
Segurança dos AlimentosVarejo
Venda ao Consumidor

A garantia de que o consumidor leve 
para casa produtos 100% saudáveis 

também é papel do médico veterinário. 

A importância do
Médico Veterinário
na produção de leite
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  O leite e seus derivados, como iogurte, queijo, manteiga e 
doce de leite, chegam ao ponto de venda prontos para o 
consumo. A importância do médico veterinário nessa etapa 
também é fundamental. 

 É esse o profissional quem elabora e controla os 
procedimentos de boas práticas do local, ou seja,  orienta os 
funcionários sobre o manuseio, conservação e 
armazenagem dos alimentos.

  Todas essas medidas são adotadas para que os produtos 
não sofram alteração em sua composição, mantendo sua 
qualidade e inocuidade. Uma campanha doUma campanha do



Propriedade Rural Laticínio Veterinário Oficial
Rebanho Indústria Fiscalização

  Os cuidados com o leite - e todos os seus derivados - 
iniciam na propriedade rural, no momento em que os 
animais são adquiridos e selecionados para a reprodução. 
  
Desde então, o médico veterinário cuida de todas as fases 
da vaca leiteira - gestação, nascimento e desenvolvimento. 
 
 O trato com o rebanho requer atenção especial à 
alimentação, ao controle de doenças e às práticas que 
promovam o bem-estar animal.
 
  O médico veterinário orienta o produtor rural em todos os 
momentos, inclusive na ordenha, conservação e transporte 
do leite. O resultado desse trabalho é um leite de 
qualidade e livre de doenças.

O médico veterinário é o 
profissional que garante a 
sanidade do rebanho, nas  

fazendas de criação de gado. 

Toda indústria de  laticínios e 
alimentos derivados precisa ter um 

médico veterinário. É ele quem 
garante a segurança dos processos.

 A função do médico veterinário na indústria de 
alimentos é bem ampla. Por lei, todo o laticínio deve ter um 
Responsável Técnico (RT) formado em Medicina 
Veterinária. 
 
 O RT é responsável por elaborar os programas de boas 
práticas de fabricação a fim de prevenir a contaminação dos 
produtos durante todo o processamento, desde a chegada 
da matéria-prima até o produto final. 

 O médico veterinário é quem garante o cumprimento das 
normas de qualidade do leite e seus derivados. Assim, o 
consumidor terá a garantia de ingerir um produto seguro.

O alimento que não recebe a 
inspeção oficial é considerado 
clandestino, podendo trazer 

sérios riscos à saúde.

 Todo alimento de origem animal deve passar, 
obrigatoriamente, pela fiscalização e inspeção dos serviços 
oficiais da União, dos Estados ou dos Municípios. 

  O médico veterinário do serviço oficial é responsável por 
garantir que o leite e seus derivados sigam todos os padrões 
de higiene e sanidade, da fazenda ao ponto de venda.

  Sua atuação assegura que a saúde de toda a população  
seja protegida e respeitada. 

  Procure saber se o alimento que está consumindo tem 
procedência e verifique o selo da Inspeção no rótulo. 




