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RESUMO
O objetivo desta pesquisa consiste em conhecer os campos de atuação da Medicina Veterinária Legal ou Forense,
elucidar a importância de mais profissionais especializados neste mercado de trabalho e compreender a respeito da
capacidade do  médico  veterinário  como perito.  Para  tanto,  os  procedimentos  metodológicos  abrangem a  pesquisa
bibliográfica,  desta  forma  a  coleta  de  dados  será  realizada  por  meio  de  busca  em base  de  dados  como Google
acadêmico, Scielo e Scopus, pautada em artigos científicos, dissertações, estatutos, teses, legislações e livros, onde as
informações serão analisadas com base na técnica de levantamento do conteúdo.   Acredita-se que com a execução
desta pesquisa será possível evidenciar e caracterizar ainda mais esta especialidade que se encontra em ascensão.
Deste modo, reconhecer os requisitos mínimos necessários para seguir esta área tão distinta, a fim de promovê la junto
ao meio acadêmico.

PALAVRAS-CHAVE: Perito veterinário; Ciências forense; Especialidade.

1 INTRODUÇÃO

A Medicina Veterinária Legal  ou Forense é uma área de atuação reservada aos Médicos
Veterinários. São indivíduos conceituados em certos assuntos, a quem atribui a tarefa de mostrar um
caso de conveniência  da razão,  quando solicitada (FRANÇA,  2004),  envolvendo o exercício  do
idôneo como perito. Devido à demanda do grupo social  na imposição de crimes contra a fauna
(MARLET; MAIORKA, 2010), faz-se necessário um maior envolvimento no trabalho pericial, dado
que o profissional deve estar à disposição da Justiça sempre que solicitado (TREMORI; ROCHA,
2013). 

A  presença deste  profissional  é  de extrema importância  no  campo de trabalho,  já  que o
mesmo colabora para com a saúde pública em defesa do consumidor através da peritagem de
alimentos com origem animal e interceptação de abates clandestinos. Diagnóstico de lesões e maus
tratos (TREMORI, 2015). Na identificação de animais como também a elucidação de crimes com
envolvimento  de  vítima  humana  (BYARD;  BOARDMAN,  2011).  Abuso  sexual  ou  bestialismo,
determinação  de  fraudes  bem  como  a  proteção  do  meio  ambiente.  E  inclusive  nos  casos  de
acumuladores e negligência (SIQUEIRA; YOSHIDA, 2015). 

Logo,  o presente trabalho possui  como objetivo pesquisar  sobre o exercício  dos médicos
veterinários na área de Medicina Veterinária Legal. Inclusive, relatar a importância deste profissional
na  saúde  pública  e  elucidação  de  crimes,  evidenciando  a  essencialidade  de  mais  profissionais
qualificados  na  área.  Neste  contexto,  torna-se  imprescindível  o  conhecimento  dos  campos  de
atuação  e  os  pré-requisitos  fundamentais  dentro  da  Medicina  Veterinária  Legal,  assim  como
promover essa especialidade junto à comunidade acadêmica mediante publicação de uma revisão
bibliográfica.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
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Atualmente a participação da comunidade em relação aos direitos dos animais está em alta,
fazendo-se necessário o aumento da atuação do Médico Veterinário Legal neste ramo, concomitante
o mesmo deve estar preparado com os devidos conhecimentos a respeito do assunto, a fim de
resolver a adversidade em questão e fundamentar a ação da Justiça.

Portanto, neste estudo será realizada uma revisão bibliográfica feita a partir  da coleta de
informações em artigos  técnicos e científicos,  livros,  legislação,  estatutos,  teses e  dissertações,
assim como bases de dados como o Scielo, Scopus e Google Acadêmico, entre outros, assim como
com banco de dados da polícia civil, sobre situações de maus tratos para com os animais, com a
finalidade de analisar metodicamente e amplamente publicações associadas com o assunto descrito.

Devido ao baixo número destes materiais disponíveis em português, será necessário mesclar
a busca por dados também na língua inglesa. Serão analisadas e selecionadas publicações na sua
maioria  a  partir  de  1999,  mas também serão  revisadas  publicações mais  antigas,  buscando-se
demonstrar  a  evolução  desta  área  de  especialidade  e  consequentemente  a  importância  do
profissional no mercado de trabalho e na comunidade.

3 RESULTADOS ESPERADOS

Acredita-se que com a execução desta pesquisa será possível elucidar a carreira do Médico
Veterinário Legal e da sua importância frente à sociedade. Dessa forma, demonstrar-se-á mais desta
especialidade profissional, que vem crescendo ao longo dos anos, a partir do conhecimento dos
campos de atuação e dos requisitos mínimos necessários para seguir tal peculiaridade.
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