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Projeto Médico Veterinário na Saúde da Família: Avaliação dos dados levantados 

no Município de Bertioga, SP entre 2011 e 2012. 

 

1. Resumo do projeto  

A inserção do Médico Veterinário no Programa da Saúde da Família evidencia sua 

importância como promotor de saúde humana e animal. Dessa forma, o contato do alunado 

com atividades de extensão nesta área de atuação favorece a formação do futuro profissional, 

uma vez que permite o confronto com realidades distintas. Com este intuito, o “Projeto 

Médico Veterinário na Saúde da Família” visa inserir os alunos do curso de Medicina 

Veterinária neste contexto. A partir de agosto de 2011, por meio deste projeto, foram 

realizadas visitas às famílias residentes no município de Bertioga, com a aplicação de um 

questionário epidemiológico. O presente projeto de pesquisa tem como principal objetivo 

avaliar as informações coletadas entre agosto de 2011 e dezembro de 2012, a fim de descrever 

os resultados obtidos, assim como avaliar as medidas implementadas e o questionário 

atualmente utilizado, e ainda propor outras formas de intervenção. 

 

2. Introdução e revisão de literatura 

Em 2008, mediante a Portaria GM nº 154, foram criados no Brasil os Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família (NASF), que constituem uma equipe integrada por profissionais de 

diferentes áreas de conhecimento que atuam em conjunto com a equipe de Saúde da Família, 

compartilhando e apoiando as praticas da Saúde (BRASIL, 2010), sendo uma escolha dos 

municípios aderirem ou não ao NASF. 

O medico veterinário, em sua formação teórica e pratica, está apto a integrar o Núcleo 

de Apoio à Saúde da Família (NASF), participando deste modo como elemento integrante do 

SUS (BRASIL, 2011).  

Com a inclusão do médico veterinário no NASF, os alunos de medicina veterinária da 

FMU, juntamente com parte do corpo docente do curso, optaram por elaborar um Projeto de 

extensão acadêmica, no qual os alunos interagem diretamente com a comunidade do 

município de Bertioga, São Paulo, realizando a anamnese e o exame físico dos animais. Além 

disso, o projeto tem como objetivo o levantamento de dados sobre saúde publica, saneamento 

básico, presença de animais sinantrópicos, qualidade de vida dos moradores, além da 

implementação de ações de educação em saúde. 

Assim sendo, o presente projeto de pesquisa visa avaliar o material obtido até o 

momento por meio das visitas realizadas ao município de Bertioga, buscando identificar 



pontos críticos a serem abordados posteriormente, bem como aferir o impacto das medidas 

realizadas na população local. 

 

3. Objetivos 

O presente projeto de pesquisa tem como objetivo geral realizar a análise descritiva do 

material obtido por meio do “Projeto Médico Veterinário na Saúde da Família” realizado no 

município de Bertioga, São Paulo, entre agosto de 2011 e dezembro de 2012.  

 

4. Metodologia 

 O “Projeto Médico Veterinário na Saúde da Família” foi implementado no município 

de Bertioga, localizado na região costeira do Estado de São Paulo. Os dados foram obtidos 

por meio da aplicação de questionários à população residente no município. Tais informações 

foram coletadas por alunos do curso de Medicina Veterinária das Faculdades Metropolitanas 

Unidas durante as visitas à cidade por meio do “Projeto Médico Veterinário na Saúde da 

Família” entre agosto de 2011 e dezembro de 2012. 

  

5. Desenvolvimento 

Após a criação e padronização do banco de dados com o auxílio do software MS-

Access, foram analisados primeiramente os questionário epidemiológico aplicados em treze 

bairros do município de Bertioga, totalizando 503 domicílios no período de agosto a 

dezembro de 2011. Em uma segunda fase do projeto, serão avaliados dados coletados durante 

o ano de 2012. 

 

6. Resultados parciais 

Através da analise de dados para definir o perfil da população no período estudado, 

pode-se observar que 85% (426/503) dos moradores trabalham ou trabalham e estudam, sendo 

que 58% (291/503) relataram a presença de estudantes em casa. 

Ao serem questionados sobre a proveniência da água, 64% (324/503) referiram ter 

acesso a água tratada; 30% (151/503)  a água canalizada; 1% (5/503) utilizam água de poço 

artesiano e 5% (23/503) não souberam responder. Diante da análise dos dados sobre 

saneamento, pode-se observar que a maioria dos domicílios possui fossa (202/503) ou esgoto 

canalizado (147/503), porém em muitos casos, mesmo entre os que optaram por uma dessas 

alternativas, foi identificado esgoto a céu aberto. 



O mesmo viés foi observado com relação à presença de animais sinantrópicos no 

município, sendo possível identificar a ocorrência de roedores e baratas em muitas residências 

em que os proprietários referiram a ausência. 

A coleta de lixo foi relatada por 60% (304/503) dos entrevistados como sendo em dias 

alternados, semanalmente em 18% (88/503) e diariamente em 12% (59/503) dos casos, sendo 

que 10% (52/503) não souberam informar.  

Apenas 19% dos moradores relataram estar enfermos durante a entrevista, porém não 

foram reportadas doenças de que usualmente se apresentam com elevada morbidade, como 

diarréia, cefaléia, gripe, ou enfermidades crônicas como hipertensão e diabetes. Os principais 

relatos eram referentes a alterações em coluna vertebral, neoplasias, e outras alterações físicas 

ou mentais. Tal fato pode ter ocorrido por não haver no questionário itens específicos para 

identificar tais casos. 

A análise parcial dos questionários permitiu que se verificasse o perfil dos moradores 

entrevistados, assim como os principais pontos vulneráveis a serem considerados pelo NASF 

buscando a prevenção e o controle de enfermidades, especialmente aquelas associadas às 

questões ambientais observadas. Além disso, foi possível identificar elementos do 

questionário que poderão ser aprimorados a fim de facilitar a coleta de dados, e melhorar a 

qualidade da informação gerada. 
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