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Médico	  Veterinário e	  a	  saúde	  única
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Os	  médicos	  veterinários	  são	  diretamente	  responsáveis	  pela	  saúde	  
da	  população,	  dos	  animais	  e	  do	  meio	  ambiente.	  São	  eles	  que	  

inspecionam	  e	  avaliam	  todos	  os	  alimentos	  de	  origem	  animal	  que	  
chegam	  à	  mesa	  do	  consumidor,	  cuidam	  da	  saúde	  e	  bem-‐estar	  dos	  
animais	  domésticos	  e	  selvagens,	  atuam	  na	  manutenção	  e	  melhoria	  
da	  qualidade	  da	  saúde	  pública	  e	  ainda	  desenvolvem	  estudos	  e	  
pesquisas	  científicas	   em	  busca	  de	  novos	  produtos,	  vacinas,	  

tratamentos,	  controle	  e	  erradicação	  de	  doenças.



Médico	  Veterinário e	  a	  saúde	  única
Competências:
◦ Atenção à saúde: ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual
quanto coletivo.

◦ Padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética
(CNE.	  Resolução	   CNE/CES	  1/2003)

◦ O	  médico	   veterinário	  compõe	   o	  rol	  dos	   profissionais	   de	  saúde	  
(Resolução	   CNS	  n.º	  287/1998)

◦ O	  médico	   veterinário	  também	  está	  inserido	   na	  Atenção	  Básica	  
◦ Compõe os	  Núcleos	   de	  Apoio	   à	  Saúde	  da	  Família

(Portaria	  MS	  n.º	  2488/11)	  

◦ Formação	  básica	  em	  ciências	  biomédicas,	  com	  conhecimentos	  nas	  áreas	  de	  epidemiologia	  e	  saneamento	  ambiental
◦ Habilidade	  para	  atividades	  que	  antes	  eram	  comuns	  apenas	  a	  outros	  profissionais	  das	  equipes	  de	  saúde	  coletiva
◦ Sua	  participação	  nas	  ações	  e	  programas	  de	  saúde	  é	  recomendada	  

Organização	  Mundial	  de	  Saúde	  (OMS)
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NASF
• criado pelo Ministério da Saúde (Portaria GM no 154, de 24 de janeiro de 2008)

• apoia a inserção da Estratégia de Saúde da Família (ESF) na rede de serviços;

• amplia a abrangência e o escopo das ações da atenção primária;

• reforçando os processos de territorialização e regionalização em saúde.

• regidos pelos princípios e diretrizes preconizados pelo SUS

• tornou-‐se uma estratégia qualificada e resolutiva para a atenção primária	  à saúde,

de caráter permanente.
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Médicos	  veterinários	  no	  NASF

Ações de planejamento e intervenção

§ Visitas domiciliares para diagnosticar riscos que envolvam animais e ambiente.

§ Prevenção, controle e diagnóstico situacional de riscos de doenca̧s transmissíveis por animais.

§ Prevenção e controle de doenca̧s transmissíveis pelos seres humanos aos animais.

§ Educação em saúde, com foco na promoção, prevenção e controle de doenca̧s de caráter

antropozoonótico e demais riscos ambientais.

§ Ações educativas e de mobilização da comunidade, relativas ao controle das doenca̧s/agravos
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Médicos	  veterinários	  no	  NASF

Ações de planejamento e intervenção

§ Estudos e pesquisas em saúde pública, que favoreçam a territorialidade e a qualificação da atenção.

§ Cuidado com os resíduos sólidos.

§ Divulgação nosmeios de comunicação e sensibilização das comunidades e da sociedade.

§ Prevenção e controle de doenca̧s transmissíveis por alimentos.

§ Respostas às emergen̂cias de saúde pública e eventos de potencial risco sanitário nacional.

§ Identificação e orientações sobre os riscos de contaminação por substâncias tóxicas.
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Médicos	  veterinários	  no	  NASF

Ações de planejamento e intervenção

§ Ações clínicas compartilhadas para uma intervenção interdisciplinar.

§ Intervenções específicas do profissional do NASF com os usuários e/ou famílias em que a equipe da

ESF não tenha condições de resolubilidade.

§ Ações compartilhadas nos territórios de sua responsabilidade, realizadas de forma articulada com

as equipes da ESF.

§ Planejamento, apoio aos grupos, trabalhos educativos de inclusão social, com o intuito de fortalecer

as redes de atenção e cuidados do SUS.
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Médicos	  veterinários	  no	  NASF
Desafios

§ Conseguir o espaco̧ nos NASFs e colocar o projeto em prática requer formação específica na área.

§ Por ser uma área de atuação, cuja regulamentação	  é nova, a necessita de difusão em seu meio e de

preparação das insmtuições de ensino para inserirem o tema em seus currículos.

§ Ampliar o conhecimento dos outros profissionais, membros das equipes da ESF, quanto	  à atuação

do médico veterinário no NASF.

§ Oferta de cursos de formação complementar, incluindo pós-‐graduações direcionadas às políticas

públicas de saúde.
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Médicos	  veterinários	  no	  NASF

Pré-‐requisitos

§ estabelecida pelos preceitos da Saúde Única,

§ avaliação de riscos	  à saúde animal, humana e ambiental, em apoio às equipes de ESF.

§ definida pelos gestoresmunicipais, de acordo com as necessidades do local.
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O	  médico veterinário pode promover ações de	  sensibilização para	  
mostrar a	  importan̂cia da	  profissão para	  o	  núcleo.



Médicos	  veterinários	  no	  NASF

Pré-‐requisitos

§ Justificativa epidemiológica que sustente a contratação do profissional, sendo necessário, para

tanto, conhecer os agravos que ocorrem no território, principalmente as zoonoses e as doenca̧s

transmitidas por alimentos.

§ Capacidade econômica domunicípio demanter o núcleo.

§ Disponibilidade de profissionais habilitados, com conhecimento sobre o desenvolvimento de ações

de prevenção e promoção da saúde.
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Médicos	  veterinários	  no	  NASF
Sensibilização

§ Um trabalho de sensibilização perante os gestores municipais.

§ Por meio dos órgãos, associações e/ou sindicatos de classe

§ por atuação individual do profissional

§ Reuniões pontuais previamente agendadas ou mesmo inserindo pautas nos locais de discussão

que envolvem esses gestores.

§ Demonstrar as atribuições do médico veterinário na saúde pública e sua qualificação para atuar de

maneira interdisciplinar com os demais profissionais que compõem o NASF.
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saudeunica.cfmv.gov.br ;	  	  saudeunica.cfmv.gov.br ;	  	  http://bit.ly/faqnasf
O CFMV defende uma saúde preventiva, eficaz e integrada, que leve conhecimento	   à

população em prol de uma Saúde Única.

Colocar em prática as diretrizes da Atenção Básica, incluindo os Núcleos de Apoio	  à Saúde da

Família (NASF), que contam commédicos veterinários.

Desta forma,	  é possível promover um trabalho interdisciplinar e multidisciplinar com todos os

profissionais envolvidos na saúde.
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