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O médico veterinário 
no controle  social do SUS

18 e 19 de junho de 2019

Políticas de saúde - da Organização Panamericana de 

Saúde ao SUS e à Saúde Única

I SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO EM SAÚDE 

PÚBLICA VETERINÁRIA DO CENTRO-OESTE:

Trilhar caminhos do SUS à Saúde Única 



As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede

regionalizada e hierarquizada e constitui um sistema único,

organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I- Descentralização, com direção única em cada esfera de

governo;

II- Atendimento integral, com prioridade para as atividades

preventivas , sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III- Participação da comunidade.

Constituição Federal de 1988

Título VIII - Da Ordem Social

Capítulo II

Seção II - Da Saúde

Artigo 198



Legislações Básicas do SUS

Constituição Federal de 1988

Lei Orgânica de Saúde 8080/90

Lei Orgânica de Saúde 8142/90

Normas Operacionais Básicas NOBs. 91/93/96

Normas de Assistência à Saúde (NOAS – SUS, 2001)

Normas de Assistência à Saúde (NOAS – SUS, 2003)

Pacto pela Saúde 2006



Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento

dos serviços correspondentes e dá outras providências.

Disposição Preliminar
Art. 1 Esta lei regula, em todo território nacional, as

ações e serviços de saúde, executados isolada ou

conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por

pessoas naturais ou jurídicas do direito público ou

privado.

Lei Federal   N.º 8.080 

de 19 de Setembro de 1990



Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do

Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências

intergovernamentais de recursos financeiros na área da

saúde e dá outras providências.

Art. 1º O Sistema Único de Saúde - SUS, de que trata a

Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada

esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder

Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:

I - a Conferência de Saúde; e

II - o Conselho de Saúde.

Lei Federal   N.º 8.142 

de 28 de Dezembro de 1990



Fiscalizador

Consultivo

Deliberativo

 Nacional

 Estadual

 Municipal

Regulamento

Composição paritária

Eleição dos membros

CONSELHO DE SAÚDE



Conferência Nacional de Saúde
Etapas: 

 Municipais 

 Estaduais

 A cada 4 anos

 Propõe ações para o Plano Nacional de Saúde

Outras modalidades

CONFERÊNCIAS



4 a 7 agosto 2019

16ª Conferência Nacional de 

Saúde

CONFERÊNCIAS



QUAL A IMPORTÂNCIA DA 

PARTICIPAÇÃO DO MÉDICO 

VETERINÁRIO???

 NOS CONSELHOS

 NAS CONFERÊNCIAS

CONTROLE SOCIAL DO SUS



Exercer sua cidadania

Buscar espaços para o 

reconhecimento da profissão

CONTROLE SOCIAL DO SUS



Nos últimos anos, a discussão 

sobre o papel do médico veterinário 

na saúde pública tem sido uma das 

principais pautas da profissão, no 

Brasil e no mundo!!! 



• Em 1946, a OMS propõe o termo Saúde 
Pública Veterinária, que compreende 

“Todos os esforços da comunidade que 
influenciam e são influenciados pela 

ciência médica veterinária, aplicados à 
prevenção da doença, proteção da vida, 
e promoção do bem-estar e eficiência 

do ser humano”

Reconhecimento da Medicina Veterinária 

como profissão da área de Área de Saúde



• Resolução nº 038 do Conselho Nacional de Saúde, de 04 

de fevereiro de 1993, inclui a Medicina Veterinária como 

curso da área de Saúde. (desconsiderada)

• Resolução nº 218 do Conselho Nacional de Saúde, de 

06 de março de 1997, reconhece os médicos veterinários 

como profissionais de saúde de nível superior.

• O Ministério da Educação, na construção das diretrizes 

curriculares (Resolução CNE/CES nº 1, de 18 de 

fevereiro de 2003) considera a Medicina Veterinária como 

profissão de Saúde.

Luta para o reconhecimento da Medicina 

Veterinária como profissão da área de Área de 

Saúde no Brasil

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/ces012003.pdf


http://www.ritaalonso.com.br/wp-content/uploads/2011/09/equipe-render-mais.jpg

HISTÓRICO DA LUTA PARA A INSERÇÃO DA MEDICINA 

VETERINÁRIA NO NASF





03/2011 - As conclusões sugerem ações para promover a inclusão do Médico

Veterinário na Saúde Pública brasileira e atenção à formação profissional.



http://www.cfmv.gov.br/portal/image/senadora_reuniao.jpg&imgrefurl

http://www.cfmv.gov.br/portal/image/senadora_reuniao.jpg&imgrefurl


http://www.cfmv.gov.br/portal/_doc/gabinete.pdf
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• Portaria 2488 de 21 de outubro de 2011, que 

aprova a Política Nacional de Atenção Básica 

para o SUS, inclui o médico veterinário no 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF



Está garantida a participação 

do médico veterinário no 

NASF???



Importante!!! 

• articulação política

• participação dos órgãos de classe 

• aproximação das ações das equipes de ESF

• ENVOLVIMENTO DO MÉDICO VETERINÁRIO NAS 

REPRESENTAÇÕES POPULARES  DO SUS 

CONTROLE SOCIAL DO SUS



Qual a situação da 

representação médico-

veterinária, na atualidade???

Conselhos

Conferências
1ª Conferencia Nacional de Vigilância em Saúde – 2018

16ª Conferência Nacional de Saúde

CONTROLE SOCIAL DO SUS



Quais são suas 

competências e 

habilidades para 

atuar nesta 

interface?

Quem é o profissional médico veterinário 

que vai atuar no SUS dentro da tão discutida  

concepção de “SAÚDE ÚNICA”?



O profissional  médico 

veterinário é preparado para 

atuar no contexto 

“

???????

“ONE WORLD, 

ONE HEALTH”



Obrigada!

Adolorata Ap. Bianco Carvalho

Adolorata.carvalho@unesp.br



O que vai fazer médico 

veterinário no NASF???

O profissional  médico veterinário 

está  preparado para atuar no 

NASF???



Uma meta 

conquistada,

uma relação que 

está sendo 

construída!!!



“A inclusão do profissional médico

veterinário no Núcleo é apenas o começo

de um longo caminho.

É necessário conquistar o espaço e se

destacar como grande contribuinte para a

saúde pública”

DESAFIOS!!!



Buscar 

CAPACITAÇÃO

Conhecimento e prática

Primeiro Desafio...



Saúde 

Ambiental

Saúde 

Animal
Saúde 

Humana



One Health = Saúde Única

O conceito de Saúde Única surgiu 

para traduzir a união indissociável, a 

interdependência entre a saúde do 

ambiente, a saúde animal e a saúde 

das pessoas



Saúde Única

Saúde 

Ambiental

Saúde 

Animal
Saúde 

Humana

http://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads/-%20Palestra%20Sa%C3%BAde%20%C3%9Anica%20-

%20Fred%20Monteiro%20e%20Adriana%20Vieira.pdf - ADAPTADO

http://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads/- Palestra Sa%C3%BAde %C3%9Anica - Fred Monteiro e Adriana Vieira.pdf


HISTÓRICO

• 460 a 437 A.C – Hipócrates “pai da medicina“ - Ambiente

• XIX - Rudolf Virchow (1855) – Patologista

“Veterinários e médicos  devem trabalhar juntos em uma só medicina”   

• XIX - William Osler – “pai da patologia veterinária"

"The Relation of Animals to Man”

• 1947 - James H. Steele – CDC

– Reconhecimento saúde animal para saúde pública

conceito de “Saúde Pública Veterinária”

• 1964 - Calvin Schwabe

– Veterinary Medicine and Human Health
“A quantidade de interesses comuns entre a saúde animal e a saúde humana 

é tanta que temos que pensar em uma só medicina”

• 1984 - Calvin Schwabe

- de “uma medicina” para “uma saúde”



Saúde Mundial?

https://saudeglobaldotorg1.files.wordpress.com/2014/06/iri-sg-2014-aula-1-def.pdf



determinaram modificações nas condições 

sanitárias em diferentes partes do planeta as quais não 

mais poderiam ser tratadas com indiferença 

No século XX...   GLOBALIZAÇÃO

Saúde Internacional

• a melhoria e ampliação dos transportes e a diminuição das distâncias,

• o aumento do comércio entre as nações, 



Trânsito internacional de 

pessoas, animais e produtos



Saúde Internacional

• Saúde Internacional é resultante da 

dinâmica social, cultural, econômica e da 

política internacional entre diferentes 

populações. 

• Saúde internacional deve ser considerada 

como parte das Relações Exteriores em que 

saúde e doença produzem repercussões que 

transcendem políticas nacionais e fronteiras 

nacionais. 

SAÚDE INTERNACIONAL: ALGUNS ASPECTOS CONCEITUAIS CONTEMPORÂNEOS 

Rev Latino-am Enfermagem 2001 maio; 9(3):101-5 www.eerp.usp.br/rlaenf 



No século XX...   GLOBALIZAÇÃO

Grupos em diferentes 

países preocupados com a 

questão da Saúde além 

das fronteiras

SAÚDE INTERNACIONAL

SAÚDE???



2007          HISTÓRICO

American Medical Association (AMA)

American Veterinary Medical Association 

(AVMA) 

Firmaram   acordo de cooperação - Ação oficial 

para organizar algumas atividades no âmbito da abordagem 

“One Health”

• Medidas para enfrentamento, prevenção e controle de 

zoonoses



American Medical Association, American Veterinary Medical Association, 

American Academy of Pediatrics, American Associação de Enfermeiros, 

Associação Americana de Médicos de Saúde Pública, Sociedade Americana 

de Medicina Tropical e Higiene, Centro de Controle e Prevenção de Doenças 

(CDC), Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) e Associação 

Nacional de Saúde Ambiental dos EUA (NEHA) 

http://www.onehealthinitiative.com/about.php

Task Force One Health Initiative (OHITF)

Campanha para facilitar a colaboração e a cooperação entre médicos, 

veterinários e demais profissionais de saúde, instituições acadêmicas, 

agências governamentais e indústrias, além de outras áreas científicas-

sanitárias e ambientalmente relacionadas



"Operacionalização Uma Saúde: uma 

perspectiva política" 

PREOCUPAÇÃO MAIOR

Formação adequada dos profissionais, 

a fim de desenvolver habilidades, 

conhecimentos e competências.



A partir de 2008 HISTÓRICO

Organismos internacionais ligados à área da 

SAÚDE:

Organização Mundial da Saúde (OMS)

Organização Mundial da Saúde Animal (OIE)

Organização para Agricultura e Alimentação (FAO)

Acordo de estratégias globais para 

prevenção e controle de patógenos em 

populações animais, na interface entre 

humanos, animais e ambiente.

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Publications_%26_Documentation/docs/pdf/bulletin/Bull_2013-1-ENG.pdf



One World, One Health

• O conceito “Um Mundo, Uma Saúde” foi 

proposto por esses organismos internacionais 

indicando que, finalmente, houve uma tomada 

de consciência coletiva de que existe um 

vínculo muito estreito entre o ambiente, as 

enfermidades animais e a Saúde Pública. 



One Health = Saúde Única

“Representa uma visão 

holística para 

compreender e 

enfrentar os 

complexos desafios 

que ameaçam a 

saúde humana e a 

saúde animal, a 

segurança dos 

alimentos, a pobreza 

e os ambientes onde 

brotam as doenças”

http://www.fao.org/docrep/014/al868e/al868e00.pdf



One Health = Saúde Única
 Esses problemas ameaçam a saúde global e o 

bem-estar econômico, inclusive o comércio 
internacional. 

 Muitos dos perigos residem nas doenças que 
circulam nos animais, são transmitidas por 
alimentos ou carreadas por vetores.

http://www.fao.org/docrep/014/al868e/al868e00.pdf



2011 foi o ano mundial da 

Medicina Veterinária

250 anos 

da profissão

“Vet for health, 

Vet for food and 

Vet for the Planet”

1º Congresso Internacional One Health
Melbourne (Austrália)



SAÚDE ÚNICA - HISTÓRICO

• 2013 – 2º Congresso Internacional One Health

Bangkok (Tailândia)

• 2015 – 3º Congresso Internacional One Health

Amsterdan (Holanda)

3ª Conferência Mundial sobre o Ensino da Medicina 

Veterinária e a função dos Organismos Veterinários 

Estatutários (OIE/CFMV/MAPA)

4 a 6 de dezembro de 2013, em Foz do Iguaçu-PR Brasil



2016 – 4º Congresso Internacional One Health & 

6º One Health EcoHealth

Melbourne (Austrália)



2018 – 5º Congresso Internacional One Health 

Saskatoon (CANADA) 



!!!Desafios da Vigilância das doenças 

transmissíveis no mundo globalizado???



DESAFIOS: Saúde Única

 Conhecer as alterações/agravos e suas causas

 Conhecer os fatores que influenciam as alterações

 Como mitigar riscos? 



http://www.oie.int/en/for-the-media/onehealth/ (adaptado)

60%
das doenças

emergentes 

(incluindo Ebola, 

HIV e Influenza) tem 

um animal e/ou 

vetor na sua origem

70%
das 1461 doenças 

infecciosas 

humanas 

conhecidas têm 

animal e/ou vetor 

envolvido

80%
Dos agentes com 

potencial uso 

bioterrorista 

são patógenos 

zoonóticos

5
novas doenças

humanas aparecem 

todos os anos. 

3 são de origem 

animal

!!!
Causas...
Argumentos 

fortíssimos

http://www.oie.int/en/for-the-media/onehealth/


http://www.onehealthinitiative.com/map.php acessado em 10 set 2017 

http://www.onehealthinitiative.com/map.php


Mais um argumento fortíssimo!!!
Tem um animal (doméstico, selvagem) e/ou vetor envolvido

• 61% das 48 doenças/agravos de 

notificação compulsória no Brasil 

(Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016)

PORTARIA No 782, DE 15 DE MARÇO DE 2017

Define a relação das epizootias de notificação 

compulsória e suas diretrizes para notificação em todo 

o território nacional



Saúde Única

• Saúde animal 

• Saúde Humana/Saúde Pública

• Zoonoses

• Fatores sócio-ambientais

• Bem-estar 

• Segurança alimentar

• Antibióticos

• Comércio seguro de produtos de origem animal

• Rastreabilidade

• ....



ZOONOSES

• Existem mais de 200 doenças 

transmissíveis que podem ser 

caracterizadas como 

zoonoses 

(VASCONCELLOS, 2013)



ZOONOSES SEGUNDO ESPÉCIE ANIMAL

CÃES: 80

CAVALOS: 63

AVES: 58   

GATOS: 55

BOVINOS: 42

GALINHAS: 11

RÉPTEIS: 10

COELHOS: 15

HAMSTER: 8

OVINOS: 68        

OFÍDEOS: 5

COBAIAS: 14

PEIXES: 13 

CAPRINOS: 43

SUINOS: 68 

CARRAPATOS: 19   

PERNILONGOS: 20

Pedro N. Acha & Boris Szyfres. 3ª Ed. Washington DC: Organización 

Panamericana de la Salud, 2003. 3 vols 



PRICIPAIS ZOONOSES RELACIONADAS COM MOSQUITOS E 

OUTROS ARTRÓPODES (PULGA; PIOLHOS; CARRAPATOS)

• BABESIOSE

• DENGUE 

• DOENÇA DE LYME

• DOENÇA DE CHAGAS 

• ENCEFALITE DA CALIFORNIA

• ENC. EQUINA DO LESTE

• ENC. EQUINA DO OESTE

• ENC. EQUINA VENEZUELANA 

• ENC. DE SÃO LUIZ

• ENCEFALOMIOCARDITE

• EHRLIQUIOSE

• FEBRE Q 

• FEBRE AMARELA 

• FEBRE BOTONOSA 

• FEBRE MACULOSA 

• FEBRE DE MAYARO

• FEBRE DO NILO OCIDENTAL

• FILARIOSE ENZOÓTICA

• MALÁRIA 

• PESTE BUBONICA 

• TIFO

Pedro N. Acha & Boris Szyfres. 3ª Ed. Washington DC: Organización 

Panamericana de la Salud, 2003. 3 vols 



ZOONOSES

• Bactéria e Rickettsia

– Salmonelose, campilobacteriose, anthrax, brucelose, 
leptospirose, febre  Q, febre maculosa, shiguelose, 
tularemia, peste, E. coli verotoxigênica

• Vírus

– Raiva, influenza aviária, ébola, febre hemorrágica da 
Crimean-Congo

• Parasitas

– Cisticercose/teníase, equinococose/hidatidose, 
toxoplasmose,  triquinelose

• Fungos

– Dermatofitoses, esporitricose

• Outras fontes

– Variante da Doença Creutzfeldt-Jakob 

http://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads/-%20Palestra%20Sa%C3%BAde%20%C3%9Anica%20-

%20Fred%20Monteiro%20e%20Adriana%20Vieira.pdf - ADAPTADO

http://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads/- Palestra Sa%C3%BAde %C3%9Anica - Fred Monteiro e Adriana Vieira.pdf
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http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/Zoonoses
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http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/Zoonoses


Doenças...

• Raiva

• Leishmanioses

– Aumento do número de casos

• Malária

• Febre Amarela

• Febre Maculosa

• Doença de Chagas

• Echinococose

• Leptospirose

• Esporotricose



Agradecimento: Daniel Brandespin

Doenças...

RAIVA HUMANA TRANSMITIDA POR MORCEGO 

HEMATÓFAGO



LEPTOSPIROSE



LEISHMANIOSES



FEBRE MACULOSA



Foto: Adriana M. L.

Vieira

ESPOROTRICOSE



ESPOROTRICOSE humana



DOENÇA DE CHAGAS



BRUCELOSE

MORMO

TUBERCULOSE



ENFERMIDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS

• 3,2 milhões de crianças morrem anualmente, no
mundo, de enfermidades diarréicas

• A mais alta taxa de morbidade e mortalidade em
crianças na América Latina provém das enfermidades
transmitidas por alimentos

• Na América Latina e Caribe, 

75% de todos os alimentos são 

distribuídos por vendedores 

ambulantes nas áreas urbanas



ENFERMIDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS

• A salmonelose é responsável pela maioria das
enfermidades transmitidas por alimentos

• O impacto econômico dessas enfermidades chega, em
alguns países, a até a 10.000 milhões de dólares por ano

• Alguns países informam perdas físicas de 600 milhões de
dólares anuais, em virtude da manipulação deficiente de
alimentos



Ainda....
 O aumento do 

número de

animais 

sinantrópicos

 O crescimento do 

número de casos de 

doenças como 

Dengue, Zika, 

Chikungunya, Febre 

amarela, 

Leishmaniose, 

Lepstopirose,  

Hantavirose, Raiva 

por quirópteros, 

Psitacose...

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/secretarias/saude/vigilancia_saude/ccz/0008/vs_rato04.jpg&imgrefurl=http://www2.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/saude/vigilancia_saude/ccz/0046/portal/secretarias/saude/vigilancia_saude/doenca_agravo/0039/portal/secretarias/saude/vigilancia_saude/ccz/0008&usg=__kFW_1FoKDw7zyxYrSNYF-91EST4=&h=170&w=180&sz=5&hl=pt-BR&start=1&um=1&tbnid=-WvlNbVnzVdlbM:&tbnh=95&tbnw=101&prev=/images?q=ANIMAIS+SINANTR%C3%93PICOS&hl=pt-BR&sa=G&um=1
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/secretarias/saude/vigilancia_saude/ccz/0008/vs_rato04.jpg&imgrefurl=http://www2.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/saude/vigilancia_saude/ccz/0046/portal/secretarias/saude/vigilancia_saude/doenca_agravo/0039/portal/secretarias/saude/vigilancia_saude/ccz/0008&usg=__kFW_1FoKDw7zyxYrSNYF-91EST4=&h=170&w=180&sz=5&hl=pt-BR&start=1&um=1&tbnid=-WvlNbVnzVdlbM:&tbnh=95&tbnw=101&prev=/images?q=ANIMAIS+SINANTR%C3%93PICOS&hl=pt-BR&sa=G&um=1
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.sme.pmmc.com.br/imagens/ambiental/ambiental_152.jpg&imgrefurl=http://www.sme.pmmc.com.br/?pagina=ambiental_zoonoses&usg=__xOVakh1eo6AH_GbCuWl9wSeJIhY=&h=265&w=400&sz=39&hl=pt-BR&start=8&um=1&tbnid=S7kkGovhGzb-dM:&tbnh=82&tbnw=124&prev=/images?q=ANIMAIS+SINANTR%C3%93PICOS&hl=pt-BR&sa=G&um=1
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.sme.pmmc.com.br/imagens/ambiental/ambiental_152.jpg&imgrefurl=http://www.sme.pmmc.com.br/?pagina=ambiental_zoonoses&usg=__xOVakh1eo6AH_GbCuWl9wSeJIhY=&h=265&w=400&sz=39&hl=pt-BR&start=8&um=1&tbnid=S7kkGovhGzb-dM:&tbnh=82&tbnw=124&prev=/images?q=ANIMAIS+SINANTR%C3%93PICOS&hl=pt-BR&sa=G&um=1
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/secretarias/saude/vigilancia_saude/ccz/0022/vs_morcego04.jpg&imgrefurl=http://www2.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/saude/vigilancia_saude/ccz/0046/portal/secretarias/saude/vigilancia_saude/doenca_agravo/0003/portal/secretarias/saude/vigilancia_saude/ccz/0022&usg=__lCwIVd40R3sJKzOFIAqWVwHXYhg=&h=300&w=450&sz=14&hl=pt-BR&start=13&um=1&tbnid=fhgvcBSe13GThM:&tbnh=85&tbnw=127&prev=/images?q=ANIMAIS+SINANTR%C3%93PICOS&hl=pt-BR&sa=G&um=1
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OUTRAS CAUSAS.....

MUITOS DESAFIOS!!!



Na sociedade moderna, cães e gatos 

fazem parte das famílias e do 

cenário urbano, e tem-se 

reconhecido que a relação entre 

humanos e animais de estimação 

está associada a benefícios para a 

saúde, tanto emocional quanto física.

Animais saudáveis!!! 

Outros fatores...



IBGE (Junho 2015)

- 52,2 milhões de cães

- 44% dos domicílios

- 22 milhões de gatos

- Crianças (0-14 anos) – 44,9

milhões

Animais de estimação



E ainda...

A alimentação regular das 

populações com proteínas nobres 

derivadas do leite, dos ovos e das 

carnes é vital, e sua carência 

também constitui um sério problema 

de Saúde Pública

Saúde animais de produção







Segurança Alimentar

no mundo, 20% das 

perdas dos animais de 

produção são causadas 

por doenças 

Quanto antes forem detectadas as infecções nos animais, mais 

fácil prevenir sua transmissão a humanos ou a introdução na 

cadeia alimentar



Quanto antes forem detectadas as infecções nos animais, mais 

fácil prevenir sua transmissão a humanos ou a introdução na 

cadeia alimentar





AINDA MAIS....

MUITOS DESAFIOS!!!



Fatores sócio-ambientais

• Transformações ambientais e demográficas favorecendo 
o aparecimento de novas  doenças

• Alteração no comportamento epidemiológico  de 
doenças já  existentes

• Crescimento da população, urbanização e maior 
integração entre as espécies animais

• Invasão florestal

• Globalização do comércio  de produtos de origem 
animal.

http://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads

Profa Dra Sthenia S. A. Amora

- ADAPTADO

http://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads


Mudanças sócio-ambientais

Causam alterações na epidemiologia  de doenças 

(emergentes e reemergentes)

http://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads/-%20Palestra%20Sa%C3%BAde%20%C3%9Anica%20-

%20Fred%20Monteiro%20e%20Adriana%20Vieira.pdf - ADAPTADO

Fator (causa) Mudança (efeito)

Populações humanas crescendo e se 

expandindo para novas áreas geográficas

(urbanização)

Como resultado, mais pessoas vivem em estreito 

contato com animais domésticos e selvagens.

Isso oferece mais oportunidades para as doenças 

circularem entre os animais e as pessoas

Nosso Planeta tem passado por 

mudanças climáticas e de uso da terra, 

como desmatamentos, invasão das 

florestas e intensas práticas agrícolas

Mudanças nas condições ambientais e dos habitats 

oferecem novas oportunidades para que as doenças 

surjam nos animais (mudança na ecologia de vetores)

Viagens internacionais e comércio de 

animais e produtos tem se intensificado

Como resultado, doenças tem se disseminado 

rapidamente por todo o Globo

Fatores...

http://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads/- Palestra Sa%C3%BAde %C3%9Anica - Fred Monteiro e Adriana Vieira.pdf


Mudanças climáticas

A saúde humana será uma das áreas que 
mais sofrerão com os  efeitos das mudanças 
climáticas

• Diretos: doenças  e mortes causadas pelo calor 
e eventos  extremos,

• Indiretos: aqueles provocados por modificação 
do ecossistema, dos ciclos  biogeoquímicos, da 
falta de saneamento básico, que permitem o 
aumento de doenças  infecciosas,  as não 
transmissíveis e as doencas vetoriais.

Cência & Saúde Coletiva, 21(1):263-272, 2016



Mudanças climáticas

• Efeitos diretos dos eventos climáticos extremos
– influências sobre a fisiologia humana (por exemplo, ondas de 

calor) ou provocando traumas  físicos e psicológicos em 
acidentes, como em tempestades, inundações e secas.

• Efeitos sobre o meio ambiente
– afetando a produção de alimentos, a qualidade da água, a 

qualidade do ar e a ecologia de vetores.

• Efeitos sobre os processos sociais
– determinando rupturas socioeconômicas, culturais e 

demográficas importantes. 

Exemplo: migração de grupos populacionais, desencadeada por 
secas prolongadas, que  afetam principalmente populações que 
dependem  da agricultura de subsistência.

Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), 20075



Muitos trabalhos de pesquisa...

http://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads/-%20Palestra%20Sa%C3%BAde%20%C3%9Anica%20-

%20Fred%20Monteiro%20e%20Adriana%20Vieira.pdf - ADAPTADO

http://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads/- Palestra Sa%C3%BAde %C3%9Anica - Fred Monteiro e Adriana Vieira.pdf


 Uso de Agrotóxicos

 Uso de antibióticos, hormônios, antineoplásicos – clínicas, 
propriedades rurais, própria casa

 Resíduos de atenção animal – cadáveres, excretas, Animais 
sem controle 

 Maus-tratos com animais que podem estar relacionados com 
violência doméstica (teoria do elo ou link)

 Questão dos acumuladores

 Agressões por animais (comportamento animal) – raiva e 
outras enfermidades

 Saúde do trabalhador – manipulando agentes zoonóticos, 
carteiros...

Também constituem sérios problemas 

para a MANUTENÇÃO DA Saúde Única

Considerando ainda...



USO DE ANTIMICROBIANOS SEM CONTOLE

http://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads/-%20Palestra%20Sa%C3%BAde%20%C3%9Anica%20-

%20Fred%20Monteiro%20e%20Adriana%20Vieira.pdf - Adriana Vieira - ADAPTADO

http://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads/- Palestra Sa%C3%BAde %C3%9Anica - Fred Monteiro e Adriana Vieira.pdf


Os antineoplásicos são considerados 

medicamentos de  risco, que podem causar 

genotoxicidade (mutação  genética), 

carcinogenicidade (câncer) e teratogenicidade  

(má-formação fetal). Daí a grande necessidade 

de  regulamentação.

http://www.anvisa.gov.br/divulga/noticias/2004/141004_3.htm

USO DE ANTINEOPLÁSICOS SEM CONTOLE

http://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads/-%20Palestra%20Sa%C3%BAde%20%C3%9Anica%20-

%20Fred%20Monteiro%20e%20Adriana%20Vieira.pdf - Adriana Vieira - ADAPTADO

http://www.anvisa.gov.br/divulga/noticias/2004/141004_3.htm
http://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads/- Palestra Sa%C3%BAde %C3%9Anica - Fred Monteiro e Adriana Vieira.pdf


RESOLUÇÃO - RDC Nº 220, DE 21 DE SETEMBRO DE 2004

A resolução estabelece requisitos mínimos para o funcionamento dos serviços e

normatiza o preparo e a administração dos medicamentos utilizados, bem como

aspectos referentes às instalações físicas, aos materiais, aos equipamentos de

proteção individual e coletiva, às questões de biossegurança e aos recursos

humanos para minimizar riscos aos usuários e profissionais de saúde envolvidos.

A partir da regulamentação, os estabelecimentos de saúde deverão manter um

local centralizado para o preparo desses medicamentos, em área restrita e

exclusiva, dotada de cabine de segurança biológica. E o profissional de saúde

deverá fazer uso de equipamentos de proteção individual. Até então esses

procedimentos não estavam regulamentados.

http://www.anvisa.gov.br/divulga/noticias/2004/141004_3.htm

USO DE ANTINEOPLÁSICOS SEM CONTOLE

http://www.anvisa.gov.br/divulga/noticias/2004/141004_3.htm


DESTINO DE RESÍDUOS



DESTINO DE CADÁVERES



MAIS....

Existe uma Conexão 
entre Crueldade contra 

Animais e Violência 

Humana?

http://www.hsus.org

Quase ¼ de todos os casos de crueldade 

intencional contra animais envolve alguma forma 

de violência familiar.  

Violência doméstica foi a forma mais reportada, 

seguida por  abusos contra crianças 

e pessoas idosas.

http://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads/-%20Palestra%20Sa%C3%BAde%20%C3%9Anica%20-

%20Fred%20Monteiro%20e%20Adriana%20Vieira.pdf - Adriana Vieira - ADAPTADO

http://www.hsus.org/
http://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads/- Palestra Sa%C3%BAde %C3%9Anica - Fred Monteiro e Adriana Vieira.pdf


Teoria do ELO ou do Link

• A psicóloga Maria José Sales Padilha (2011) foi pioneira 

no Brasil ao relacionar a violência doméstica com a 

crueldade animal. 

• Estudo “Crueldade com Animais X Violência Doméstica 

Contra Mulheres: Uma Conexão Real” corroborou as 

pesquisas norte-americanas e iniciou o processo de 

sensibilização nacional para o tema. 

• Ela aplicou um questionário a 453 mulheres do Estado de 

Pernambuco, selecionadas por terem sofrido violência de 

seus maridos. 

• Constatou-se que quase 50% dos agressores já haviam 

sido violentos com os animais da casa ou outros animais.



MAIS.......TRANSTORNO DE ACUMULAÇÃO



• PADRÃO AUTOSSÔMICO RECESSIVO 
LIGADO AOS CROMOSSOMOS 4, 5 E 17

• 50% DOS INDIVÍDUOS QUE SÃO  
COLECIONISTAS TINHAM UM PARENTE 
COM  A MESMA DOENÇA

• DOENÇA MULTIFATORIAL

GENÉTICA DO TRANSTORNO DE

ACUMULAÇÃO

Slide: Dra Ana

Bautzerhttp://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads/-%20Palestra%20Sa%C3%BAde%20%C3%9Anica%20-

%20Fred%20Monteiro%20e%20Adriana%20Vieira.pdf - Adriana Vieira - ADAPTADO

http://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads/- Palestra Sa%C3%BAde %C3%9Anica - Fred Monteiro e Adriana Vieira.pdf


2009

Fotos: Adriana

Vieira

2014

http://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads/-%20Palestra%20Sa%C3%BAde%20%C3%9Anica%20-

%20Fred%20Monteiro%20e%20Adriana%20Vieira.pdf - Adriana Vieira - ADAPTADO

http://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads/- Palestra Sa%C3%BAde %C3%9Anica - Fred Monteiro e Adriana Vieira.pdf


http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=20102015P%20 

015752015SGM%20%20%20%20%20%20%20%20%20&secr=23&depto=0&descr_tipo=PORTARIA

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=20102015P


http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=20102015P%2001575 

2015SGM%20%20%20%20%20%20%20%20%20&secr=23&depto=0&descr_tipo=PORTARIA

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=20102015P 01575


REDE DE ATENÇÃO ÀS PESSOAS COM
TRANSTORNOS DE ACUMULAÇÃO

ATENÇÃO

BÁSICA

SAÚDE

MENTAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL

BÁSICA

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESPECIALIZADA

LIMPEZA

URBANA

SAÚDE

ANIMAL

MINISTÉRIO

PÚBLICO

CONSELHO

TUTELAR

OUTROS





PORTARIA Nº 204, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2016

Define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de

saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional,

nos termos do anexo, e dá outras providências.

ANEXO

Lista Nacional de Notificação Compulsória

DOENÇA OU AGRAVO (Ordem alfabética)

1. Acidente de trabalho 

a. Acidente de trabalho com exposição a material biológico

b. Acidente de trabalho: grave, fatal e em crianças e adolescentes

1. Acidentes por animal peçonhento;

2. Acidente por animal potencialmente transmissor da raiva;

30. Intoxicação Exógena (por substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais 

pesados);

38. Raiva Humana;

44. Tétano
a.Acidental

b.Neonatal  

46.

a.

b.

Violência: doméstica e/ou outras violências 

Violência: sexual e tentativa de suicídio

http://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads/-%20Palestra%20Sa%C3%BAde%20%C3%9Anica%20-

%20Fred%20Monteiro%20e%20Adriana%20Vieira.pdf - Adriana Vieira - ADAPTADO

http://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads/- Palestra Sa%C3%BAde %C3%9Anica - Fred Monteiro e Adriana Vieira.pdf


MORDEDURAS, ARRANHADURAS, 

COICES...

http://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads/-

%20Palestra%20Sa%C3%BAde%20%C3%9A

nica%20-

%20Fred%20Monteiro%20e%20Adriana%20V

ieira.pdf - Adriana Vieira - ADAPTADO

http://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads/- Palestra Sa%C3%BAde %C3%9Anica - Fred Monteiro e Adriana Vieira.pdf


ECTO E ENDOPARASITAS



ERGONOMIA

http://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads/-%20Palestra%20Sa%C3%BAde%20%C3%9Anica%20-

%20Fred%20Monteiro%20e%20Adriana%20Vieira.pdf - Adriana Vieira - ADAPTADO

http://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads/- Palestra Sa%C3%BAde %C3%9Anica - Fred Monteiro e Adriana Vieira.pdf


Segurança e saúde do 
trabalhador Equipamentos  

de Proteção  
Individual e  

Coletiva



Segurança e saúde do 
trabalhador Equipamentos  

de Proteção  
Individual e  

Coletiva

http://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads/-%20Palestra%20Sa%C3%BAde%20%C3%9Anica%20-

%20Fred%20Monteiro%20e%20Adriana%20Vieira.pdf - Adriana Vieira - ADAPTADO

http://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads/- Palestra Sa%C3%BAde %C3%9Anica - Fred Monteiro e Adriana Vieira.pdf


Segurança e saúde do 
trabalhador - Vacinas

1. RAIVA

Esquema pré-exposição

profissionais que realizam pré-exposição devem repetir a 

titulação de anticorpos com periodicidade de  acordo com o 

risco a que estão expostos.

Fonte: Normas Técnicas de Profilaxia da Raiva Humana. 

Ministério da Saúde 2017

http://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads/-%20Palestra%20Sa%C3%BAde%20%C3%9Anica%20-

%20Fred%20Monteiro%20e%20Adriana%20Vieira.pdf - Adriana Vieira - ADAPTADO

http://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads/- Palestra Sa%C3%BAde %C3%9Anica - Fred Monteiro e Adriana Vieira.pdf


E a saúde
mental??!!



TRANSTORNOS MENTAIS E DO COMPORTAMENTO

RELACIONADOS COM O TRABALHO (Grupo V da CID-10)

DOENÇAS AGENTES ETIOLÓGICOS OU

FATORES DE RISCO DE NATUREZA  

OCUPACIONAL

Sensação de 

Estar Acabado  

("Síndrome de 

Burn-Out",  

"Síndrome do 

Esgotamento  

Profissional")

• Ritmo de trabalho penoso (Z56.3)

• Outras dificuldades físicas e 

mentais relacionadas com o trabalho  

(Z56.6) 

(Z73.0)

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1999/prt1339_18_11_199

9.html

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1999/prt1339_18_11_1999.html


Foto: CONTAC - relacionada aos profissionais de

frigoríficos

“Frango barato para os europeus sai caro para
os trabalhadores brasileiros”

(Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústrias da Alimentação,
Agroindústrias, Cooperativas de Cereais e Assalariados Rurais )

http://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads/-%20Palestra%20Sa%C3%BAde%20%C3%9Anica%20-

%20Fred%20Monteiro%20e%20Adriana%20Vieira.pdf - Adriana Vieira - ADAPTADO

http://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads/- Palestra Sa%C3%BAde %C3%9Anica - Fred Monteiro e Adriana Vieira.pdf


E a
eutanásia??!!

ABATE



RESOLUÇÃO Nº 1000, DE 11 DE MAIO 
DE 2012

Dispõe sobre procedimentos e métodos de eutanásia em animais e
dá outras providências.

...Art. 5º É obrigatória a participação do médico veterinário na
supervisão e/ou execução da eutanásia animal em todas as
circunstâncias em que ela se faça necessária.
:
:
Art. 6º O médico veterinário responsável pela supervisão e/ou
execução da eutanásia deverá:
... V - prever a necessidade de um rodízio profissional, quando
houver rotina de procedimentos de eutanásia, com a finalidade de
evitar o desgaste emocional decorrente destes procedimentos;
VI - garantir que a eutanásia, quando não realizada pelo médico
veterinário, seja executada, sob supervisão deste, por indivíduo
treinado e habilitado para este procedimento;

:
:



http://inf.unisul.br/~psicologia/wp-
content/uploads/2010/12/CRISTIANE%20DURIEUX%20COELHO.pdf

CRISTIANE DURIEUX COELHO

“Ao fim deste processo, constatou-se que a morte de um animal, por meio

da aplicação da eutanásia, provoca nos profissionais sensações de

desconforto, culminando em sentimento de empatia com o tutor,

aversão, tristeza, derrota, resignação, piedade e indiferença.

Assim, o principal motivo para a prática da eutanásia é livrar o animal do

sofrimento, sendo este um processo que gera nos médicos-

veterinários impactos afetivo-emocionais negativos.”

Mesmo sendo profissionais e metodologicamente aptos para executar os

procedimentos técnicos da eutanásia, estas pessoas não estão isentas de

vivenciarem afetos e emoções diante da morte de um ser vivente.

O ENVOLVIMENTO AFETIVO-EMOCIONAL DE 

MÉDICOS-VETERINÁRIOS DIANTE DA PRÁTICA DE 

EUTANÁSIA EM CÃES  E GATOS

http://inf.unisul.br/~psicologia/wp-


E as vistorias
zoossanitárias??!!



E as vistorias  
zoossanitárias??!!

FOTOS: ADRIANA M. L.

VIEIRAhttp://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads/-%20Palestra%20Sa%C3%BAde%20%C3%9Anica%20-

%20Fred%20Monteiro%20e%20Adriana%20Vieira.pdf - Adriana Vieira - ADAPTADO

http://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads/- Palestra Sa%C3%BAde %C3%9Anica - Fred Monteiro e Adriana Vieira.pdf


E as vistorias
zoossanitárias??!! E como

resolver??

- problemas sociais graves
- problemas de saúde física e mental
- violência
- abandono....

Foto: Adriana Vieira

http://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads/-%20Palestra%20Sa%C3%BAde%20%C3%9Anica%20-

%20Fred%20Monteiro%20e%20Adriana%20Vieira.pdf - Adriana Vieira - ADAPTADO

http://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads/- Palestra Sa%C3%BAde %C3%9Anica - Fred Monteiro e Adriana Vieira.pdf
http://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads/- Palestra Sa%C3%BAde %C3%9Anica - Fred Monteiro e Adriana Vieira.pdf
http://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads/- Palestra Sa%C3%BAde %C3%9Anica - Fred Monteiro e Adriana Vieira.pdf


http://occmed.oxfordjournals.org/content/60/6/436.fu

ll.pd f+html

http://occmed.oxfordjournals.org/content/60/6/436.full.pd


Então......Saúde Única

- É uma estratégia mundial para 
expandir as colaborações 
interdisciplinares e as comunicações 
em todos os aspectos dos cuidados 
de saúde para humanos, animais e 
meio ambiente. 

- O sinergismo alcançado irá 
promover os cuidados de saúde para 
o século 21:

• acelerando as descobertas de 
pesquisa biomédica, 

• aumentando a eficácia da saúde 
pública,

• ampliando rapidamente a base de 
conhecimento científico

• e melhorando a educação médica e 
os cuidados clínicos. 

Quando implementado 
corretamente, ajudará a proteger e 
salvar milhões de vidas em nossas 

gerações atuais e futuras.



Saúde 

Ambiental

Saúde 

Animal
Saúde 

Humana



QUAL O NOSSO PAPEL EM 

TODO ESSE CONTEXTO???

COMO INTERVIR PARA 

PROMOVER A SAÚDE 

ÚNICA???

EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS



A identificação de novos agentes infecciosos e o 

ressurgimento de doenças que se considerava 

controladas, levam as "doenças emergentes e 

reemergentes" a figurarem hoje, ao lado dos 

efeitos do envelhecimento populacional e da 

violência urbana, como centro das atenções de 

profissionais da saúde, acadêmicos, gestores, 

agentes e atores de políticas públicas, das 

instituições governamentais ou não, nacionais ou 

internacionais.

EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS

importância



• A educação médico veterinária tem sido, há 

muito tempo, alvo de atenção nos países 

desenvolvidos para atuar na concepção

“Um Mundo, uma Saúde”

Saúde Única

Formação de profissionais da área de Saúde:

O mundo está preocupado...



A mulher na 

Medicina 

Veterinária
“O futuro da Medicina Veterinária parece ser 
feminino: com um crescimento acelerado da 
participação de mulheres no mercado de trabalho, em 
breve, a área deve ter mais profissionais mulheres do 
que homens, invertendo uma proporção histórica”



O crescimento da atuação das médicas-veterinárias é 

significativo.

Atualmente, o Brasil conta com 124.253 mil médicos 

veterinários inscritos no Conselho.

 62.527 (49%) são do sexo feminino e a maioria atua em São 

Paulo, estado brasileiro com 20 mil médicas-veterinárias.

Até os anos 1980, elas representavam apenas 20% da 

categoria no país. 

No ano passado, 64% dos 8 mil médicos veterinários recém-

formados eram mulheres.

A mulher na Medicina Veterinária



 A presença feminina na área de Medicina Veterinária vem crescendo nos 

últimos 20 anos.

 O número de matrículas de mulheres em diversos estados e no Distrito Federal 

ultrapassa 60% (Comissão Nacional de Educação da Medicina Veterinária, do Conselho Federal de Medicina 

Veterinária (CFMV).

 A predominância feminina pode ser observada no Amazonas (52%), no Distrito 

Federal (57%), no Espírito Santo (50,1%), em São Paulo (59%) e no Rio de 

Janeiro (60%).

 O número de matrículas femininas só não é maior nos estados de Goiás, Mato 

Grosso e Rondônia. 

“É que essa é uma região de fronteira agrícola com maior vocação para o 

agronegócio e, nessas atividades, predomina a ação masculina” (Comissão Nacional de 

Educação da Medicina Veterinária, do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV).

A mulher na Medicina Veterinária



 Não há dados sobre as áreas de maior atuação das mulheres na Medicina 

Veterinária.

 Representantes do ensino estimam que a maioria ingresse no curso em busca 

de uma carreira na Clínica de Pequenos Animais. 

 Um estudo dos anos 1990, 2000 e 2010 do Senso da Educação Superior no 

Brasil revela que nas metrópoles, onde predomina a posse de animais de 

companhia, a participação da mulher prevalece de forma absoluta. 

 Situação mundial

A mulher na Medicina Veterinária



Há profissionais do sexo feminino 

em todas as áreas da Medicina Veterinária 

Empreendedorismo: existem pessoas que encaram o ramo, nas diversas 

áreas que a profissão oferece a possibilidade de atuar. 

 Área de pequenos animais  (clínica e cirurgia e suas especialidades e 

alternativas)

• Área de animais de produção (clínica, cirurgia, reprodução, produção, 

defesa sanitária animal, inspeção)

• Área de animais selvagens 

•Exército

•Ensino, pesquisa, laboratório, produção alimentos

•SAÚDE PÚBLICA



A mulher na Medicina Veterinária

As mulheres vêm buscando a Medicina Veterinária de maneira incisiva. 

 “Eu vejo um número enorme de mulheres em sala de aula e 

consequentemente isso irá se refletir no mercado de trabalho.

 Observo o anseio destas alunas em saber se serão aceitas pelo 

mercado de trabalho - principalmente aquelas que tem interesse em 

atuar na área de grandes animais.

 Ainda existe preconceito do empregador, por achar que elas não 

vão dar conta de lidar com animais grandes e fortes” 

Contrapontos da mulher na profissão???

Médica Veterinária Marina Zimmerman, Conselheira do 

CRMV-DF professora e cirurgiã



Obrigada!

Adolorata Ap. Bianco Carvalho

Adolorata.carvalho@unesp.br


