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PROGRAMAS PÚBLICOS DE ATENÇÃO À SAÚDE E O DESAFIO DE INTEGRAR O 

MÉDICO VETERINÁRIO ÀS EQUIPES 

1. RESUMO 

O Sistema Único de Saúde prevê níveis diferentes de ação para cada esfera 

governamental e define que a atenção básica seja exercida pelo nível municipal de 

governo. A Estratégia Saúde da Família, prevista no Sistema, reorientou as atividades de 

atenção básica à saúde e a concretização desse conceito se dá por meio dos NASF – 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família. Em 2011, uma Portaria do Ministério da Saúde 

incluiu o médico veterinário como uma das profissões a integrar as equipes NASF, mas 

o número desses profissionais nos NASF ainda é bastante pequeno, por motivos pouco 

estudados. Estre trabalho visa a aprofundar o conhecimento sobre as ações de saúde 

pública, apresentar números da composição das equipes e instigar a investigação dos 

motivos pelos quais ainda é pouco representativa a participação dos médicos veterinários 

nos programas de Saúde da Família. A classe médica veterinária será a maior 

beneficiada por esses conhecimentos, implicando que a própria classe médica veterinária 

seja o sujeito ativo e grande responsável pelas ações de mudança da realidade atual. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 A Estratégia Saúde da Família (ESF) é um programa do Governo Federal 

criado com o objetivo de reorientar a atenção básica à saúde, de acordo com os preceitos 

do Sistema Único de Saúde (SUS). A gestão central do programa é mantida pelo 

Ministério da Saúde e na esfera governamental há gestores estaduais e municipais. A 

ESF é uma estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica à 

saúde; de ampliação da resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e 

coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-benefício às ações de 

saúde pública (MS, 2015). 

A ESF concretiza-se para a população pela implementação dos Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família (NASF), conceito criado em 2008 que integrava apenas Médico 

Acupunturista; Assistente Social; Profissional da Educação Física; Farmacêutico; 
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Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico Ginecologista; Médico Homeopata; Nutricionista; 

Médico Pediatra; Psicólogo; Médico Psiquiatra; e Terapeuta Ocupacional. Como o próprio 

nome indica, o NASF tem a intenção de apoiar as equipes médicas já consolidadas nos 

equipamentos públicos da área da saúde. Em 2011, foram incluídos também Médico 

Obstetra; Médico Homeopata; Nutricionista; Médico Pediatra; Psicólogo; Médico 

Psiquiatra; Terapeuta Ocupacional; Médico Geriatra; Médico Internista (clínica médica), 

Médico do Trabalho, Médico Veterinário, profissional com formação em arte e educação 

(arte educador) e profissional de saúde sanitarista, ou seja, profissional graduado na área 

de saúde com pós-graduação em saúde pública ou coletiva ou graduado diretamente em 

uma dessas áreas (MS, 2015) 

As prefeituras de muitas cidades adotam esses programas de atendimento 

integral às famílias por equipe multidisciplinar de profissionais médicos, nos próprios 

equipamentos públicos ou por atendimento domiciliar. No entanto, há pouquíssimas 

experiências de integração de Médicos Veterinários a essas equipes, o que incorporaria 

o conceito saúde pública veterinária aos programas. Essa atitude parece desejável face 

ao grande número de animais domiciliados, pois mais de 40% das residências da cidade 

de São Paulo têm animais domésticos (MAGNABOSCO, 2006). 

A expressão saúde pública veterinária designa o conceito e a estrutura de 

implementação das atividades de saúde pública que utilizam os conhecimentos da 

medicina veterinária para proteger e melhorar a saúde humana (PFUETZENREITER, 

2003) 

Há alguns anos discute-se a necessidade de as equipes de saúde trabalharem 

segundo o contexto social, econômico, sanitário e assistencial dos atendidos, agindo e 

pensando a saúde de forma diferente. A equipe não tem necessariamente que dominar 

todo o conhecimento sobre as múltiplas ocorrências que acometem a comunidade, mas 

sim estar atenta às possíveis relações existentes entre o adoecer e a vida cotidiana de 

seus integrantes. Essa forma integral de ver a saúde pode considerar a inclusão de outros 

especialistas em determinados atendimentos (CAMPOS, 2003). 

Os usuários dos serviços de saúde têm, muitas vezes, seu sistema 

imunológico deprimido e tornam-se mais suscetíveis às zoonoses. O médico veterinário 
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está preparado para atuar na educação em saúde e vigilância epidemiológica, sanitária 

e ambiental, a fim de minimizar as doenças e agravos à saúde nesses casos (FONSECA 

et al, 2012).   

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem por finalidade o estudo do histórico e atuação dos Núcleos 

de Apoio à Saúde da Família (NASF), integrantes da “Estratégia Saúde da Família” e da 

percepção dos desafios de integrar um Médico Veterinário às suas equipes. 

4. METODOLOGIA 

1) Aprofundar o conhecimento dos programas e das políticas públicas para o 

atendimento básico à saúde, como os Núcleos de Apoio à Saúde da Família; 

2) Revisão da literatura para consolidação do entendimento necessário para elencar 

os desafios da integração do Médico Veterinário às equipes dos Núcleos de Apoio 

à Saúde da Família. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Nos últimos anos, a medicina veterinária tem aumentado sua atuação, 

principalmente pela participação nas equipes de saúde, vigilância sanitária, 

epidemiológica e ambiental. No entanto, apesar dessas conquistas, para a população a 

visibilidade dos médicos veterinários ainda é restrita, sendo atribuídas aos mesmos o 

atendimento clínico e cirúrgico de animais de estimação, de produção e inspeção 

sanitária em matadouros e frigoríficos (INDÁ, 2013) 

No sentido inverso, ou seja, da visão dos médicos veterinários quanto às 

questões das políticas públicas de saúde, também há desconhecimento desses 

profissionais sobre SUS, ESF e NASF (ARAÚJO, 2013). 

O SUS divide os níveis de atenção à saúde por região. A atenção básica é de 

competência do nível municipal, que deve executar os programas de prevenção, controle 

e diagnóstico de doenças. A Estratégia Saúde da Família tem por objetivo a intervenção 

na promoção, proteção e recuperação da saúde da população e é o conceito que norteia 
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os NASF, criados em 2008, núcleos de execução prática regionalizada da política de 

atenção integral aos usuários do sistema de saúde (INDÁ,2013). 

6. RESULTADOS 

A Estratégia Saúde da Família consolidou o trabalho em equipe com clientela 

e território predeterminados, possibilitando a gestão por resultados, em oposição à 

gestão por procedimentos. A concretização do conceito ESF se dá pelos NASF, que 

apoiam os serviços de saúde sem se tornar um deles, ou seja, não consistem na inserção 

de uma rede nova de serviços, mas sim uma estratégia de ampliar e qualificar a 

assistência, exercitar a articulação com a comunidade e com os equipamentos da região 

para maior resolubilidade dos problemas de saúde (SMS-SP, 2015). 

A inclusão do médico veterinário na lista de profissionais que podem compor 

as equipes do NASF se deu pela Portaria do Ministério da Saúde 2.488, de 21/10/11. 

Desde então, o papel do médico veterinário nas ações de saúde pública tem sido foco de 

debates e estudos, incluindo os Conselhos Regionais e Nacional de Medicina Veterinária, 

órgãos de classe e instituições de ensino superior. 

O Conselho Federal de Medicina Veterinária considera fundamental que se 

divulgue o papel do médico veterinário na Saúde Pública, principalmente para gestores 

públicos da área da saúde e para a população, para que os Conselhos Regionais de 

Medicina Veterinária, sindicatos, associações, Conselhos Municipais de Saúde, etc. 

reconheçam a oportunidade e espaço profissional para o médico veterinário (CFMV, 

2015). 

A discussão é oportuna porque o Ministério da Saúde informa que em 

julho/2013, quase dois anos após a publicação da Portaria 2.488, apenas 0,2% dos 

profissionais inseridos nas equipes dos NASF brasileiros eram médicos veterinários. 

Apenas para comparação relativa, sem qualquer julgamento de mérito, na mesma época 

o percentual de Fisioterapeutas era de 25,1%, de Psicólogos era de 17,2% e de 

Nutricionistas 14,7%. Na época desse levantamento pelo MS, haviam 2.147 NASF 
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implantados no Brasil (MS, 2013). Não há pesquisas recentes que apresentem os 

números atuais. 

As principais ações dos médicos veterinários nas áreas atendidas pelo NASF, 

listadas pelo CFMV, são (CFMV, 2015): 

 Avaliação de fatores de risco à saúde, relativos à interação entre os 
humanos, animais e o meio ambiente nos domicílios e áreas 
circunvizinhas em apoio às equipes de Saúde da Família. 

 Prevenção, controle e diagnóstico situacional de riscos de doenças 
transmissíveis por animais vertebrados e/ou invertebrados (raiva, 
leptospirose, brucelose, tuberculose, leishmanioses, dengue, febre 
amarela, teníase/cisticercose, etc.), e outros fatores determinantes do 
processo saúde e doença. 

 Educação em saúde com foco na promoção da saúde e na prevenção 
e controle de doenças de caráter antropozoonótico e demais riscos 
ambientais, incluindo desastres naturais e provocados pelo homem. 

 Desenvolver ações educativas e de mobilização contínua da 
comunidade, relativas ao controle das doenças/agravos na área de 
abrangência, no uso e manejo adequado do território com vistas à 
relação saúde/ambiente (desmatamentos, uso indiscriminado de 
medicamentos veterinários entre outros). 

 Estudos e pesquisa em saúde pública que favoreçam a 
territorialidade e a qualificação da atenção. 

 Orientações quanto a qualificação no manejo de resíduos. 

 Ações de educação em saúde, nas escolas; divulgação nos meios de 
comunicação e sensibilização às comunidades e sociedade 
organizada e não organizada. 

 Prevenção e controle de doenças transmissíveis por alimentos. 

 Dar respostas às emergências de saúde pública e eventos de 
potencial risco sanitário nacional de forma articulada com os setores 
responsáveis. 

 Identificação e orientações quanto a riscos de contaminação por 
substâncias tóxicas. 

 Apoio às equipes de saúde: 
• Discussão de casos específicos: prevenção e controle de 

doenças transmissíveis por alimentos, animais e alterações 
ambientais provocadas pelo homem e desastres naturais. 

• Visitas domiciliares sempre que relacionadas às casuísticas que 
envolvam intersecções entre saúde animal e humano. 

• Orientações de caráter preventivo e auxílio em casos de 
acidentes com animais peçonhentos. 

• Identificar emergências epidemiológicas de potencial zoonótico, 
de modo contínuo e sistemático. 

• Participação em conjunto com todos os componentes da equipe 
no planejamento, monitoramento e avaliação das ações 
desenvolvidas pelo programa.  
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As áreas de atuação dos médicos veterinários são, portanto, bastante amplas. 

Na América Latina estima-se que 1 bilhão de pessoas convivem com 150 milhões de 

cães, 500 milhões de bovinos e 150 espécies de morcegos, números que deixam clara a 

necessidade de capacitação interdisciplinar das equipes que atuam na saúde pública, 

contemplando inclusive a medicina veterinária (NAPOLI, 2015) 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A discreta representatividade da Medicina Veterinária nos Conselhos 

Municipais de Saúde é causada pela falta de articulação social e política dos profissionais 

dessa categoria. O ensino também precisa aperfeiçoar-se, pois possui a tendência à 

formação curativa, sem contemplar a atuação na Saúde Pública Veterinária (NAPOLI, 

2015). 

Costa (2011) considera que o incremento no ensino da saúde pública 

veterinária depende de as universidades consolidarem a formação integral do estudante 

de medicina veterinária, privilegiando igualmente todos os aspectos da profissão e 

integrando todas as áreas, com o objetivo de formar um profissional com pensamento 

crítico e consciente do seu papel na sociedade. 

Para que sejam desenvolvidas estratégias de consolidação das posições já 

conquistadas pela medicina veterinária, são necessários estudos quanto a percepção 

que os gestores da saúde têm com relação à integração dos médicos veterinários nas 

equipes NASF. Esses estudos poderão esclarecer se os obstáculos são os recursos 

financeiros, a cultura da área da saúde, questões de demanda ou outras, já que é 

inegável a grande colaboração que a medicina veterinária poderia oferecer, sem que 

essa colaboração venha a se transformar em efetividade da participação dos médicos 

veterinários nas equipes NASF. 

A preocupação com questão cultural, claramente de análise subjetiva, ficou 

clara no estudo de MENDONÇA, et al. (2010): 

Os recursos humanos em saúde constituem, reconhecidamente, um dos 
principais desafios ao processo de implementação do Sistema Único de 
Saúde brasileiro. Tais desafios são ainda maiores quando se analisa a 
Estratégia de Saúde da Família, seja no que diz respeito à formação e 
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qualificação dos profissionais para atuarem no âmbito das equipes de 
saúde da família, seja pela questão dos vínculos trabalhistas e estratégias 
de fixação de pessoal, seja ainda pela adesão desses profissionais à 
proposta da Estratégia de Saúde da Família. 

A classe médica veterinária será a maior beneficiada pela mudança cultural, 

pelo aperfeiçoamento curricular e pelo reconhecimento da importância do médico 

veterinário para a saúde pública, o que significa que a própria classe médica veterinária 

deve ser o sujeito ativo e grande responsável pelas ações de mudança da realidade atual. 
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