núcleo de apoio à saúde da família (NASF), zoonoses de notificação obrigatória e o papel do 

médico veterinário no NASF. Os resultados obtidos nesse estudo demonstraram que ainda há muito 

preconceito com a inserção da classe na saúde coletiva e o desconhecimento dos profissionais sobre 

questões legislativas e específicas da medicina veterinária que são de extrema importância para a 

ocorrência da saúde pública. Pode se concluir que o médico veterinário ainda está muito aquém das 

obrigações e funções que deveria cumprir, principalmente na área da saúde, fica claro que a presença do 

veterinário torna muito importante e necessária para as questões de saúde atuais. 
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