A Saúde Única representa uma visão integrada, que considera a indissociabilidade entre saúde humana, saúde
animal e saúde ambiental. O conceito foi proposto por
organizações internacionais, como a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização Mundial da Saúde
Animal (OIE) e a Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura (FAO), reconhecendo que existe um vínculo muito estreito entre o ambiente, as doenças
em animais e a saúde humana.

O que é
Saúde Única?

A conceito Saúde Única define políticas, legislação,
pesquisa e implementação de programas, em que múltiplos setores se comunicam e trabalham em conjunto
nas ações para a diminuição de riscos e manutenção da
Saúde. Essa integração pode contribuir para a eficácia
das ações em Saúde Pública, com redução dos riscos
para a saúde global.

Não jogue este impresso em via pública.

As interações entre humanos e animais ocorrem em diversos ambientes e de diferentes maneiras. Essas interações podem ser responsáveis pela transmissão de agentes infecciosos entre animais e seres humanos, levando à
ocorrência de zoonoses. Segundo a OIE, cerca de 60%
das doenças humanas têm em seu ciclo a participação
de animais, portanto, são zoonóticas, assim como 70%
das doenças emergentes e reemergentes.

TRILHAR CAMINHOS DO SUS À SAÚDE ÚNICA

Conheça exemplos de Saúde Única

A importância do
médico-veterinário na Saúde Única

>> As zoonoses (influenza, raiva, leishmaniose, toxoplasmose, leptospirose e arboviroses, entre muitas outras) podem ser transmitidas diretamente pelo contato
entre pessoas e animais ou, indiretamente, por vetores,
pelo consumo de produtos de origem animal contaminados ou por meio de resíduos da produção que podem
contaminar a água e todo o ambiente.

Atualmente, a Medicina Veterinária é uma das profissões
com maior campo de atuação no Brasil e no mundo.
As atividades do médico-veterinário vão muito além da
clínica de pequenos e grandes animais! Envolvem também a defesa sanitária animal, a Saúde Pública, a pesquisa uni e multidisciplinar.
Na Saúde Pública, o médico-veterinário atua na inspeção e fiscalização de produtos de origem animal;
na pesquisa de tecnologias de produção, além de ser
responsável pelo estudo de medidas de saúde pública
relativas às zoonoses e ao manejo ambiental. O Conselho Nacional de Saúde incluiu a Medicina Veterinária
no rol das profissões de saúde, pela Resolução CNS nº
287/1998.
O médico-veterinário também está inserido na Atenção
Básica, por ser uma das profissões que podem compor
os Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção
Básica (NASF-AB), nas Vigilâncias Sanitária, Epidemiológica e de Zoonoses e Doenças Transmitidas por Vetores e Saúde do Trabalhador.

Origem e evolução da Saúde Única

Séc. V a.C. - O termo é recente, mas o conceito remonta à antiguidade grega, quando Hipócrates, considerado o pai da Medicina, defendeu a ideia de que a
Saúde Pública estava ligada a um ambiente saudável.

Equipes formadas por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, atuando de maneira integrada, têm maior capacidade de intervir em problemas e atender às necessidades dos
municípios em termos sanitários e ambientais.

Para o alimento chegar à mesa, ele passa por diversas etapas
em que o médico-veterinário faz parte, como:
O cuidado com o ambiente em que os animais vivem,
sua alimentação, manejo e sanidade.
A prevenção de doenças transmissíveis ao ser humano.
O controle da higiene e da qualidade do produto final.

Séc. XIX - Diversos cientistas identificaram
semelhanças entre os processos humanos e animais.
Foi o caso do médico alemão Rudolf Virchow (18211902), que afirmou: “Entre a medicina animal e a
medicina humana não existem linhas divisórias e nem
devem existir”.

séc. V a.C.
Séc. XIX

>> Situações de transformações ou desastres ambientais, grande migração de pessoas e urbanização aumentam o risco de transmissão de doenças e até mesmo a configuração de epidemias.

O Conselho Federal de Medicina Veterinária defende
uma saúde preventiva, eficaz e integrada, que leve
conhecimento à população em prol de uma Saúde Única.
O CFMV disponibiliza uma página especial sobre
Saúde Única, com textos, notícias e materiais inéditos
sobre o tema.

>> Mudanças climáticas podem modificar a bioecologia
de transmissores e, consequentemente, favorecer o risco de transmissão de agentes infecciosos, levando ao
aparecimento de novas doenças.
>> Emergência e re-emergência de doenças infectocontagiosas; acidentes com animais peçonhentos;
uso indiscriminado de antimicrobianos e agrotóxicos;
surtos de intoxicação e/ou toxinfecção alimentar; bioterrorismo com patógenos zoonóticos e vários outros
problemas, todos relacionados com a interação “ser
humano-animal-ambiente”.

1927 - 2006

1927-2006 - Calvin Schwabe concebeu o termo
Medicina Única. A evolução do termo para Saúde
Única ocorreu no século XXI. A Saúde Única passou a
reconhecer que o ser humano não existe isolado e faz
parte de um ecossistema vivo.

>> O CFMV defende uma saúde preventiva, eficaz e integrada, que leve conhecimento à população em prol da chamada Saúde Única. Na página do Conselho está disponível
uma área especial sobre esse conceito, contendo textos,
notícias e materiais inéditos sobre o tema.
Saiba mais sobre a Saúde Única em:

SAUDEUNICA.CFMV.GOV.BR

2011

2011 - O 1º Congresso Internacional da Saúde Única
foi realizado na Austrália e reuniu participantes de
diferentes áreas de atuação, oriundos de 60 países.
Fontes: www.cdc.gov/onehealth/people-events | www.iohc2015.com

