Sociedade Brasileira de Melhoramento Animal

Nota da Sociedade Brasileira de Melhoramento Animal – SBMA quanto aos
campos de atuação dos Médicos Veterinários e Zootecnistas

A Sociedade Brasileira de Melhoramento Animal – SBMA congrega diversas categorias profissionais, dentre elas
Médicos Veterinários e Zootecnistas que, com intuito primordial de melhoramento genético dos rebanhos, depende da
atuação harmônica e colaborativa destes importantes profissionais, além de outros ligados ao agronegócio. Perante isso,
manifestamos nosso grande interesse na ampla discussão e construção de diretrizes bem fundamentadas para a atuação destes
profissionais na área de reprodução animal, a qual é fundamental para a multiplicação de animais de genética superior.
Gostaríamos que as diretrizes e regulamentações profissionais fossem dinâmicas e rotineiramente atualizadas para
estarem em consonância perante as demandas da sociedade inerentes a produção animal. Não é recente a demanda de ambas
categorias profissionais para a estabilização destes fatores, e somos parceiros para o desenvolvimento conjunto desse pleito.
A reprodução com suas respectivas biotécnicas é uma área de fundamental importância e de uma ampla gama de
atividades. É vital atualmente delimitá-las e esclarecer a atuação de cada profissional neste contexto, dado que um animal
jamais deveria ser largamente reproduzido sem a correta avaliação zootécnica de mérito como reprodutor. Esse fato pode
levar ao retrocesso genético dos rebanhos, o que infelizmente muitas vezes ocorre.
A diversidade de biotécnicas reprodutivas vão desde as mais simples até as mais complexas. Faz-se necessário citar
um breve exemplo, a inseminação artificial (IA). Esta biotécnica sem dúvida possui um dos maiores e mais impactantes
efeitos nos rebanhos de interesse zootécnico. Contudo, em algumas espécies, a IA é considerada um procedimento de baixa
complexidade e é executada largamente por pessoas que nem mesmo tem formação de nível superior, sendo que muitas vezes
foram devidamente treinadas por profissionais Médicos Veterinários. Esta atribuição, tida como exclusiva ao Médico
Veterinário, data de uma resolução de 1968, notoriamente defasada perante a realidade encontrada muitas décadas depois.
Talvez ainda por em tal época a biotécnica da IA ser uma das poucas com aplicação prática no referido momento, requeria a
atuação específica deste profissional, o que há muito tempo não é mais realidade no manejo rotineiro das propriedades.
Com este breve exemplo, gostaríamos de demonstrar que a complexidade do tema vai além do simples termo
“reprodução animal e suas biotécnicas”, pois julgamos que é necessário estabelecer todos seus principais tópicos e delimitar a
quais cada profissional tem escopo de atuação. A formação de ambos profissionais (Veterinários e Zootecnistas) é distinta e
logicamente leva a especialidades as quais necessitam ser respeitadas, mas para isso uma franca e aberta discussão com os
mais diversos representantes relacionados a área é fundamental.
Em nossa visão, a simples menção “utilizando da reprodução e suas biotécnicas...” não necessariamente habilita os
profissionais Zootecnistas a atuarem completamente no complexo escopo da reprodução animal, principalmente no que tange
a condução de atividades em aspectos clínicos, patológicos e obstétricos dentre outros. Diante a isso, é necessário o mais
profundo esclarecimento quanto aos tópicos em questão para que estes profissionais trabalhem em harmonia para a evolução
de nossa pecuária.
Devemos salientar que acima de tudo o mercado é o grande balizador da atuação profissional. Devemos esclarecer
procedimentos e evitar burocratizar ainda mais estas carreiras.
Reiteramos nosso objetivo de promover ampla, franca e aberta discussão sobre o tema entre Médicos Veterinários,
Zootecnistas, instituições de ensino e sociedades relacionadas a área.
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