Campanha destaca papel do médico-veterinário como agente de saúde pública
CRMV-SP lança campanha de comemoração ao Dia do Médico-Veterinário ressaltando a
importância do profissional para a saúde animal, humana e ambiental
O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo está lançando a campanha
“Saúde é uma só”, que visa mostrar à sociedade a importância do profissional para a saúde dos
animais, do meio ambiente e do próprio ser humano. A campanha aproveita a data do Dia do
Médico-Veterinário, celebrada em 9 de setembro, para veicular em todo o estado de São Paulo
uma série de peças de comunicação que mostram dados de doenças transmitidas dos animais para
os seres humanos, as chamadas zoonoses.
O cuidado com a saúde na relação entre animais, o meio ambiente e o ser humano ganhou
relevância nas últimas décadas com o aumento do comércio internacional e do fluxo de pessoas
pelo mundo, o que fez com que agentes causadores de doenças se estabelecessem em áreas
desprotegidas. A Organização Mundial da Saúde aponta que 60% das doenças infecciosas humanas
têm sua origem em animais, como é o caso da zyka, leptospirose, raiva, leishmaniose, brucelose,
dengue, entre outras. Ao longo das três últimas décadas, 75% das novas doenças emergentes em
humanos foram zoonoses.
Estes números atestam a importância do médico-veterinário no planejamento e execução de
políticas de saúde pública, trabalhando na prevenção e controle de enfermidades diretamente com
a população, o que tem colocado os profissionais da área como parte integrante dos Núcleos de
Apoio à Saúde da Família (NASF), equipes municipais multidisciplinares formadas para atender à
população em questões de vigilância em saúde, sanitárias e ambientais.
“Logo no início da atuação dos médicos-veterinários nos NASF foi mais difícil de fazer a população
entender a importância da nossa participação”, avalia a Dra. Eukira Enilde Monzani, primeira
médica-veterinária a ingressar em um NASF no Estado de São Paulo. “Mas hoje nossa participação
já é bem mais integrada, com visitas regulares aos domicílios, conscientizando a população dos
problemas gerados pelo ambiente ou pelo contato com animais”, complementa.
De acordo com o último dado do Ministério da Saúde, referente ao ano de 2016, há 4.320 NASFs,
presentes em 3.400 municípios do País e compostos por mais de 25.319 profissionais. Entretanto,
são 114 médicos-veterinários atuando em 19 estados brasileiros buscando garantir cada vez a
Saúde Única como um direito de todos os cidadãos.
Visando a atualização profissional também nesta área de atuação, o CRMV-SP irá promover entre
11 e 15 de setembro a I Semana do Médico-veterinário. Serão cinco encontros em quatro cidades
do interior e na capital. Em todos os encontros pelo menos uma das palestras será sobre assuntos
relacionados a saúde pública. E para encerrar a semana, o Conselho premiará os profissionais que
se destacaram no último ano nas categorias Clínica, Cirurgia e Anestesiologia, Empreendedorismo
e Saúde Pública Veterinária.
Sobre o CRMV-SP

O CRMV-SP tem como missão promover a Medicina Veterinária e a Zootecnia, por meio da
orientação, normatização e fiscalização do exercício profissional em prol da saúde pública, animal e

ambiental, zelando pela ética. É o órgão de fiscalização do exercício profissional dos médicosveterinários e zootecnistas do Estado de São Paulo, com mais de 33 mil profissionais ativos. Além
disso, assessora os governos da União, Estados e Municípios nos assuntos relacionados com as
profissões por ele representadas.
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