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O atual modelo de ensino médio brasileiro, exige dos jovens uma decisão imediata de qual 

profissão escolher no momento de escolher um curso de graduação. Na maioria dos casos, essa 

escolha vem carregada de um desconhecimento amplo das possíveis áreas de atuação daquela 

formação. A situação não é diferente nas graduações de Medicina Veterinária existentes no 

Brasil. O ingressante opta pela carreira, associando o curso inicialmente com a atuação clínica 

médica dos animais, entretanto, essa profissão possibilita a atuação em mais de 80 áreas de 

atuação devidamente regularizadas em órgão federal de classe. Partindo desta problemática, 

objetivou-se com o presente estudo avaliar o conhecimento sobre as possíveis áreas de atuação 

médica-veterinária do discentes ingressantes em Medicina Veterinária de uma instituição 

pública de ensino superior localizada no município de Mineiros, no Estado de Goiás. Para tanto, 

foi aplicado um questionário estruturado abordando a temática, respondido por 17 alunos do 

primeiro semestre letivo do curso, em que a idade variava entre 18 e 20 anos. Foram elencadas 

ao todo 22 áreas de atuação, categorizadas em quatro grandes áreas sendo elas: clínica e cirurgia 

médica animal (clínica animal, cirurgia animal, indústria de medicamentos, zoológicos, 

petshops e anestesiologia animal), produção animal (reprodução animal, criação animal, casa 

agropecuária, gerência de fazendas, rodeios e exposições agropecuárias), medicina veterinária 

preventiva (perícia criminal, supermercados, centro de controle de zoonoses, secretaria de 

saúde, SUS, frigoríficos e laticínios, laboratórios, vigilância sanitária e secretaria do meio 

ambiente) e docência (ensino fundamental, médio e superior). Que representam 33%, 32%, 

27% e 8%, respectivamente. Fica claro que a percepção dos discentes, caminha juntamente com 

o conhecimento da população, de forma geral, em que relaciona a Medicina Veterinária 

somente ao “médico de bicho”, classicamente e historicamente difundido. A segunda categoria 

mais apontada foi a de produção animal, e isso pode estar relacionado ao fato desses 

ingressantes já possuírem uma vivência com o ambiente rural e inclusive pela localização do 
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curso em uma região em que a agropecuária faz parte da economia do município. Os 

entrevistados conhecem em menor proporção a atuação em medicina veterinária preventiva 

juntamente com o ensino que é um nicho mercadológico voltado para a saúde pública, ou seja, 

a contribuição do médico veterinário contribuindo para a saúde das pessoas. Entende-se, 

portanto, que esses ingressantes não conhecem na sua totalidade estas informações; e ações 

educativas e de divulgação precisam ser promovidas, não só para os estudantes de ensino médio, 

mas para toda a população. Isso repercutiria em mais interessados em cursar Medicina 

Veterinária, além de proporcionar a população maior possibilidade de busca de auxílio nos mais 

diversos problemas que possam surgir, que é competência do médico veterinário para 

solucionar. 
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