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Importância da inspeção de carnes na saúde pública
The importance of meat inspection on public health
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Introdução: o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de carne bovina do mundo. Para
garantir que os produtos cheguem inócuos ao consumidor final é importante a inspeção de alimentos,
responsabilidade que compete aos médicos veterinários, técnicos da indústria (RT), e dos serviços de
inspeção municipal, estadual e federal. Objetivos: avaliar o conhecimento da população no âmbito da
inspeção de produtos de origem animal, identificar os parâmetros adotados pelos consumidores no
momento de escolha do produto e promover informação sobre a Medicina Veterinária na área de
alimentos. Metodologia: coleta de dados a partir de questionário aplicado aleatoriamente, por alunas de
Medicina Veterinária da PUC Minas Betim, aos transeuntes de movimentada avenida em bairro de classe
média de Belo Horizonte-MG, em 2016. Utilizou-se análise descritiva para os dados coletados.
Resultados: a amostra total foi de sessenta pessoas, destas 30% eram homens e 70% mulheres.
Grande parte dos respondentes tinha ao menos ensino médio completo (72%), indicando que são
pessoas com maior acesso a informação; 90% da amostra sabia que existem doenças veiculadas pela
carne. Mais da metade dos entrevistados não sabia da atuação do médico veterinário na área de
inspeção de alimentos (54%). Aproximadamente 47% dos entrevistados levam em consideração a
aparência do produto quando compra carne in natura. Discussão: todas as entrevistadoras são do sexo
feminino o que possivelmente influenciou na amostra, formada por um grande percentual de mulheres.
As pessoas que não sabiam da existência de doenças veiculadas pela carne foram orientadas pelas
alunas. Alguns fatos foram relevantes como um funcionário de açougue que não sabia da existência de
doenças nem da atuação do médico veterinário na inspeção de alimentos, demonstrando a necessidade
de capacitação para profissionais da área. A maioria das pessoas leva em consideração a aparência do
produto, sabe-se que essa não é a melhor forma de escolher, uma vez que existem fraudes que podem
melhorar a aparência deste. Conclusão: o presente estudo demonstra a importância do levantamento
do tema na população geral e de educação em saúde no ensino fundamental.

http://periodicos.pucminas.br/index.php/sinapsemultipla

Sinapse Múltipla, 5(2), dez., 115-115, 2016.

