
A Saúde Única representa uma visão integrada da saúde, 
considerada única e composta por três áreas indissociá-
veis: humana, animal e ambiental.

A interligação das três áreas da saúde é reconhecida  
por organizações internacionais como a Organização 
Mundial da Saúde Animal (OIE) e a Organização Mundial 
da Saúde (OMS).

O conceito propõe a atuação conjunta da Medicina  
Veterinária, da Medicina humana e de outros profissionais 
da saúde.

Esta integração pode contribuir para o desenvolvimento 
de pesquisas, aumentar o conhecimento científico dispo-
nível e melhorar a educação médica e o cuidado clínico. 

Como resultado, aumenta-se a eficácia das ações em  
saúde pública com redução dos riscos para a saúde global.

As interações ecológicas entre humanos e animais  
acontecem em diversos ambientes e de diferentes  
maneiras. Essas interações podem ser responsáveis  
pela transmissão de doenças entre homens e animais,  
as conhecidas zoonoses. Segundo a Organização  
Mundial da Saúde Animal (OIE), cerca de 60% das  
doenças humanas são zoonóticas.
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Atualmente, o médico veterinário é um dos profi ssio-
nais com maior abrangência de atuações no Brasil 
e no mundo.

A área de atuação do médico veterinário vai muito 
além da assistência clínica aos animais e envolve 
também a defesa sanitária animal e pesquisa uni 
e multidisciplinares, dentre outras.

O Conselho Nacional de Saúde inclui o médico 
veterinário no rol dos profi ssionais de saúde, conforme 
estabelecido pela Resolução CNS nº 287/1998.

Na saúde pública, o médico veterinário atua na 
inspeção e fi scalização de produtos de origem animal, 
pesquisa de tecnologias de produção, além de ser 
responsável pelo estudo de medidas de saúde pública 
relativas às zoonoses e ao manejo ambiental.

O médico veterinário também está inserido na atenção 
básica, por ser uma das profi ssões que podem com-
por os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).

Equipes formadas por profi ssionais de diferentes áreas de 
conhecimento, atuando de maneira integrada, têm maior 
capacidade de intervir em problemas e atender necessi-
dades 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:

>> As zoonoses podem ser transmitidas diretamente pe-
los animais ou indiretamente pelo consumo de produtos 
de origem animal contaminados, por meio de picadas 
pelo inseto vetor ou através de resíduos da produção, 
que podem contaminar o meio ambiente.

>> Situações de transformações ambientais favorecem o 
aparecimento de novas doenças e até mesmo a confi gu-
ração de epidemias. 

>> Mudanças climáticas podem modifi car a bioecologia 
de vetores e hospedeiros e, consequentemente, o risco 
de transmissão de doenças.

O Conselho Federal de Medicina Veterinária defende 
uma saúde preventiva, efi caz 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. 

A prevenção de doenças transmissíveis ao ser humano.

O cuidado com o ambiente em que os animais vivem, 
sua alimentação, manejo e sanidade.

O controle da higiene e da qualidade do produto fi nal.

Saiba mais sobre a Saúde Única em: 

SAUDEUNICA.CFMV.GOV.BR

O termo é recente, mas o conceito remonta à antigui-
dade grega, quando Hipócrates, considerado o “pai” 
da Medicina, defendeu a ideia de que a saúde públi-
ca estava ligada a um ambiente saudável.

Fontes: www.cdc.gov/onehealth/people-events | www.iohc2015.com

Já Calvin Schwabe concebeu o termo “Medicina Única”. 
A evolução do termo “Medicina Única” para “Saúde 
Única” ocorreu no Século 21. A Saúde Única passou a 
reconhecer que o ser humano não existe isolado e faz 
parte de um ecossistema vivo.

Diversos cientistas identifi caram semelhanças entre os 
processos humanos e animais. Foi o caso do médico 
alemão Rudolf Virchow (1821 – 1902), que afi rmou que 
“entre a medicina animal e a medicina humana não 
existem linhas divisórias e nem devem existir”.

O 1º Congresso Internacional da Saúde Única 
aconteceu na Austrália, e reuniu participantes de 
60 países de diferentes áreas de atuação.
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