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A importância do médico 
veterinário na saúde pública
Você já pensou que 70% das 

doenças humanas são trans-
mitidas por animais?

Não é para ficar assustado e 
sim para refletir o quão impor-
tante é o papel do médico veterinário 
na sua saúde e de sua família.

Nós nos habituamos a ver os médicos 
veterinários como zeladores da saúde dos 
animais, mas antes disso ele é o que salva-
guarda nossos entes queridos de doenças 
como as que podem ser transmitidas atra-
vés de carne contaminada por cisticercos 
ou “vaca louca”, por ovos com salmonela, 
por leite com coliformes fecais ou por carne 
bovina com toxoplasmose.

Assusta, né! Sim, é um médico veterinário 
que atesta a saúde dos animais no criatório 
e também nos serviços de inspeção sanitá-
ria em abatedouros e entrepostos.

O veterinário do seu pet cuida da saúde 
dele, mas também da sua quando faz vacina 
contra raiva e leptospirose e quando o vermi-
fuga para que não tenha giardíase. Todas essas 
doenças podem ser transmitidas para você!

Por isso nós da AMVEJUR não 
concordamos com a aprovação 
de cursos EAD pelo MEC para 
medicina veterinária e também 

somos favoráveis ao exame de 
suficiência profissional nos moldes da 

OAB para receber a carteira profissional.
Precisamos garantir uma formação só-

lida e eficiente para assegurar que tanto 
nossos Pets quanto bois, frangos, porcos 
cabras, ovelhas, animais silvestres e cavalos 
estejam saudáveis e não sejam fontes de 
doença para nós seres humanos.

Vamos ter muito critério ao escolher 
nosso médico veterinário para quem en-
tregamos “nossos filhos peludos” e valo-
rizemos os veterinários que cuidam dos 
laticínios, ovos, mel e carne com os quais 
nos alimentamos.
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A Amvejur (Associação dos médicos ve-
terinários de Jundiaí e região) está mani-
festando preocupação quanto a aprovação 
pelo MEC dos cursos EAD para medicina 
veterinária.

Sabemos que o médico veterinário de-
sempenha papel de relevada importância 
tanto na saúde animal quanto na saúde 
humana, visto que 75% das doenças hu-
manas são zoonoses; e carnes, laticínios, 
mel e ovos passam obrigatoriamente pela 
inspeção veterinária antes de ser consumi-
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dos pela população humana.

Achamos temerosa a formação de um 
profissional médico veterinário que desde 
o primeiro ano de graduação não tenha 
feito boa parte de sua qualificação de forma 
prática e presencial especialmente sem o 
exame de suficiência profissional que ates-
taria o conhecimento mínimo para ingresso 
no mercado de trabalho.

Esperamos uma providência dos órgãos 
competentes no sentido da proibição dos 
cursos EAD para medicina veterinária.


