
RESUMÉN /  RESUMO/ SUMMARY 

ENSEÑANZA/ ENSINO/ EDUCATION 

1.1) Se debería introducir en los estudios de salud publica veterinaria y salud pública 

de medicina humana, módulos a cargo de profesores de ambas carreras para dar 

una visión más completa de temas que abordan en común? Si sí, qué temas? 

1.1) Dever-se-á introduzir nos cursos de Medicina Humana e de Medicina Veterinária, 

módulos em Saúde Pública  ministrados por professores das duas profissões, com o 

objectivo de possibilitar um conhecimento mais amplo? Se sim, em que temas? 

1.1) Should units taught by medical doctors and veterinarians be introduced in the 

Public Health curricula of both courses (Human and Veterinary Medicine), in 

order to achieve a different perspective on common issues? If yes, in what issues?  

As opiniões foram consensuais sobre a necessidade de uma maior aproximação a nível do 

ensino, entre diferentes profissões na área da saúde pública (não só veterinários e médicos 

como também profissionais ligados às áreas das ciências humanas e sociais (sociólogos, 

antropologistas…),das Ciências biológicas (biólogos, bioquímicos), e ainda outros 

(nutricionistas…), especialmente na área de prevenção e controlo de zoonoses, nas doenças 

transmitidas por vectores, na protecção sanitária dos alimentos, na resistência aos 

antimicrobianos, nas questões relacionadas com o meio ambiente e problemas decorrentes de 

desastres ambientais, educação em saúde, bem como administração e planeamento de 

programas em saúde pública e políticas públicas de saúde, como forma de formar profissionais 

capazes de melhorar os níveis de vigilância epidemiológica e uma compreensão de saúde mais 

ampla. 

Conclui-se que as acções de multi e interdisciplinaridade, embora sejam mais fáceis de 

implementar a nível de pós-graduação, a aproximação deverá ser realizada ainda ao nível de 

prégraduação, de modo a gerar discussão e assim melhor preparar futuros médicos e 

veterinários. Para tal deverão ser utilizadas todas as ferramentas disponíveis, incluindo fóruns 

de discussão e reuniões científicas de modo a incentivar os estudantes a práticas inter 

disciplinares. 

Sobre qual o melhor momento de início desta abordagem multidisciplinar, de modo a uma 

melhor aquisição de capacidades interdisciplinares, foi mencionada como uma área possível de 

introdução a temas interdisciplinares a epidemiologia, que deverá estar nos primeiros anos do 

curso, e também os últimos anos em temas de Saúde Pública.  

Foi dado um exemplo prático desta interligação entre faculdades de Medicina Humana e 

Veterinária pela faculdade de C Veterinárias de La Pampa na Argentina relacionado com a 

segurança alimentar e a SUF. 

Questionou-se sobre quais as áreas de renovação prioritária no curriculum do ensino da Saúde 

Pública. Referiu-se a importância de os alunos terem uma ligação à realidade laboral, 

contactando com profissionais a trabalhar no terreno, de tomarem conhecimento de legislação 

pertinente, quais as responsabilidades da autoridade sanitária, da metodologia de 

financiamento de acções e programas governamentais e recursos necessários para o 

desempenho de actividades de saúde pública no contexto de cada país.  

O insuficiente conhecimento dos académicos sobre as condições reais de trabalho e problemas 

das comunidades tornam o ensino menos adequado aos objectivos.  



1.2)   Sería de utilidad que en el pregrado y en el posgrado se diseñen actividades 

conjuntas para los estudiantes de veterinaria y medicina con una mirada común de 

Un Solo Mundo Una Sola Salud? Cómo se podría alcanzar éstos desafíos? 

1.2) Será interessante que os alunos de pré-graduação de saúde pública veterinária 

tenham actividades conjuntas com os alunos de pré-graduação de medicina, de 

modo a promover o conceito de Um Só Mundo, uma Só Saúde? Como alcançar 

este desiderato? 

1.2)    Would it be beneficial if undergraduate students of both Human and Veterinary 

Medicine could share common activities? How can this goal be successfully 

achieved? 

As opiniões foram consensuais com a alínea anterior, tendo sido propostos a implementação de 

acções de formação conjuntos, tais como congressos de saúde Pública, trabalhos ligados à 

comunidade, de preferência com uma vertente de cooperação internacional e mesmo 

actividades lúdicas conjuntas, que permitissem aos alunos de diferentes formações tomarem 

contacto com a realidade das populações e perceberem da inter relação existente entre 

diferentes determinantes de saúde, ligados ao Ambiente, à Mobilidade das populações, à 

Urbanização, ao Saneamento Público, às profissões agropecuárias, às Industria de Alimentos e 

sua globalização, à interferência das populações de animais silvestres, etc) e que a boa gestão 

dos mesmos só é possível com a cooperação interdisciplinar. A utilização de meios informáticos 

e outros sistemas de discussão complementares foram  propostos. 

Foram focadas algumas experiências individuais positivas, de convites pontuais de profissionais 

de outras áreas para leccionar matérias específicas ou participação em seminários, que apesar 

de meritório e se considerar um ponto de partida,  se considerou  ser insuficiente. 

O Prof Luís Villamil salientou o facto de actualmente a maioria dos estudantes das duas 

carreiras académicas serem de origem urbana, mediaticamente influenciados por aspectos de 

medicina clínica, menosprezando os aspectos comunitários e de saúde pública da sua formação. 

Estes estereótipos influenciam as políticas de ensino, devendo assim as alterações curriculares 

serem iniciativa das elites académicas. 

 

Os participantes identificaram como metodologias de aproximação entre diferentes profissões, 

não só entre os médicos e veterinários, mas também com outras profissões, as seguintes 

actividades: conferências, palestras, visitas a instituições e  pós-graduações conjuntas.  

A opção de organizar turmas conjuntas foi colocada como uma possibilidade para incentivar a 

interdisciplinaridade nos estudantes, embora de escassa praticabilidade. Propôs-se iniciar com 

desafios mais viáveis, através do intercâmbio de docentes e de grupos de trabalho, com 

produção de documentos conjuntos por assuntos ou áreas de interesse. Concluiu-se ser 

importante aumentar o peso da saúde pública nos curricula de veterinária, de modo a formar 

profissionais com uma visão mais global (e social) da saúde. 

 

Os debates giraram também em torno da promoção de mudança de atitude e do 

desenvolvimento de aptidões entre os próprios docentes, a fim de que se possa articular a Saúde 

Pública e a Saúde Pública Veterinária, direccionado prioritariamente para a prevenção, em 

detrimento da medicina curativa. Foi proposta a criação de uma disciplina específica na 

prégraduação que contemple esta interacção entre estudantes de vários cursos. Além destas 

iniciativas possíveis, foram apontadas outras como a promoção e fortalecimento de grupos de 

estudo multidisciplinares, a prática de acções de extensão universitária, e a utilização mais 

intensiva das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC's) como instrumentos 

importantes para estimular a interdisciplinaridade. 

 

De acordo com o acima exposto, surgiu a questão de como o fazer na prática, tendo sido 

apresentada a experiência do Royal Veterinary College no Reino Unido, que recentemente criou 

uma nova área de estudo, denominada "Estudos Profissionais”, como um espaço modelo onde 

introduzir e praticar conceitos de interdisciplinaridade. Propôs-se com veemência a 

organização de actividades conjuntas de estudantes de diferentes áreas para a resolução de 

problemas comuns. 



1.3)     Como promover en la formación profesional de Veterinarios y Médicos el abordaje 

de temas complementarios y el compartir de conocimientos y experiencias? 

1.3)     Como promover entre os profissionais de veterinária e de medicina, a abordagem 

conjunta de temas comuns e a partilha de conhecimentos e experiências? 

1.3)      How is it possible to promote a common approach to complementary issues by both 

medical doctors and veterinarians? 

Foi referido que a falta de resultados positivos em alguns aspectos práticos, são imputáveis 

tanto a médicos como a veterinários, por diferentes razões, onde se incluem o desconhecimento 

tanto do quadro nosológico, como de medidas preventivas, como a falta de informação da 

população em risco e outros factores, que poderiam ser ultrapassados com a organização de 

equipas multidisciplinares. Salientou-se a necessidade do desenvolvimento e apresentação de 

resultados de temas conjuntos, em que haveria oportunidade de tomar contacto com outras 

realidades do binómio saúde/doença e os seus agentes. Para isso poder-se-iam utilizar a via 

electrónica e outros foros de discussão. 

Andrés Rojas salientou a importância e o crescimento da Medicina da Conservação, que na sua 

égide contempla os estudos interdisciplinares e tenta assim responder aos efeitos das alterações 

climáticas com a consequente expansão de vectores e agentes zoonóticos por eles disseminados. 

 

Foi enfatizado que a organização de conferências, fóruns, workshops, não deve ser dirigida 

apenas à formação de pós-graduação, como também à formação pré graduada. 

Reforçou-se a necessidade de implementar actividades que permitam promover a 

interdisciplinaridade, ou seja a capacidade de um indivíduo utilizar conhecimento de outras 

áreas do saber, para a resolução de problemas,   com relevância para as ciências humanas e 

sociais. 

 

Referiu-se a necessidade de uma "mudança radical do sistema de ensino", o que exige uma 

mudança de atitude e organização dos sistemas educativos. A capacidade de colaboração 

interdisciplinar é condicionada pela formação que se recebe e estes conceitos necessitam de ser 

introduzidos muito cedo. Destacou-se a dificuldade de colocar estes conceitos em prática por 

implicar mudanças a diferentes níveis de decisão. 

 

Foi relatada a experiência bem sucedida de implantação e implementação de um programa de 

Residência de Veterinária de Saúde Pública em Buenos Aires com duração de três anos. O 

trabalho conta com a participação conjunta de médicos e pedagogos e inclui a abordagem 

interdisciplinar de diversos temas relacionados com o conceito ampliado de saúde, com debates 

em torno dos componentes sócio-ambientais no processo saúde-doença, educação em saúde e 

zoonoses. A experiência relatada suscitou comentários muito favoráveis por parte dos 

participantes como um exemplo para ser seguido em outros lugares. 

 
Concluiu-se que o mérito da Saúde pública é ser uma ciência de prevenção, contribuindo assim 

para a diminuição da incidência de muitas patologias e com isso para um melhor 

funcionamento dos Serviços de Saúde e que essa tarefa compete a todas as profissões ligadas à 

área de saúde. A importância do trabalho em equipe deve ser a meta, sem preconceitos, com 

cada um destes profissionais contribuindo complementarmente. 



1.4)      En el ámbito de la Educación para la Salud de la Población, en lo que concierne a 

la información para el público en general, como promover Un Solo Mundo Una 

Sola Salud? 

1.4)     No âmbito da Educação para a Saúde da população, no que concerne à informação 

para o público em geral, como promover Um Só Mundo Uma Só Saúde? 

1.4)      Regarding the education of the general public, how might it possible to promote the 

One Health concept? 

               

 

 

Debateu-se a questão de como e para quem comunicar o risco. Reconhece-se que muitas doenças 

(especialmente zoonóticas) têm na sua génese determinantes sócio económicos e culturais da 

saúde. A necessidade de educar a população, incluindo para aspectos comportamentais e 

sociais é essencial para o sucesso, devendo ser realizado por profissionais de saúde 

pertencentes a várias áreas e ligados a diversas entidades e instituições, de forma a incentivar a 

participação activa das populações na redução dos factores negativos. 

 Reconheceu-se a importância da linguagem e da metodologia para transmitir conhecimentos 

sobre saúde, devendo esta ser uma área importante no ensino da Saúde Pública. 

 A condição de "saúde" das pessoas não pode ser limitado à actuação sob ponto de vista clínico, 

já que o desenvolvimento social está na sua base. É necessário transmitir a nossa mensagem de 

"One World, One Health" dentro do contexto social onde a comunidade se insere. Talvez essa 

seja a base para o seu sucesso. 

 No entanto, nota-se carência de formação e iniciativas inovadoras neste campo, devendo este 

tema ser adaptado à realidade sócio-económica e aos meios disponíveis em cada local. Contudo 

foi realçada a falência de grande parte dos programas de educação de populações pelos 

métodos convencionais, tendo sido sugerida a necessidade dessa educação ter início nas escolas 

primárias e ser incluída nas políticas estatais. Para além da educação a nível infantil, foram 

identificados como alvo da educação comunitária o Bairro, os hospitais, igrejas e asilos, com 

especial ênfase para o género feminino, pelo seu papel na educação dos filhos e cuidado da 

família, inclusive dos animais domésticos, utilizando diferente material de ensino como os 

vídeos, fotos, slides e o uso de redes sociais  



INVESTIGACION/ INVESTIGAÇÃO/ RESEARCH 

2.1)     En el desarrollo de investigaciones cómo se podrían potenciar proyectos conjuntos 

que conlleven publicaciones conjuntas con la mirada de Un Mundo Una Salud? 

2.1)    Dever-se-ão potenciar projectos conjuntos de investigação Medicina Veterinária / 

Medicina Humana, que resultem em publicações conjuntas no âmbito de “Um Só 

Mundo Uma Só Saúde”? 

2.1)    Should complementary projects be supported between Human and Veterinary 

Medicine researchers? 

 
Foi salientada a importância da utilização dos resultados dos laboratórios tanto humanos como 

animais, para uma epidemiovigilância mais eficiente e eficaz. 

 

Foi referida como positiva a iniciativa pessoal na promoção de projectos de investigação 

conjuntos, mas foi sugerido que este deveria ser um critério de avaliação pelas instituições, de 

modo a potenciar os estudos multidisciplinares, tendo sido realçada a necessidade de 

financiamento direccionado para que este objectivo seja alcançado. 

 

Foi realçada a competição directa entre investigadores e a procura de liderança como 

importante “factor Humano”, na inviabilização de muita desta possível cooperação. 

 

A integração multidisciplinar em grupos de investigação tem demonstrado capacidade de gerar 

propostas com alto impacto a baixo custo, com novos desenvolvimentos tecnológicos e 

compromisso social e ético.  

 

Apesar de parecer haver disposição para a cooperação entre médicos, veterinários, biólogos, 

ecologistas, assistentes sociais e outros, a falta de recursos adequados faz com que a 

cooperação não passe do discurso.  

 

O Dr. Bruce Kaplan enfatizou a necessidade dos veterinários se aproximarem de outros 

profissionais da área clínica e não só, no sentido de viabilizar uma abordagem mais holística da 

saúde pública e da pesquisa clínica em saúde. A colaboração é essencial, mas requer uma 

articulação interdisciplinar.  

 

Foi identificada a Medicina da Conservação como uma área importante na promoção da 

investigação sobre problemas de saúde e influencia do meio ambiente, com a participação de 

profissionais oriundos de diferentes áreas do saber. Foi dado como exemplo a utilização desta 

abordagem ecológica no controlo e prevenção da leptospirose na Nicarágua, com resultados 

positivos e enriquecedores. 

 

  



2.2) Cuáles serían las áreas a desarrollar para el refuerzo de competencias de ambas 

profesiones? 

2.2) Quais as áreas a desenvolver para o reforço de competências de ambas as profissões? 

2.2) What areas should be developed in order to strengthen the capabilities of both 

professions? 

Foi consensual que a área das zoonoses deveria ser a prioritária pela sua premência emergente 

e necessidade de aquisição de uma linguagem comum. 

Para além das zoonoses, foram identificadas as seguintes áreas: a bioestatística e modelos 

matemáticos para estudar factores de risco de doenças zoonóticas em diferentes populações, a 

educação em saúde, a saúde pública, a epidemiologia, a parasitologia, a bacteriologia, ETA e a 

cadeia alimentar. Enfatizou-se a necessidade de desenvolver nos alunos, capacidades de 

comunicação e de trabalho multidisciplinar. 

 

 



MODELOS INSTITUCIONALES / MODELOS INSTITUCIONAIS/ 

INSTITUTIONAL ORGANIZATION 

3.1)     A las organizaciones públicas y privadas a nivel nacional, regional e internacional, 

que participan desde distintos campos (Asociaciones y Colegios profesionales, 

Proveedores de Servicios de salud, Sociedades Científicas, etc), qué rol les cabe y 

cómo podrían aportar al logro de Un Solo Mundo Una Sola Salud? Cómo podrían 

desarrollar acciones en ésta dirección? 

3.1)     Que papel e responsabilidades cabem às organizações públicas e privadas a nível 

internacional, nacional e regional (Ordens Profissionais, Associações profissionais, 

Sociedades Científicas e outras) na difusão e aplicação do conceito Um Só Mundo 

Uma Só Saúde”? Que acções devem ser desenvolvidas com esta finalidade? 

3.1)       What are the roles and responsibilities of the various public, private, international, 

national and regional organizations regarding the dissemination of knowledge, and 

application of the concept of One Health One Health? What actions should be 

developed toward this end? 

 Reconheceu-se o papel primordial das instituições e organizações do sector público na 

promoção do conceito “One World, one Health”, no entanto realçou-se a necessidade de uma 

maior inclusão e participação dos médicos para o fortalecimento desta iniciativa, que até agora 

parece ser mais uma preocupação veterinária. 

Foram várias as vozes que realçaram o papel das políticas públicas como factor determinante 

na capacidade de colaboração entre as áreas de saúde humana e animal. A colaboração 

existente em cada país, é um reflexo da organização política desse país.  

Foi também referida a indefinição na classificação laboral do medico veterinário, que em 

alguns sistemas é um trabalhador da área agrícola, e noutros um trabalhador da área da saúde, 

dependendo do enquadramento.  

Este facto é um reflexo da organização governamental de cada país e da evolução da medicina 

veterinária e do papel que o médico veterinário tem tido ao longo dos anos, na sociedade, 

podendo estar na génese das dificuldades em encontrar formas institucionais de colaboração. 

 

É manifestada a importância das Instituições na obtenção de dados epidemiológicos e outras 

informações, indicando-se que o cruzamento e interligação das bases de dados humana e 

animal é fundamental para um bom funcionamento do sistema de saúde, permitindo uma maior 

multidisciplinaridade e economia de recursos. 

 

Notou-se durante esta conferência que, aparentemente, a colaboração interdisciplinar é mais 

real e evidente na América Latina do que na Europa. 



3.2)      En qué estructuras institucionales públicas y privadas ya están 

juntos y cómo interactúan? Que ejemplos podemos elegir como modelo? 

Foram identificados os seguintes exemplos de interacção: 

1. O Sistema Único de Saúde no Brasil foi apresentado como um exemplo da organização do 

um sistema de saúde criado para garantir o direito e o acesso da população à saúde. 

2. O modelo institucional existente na Argentina, onde a área de zoonoses está ligada ao 

Ministério da Saúde e o Departamento de Zoonoses funciona de forma interdisciplinar 

abrigando não somente médicos e veterinários, mas outros profissionais como enfermeiros, 

antropólogos, trabalhadores sociais, biólogos, economistas, geógrafos, e 

comunicadores/pedagogos. 

3. Na Colômbia os Serviços Veterinários oficiais dependem do Ministério da Agricultura até à 

altura do abate. Daí em diante o INVIMA (Instituto Nacional de Vigilância de 

Medicamentos y Alimentos) pertence ao Ministério de Protecção Social (Saúde e Trabalho), 

onde há diferentes profissões a colaborar. 

4. Em Itália o Sistema de Saúde integra os Serviços Veterinários (saúde animal) e os Serviços 

de Saúde Pública (medicina humana), dentro do Departamento de Prevenção, o que conduz 

a uma boa colaboração entre médicos e veterinários. 

5. No Reino Unido, um grupo supra ministerial em zoonose, envolvendo órgãos 

governamentais de saúde animal e de saúde humana. 

6. Nos Estados Unidos o exemplo do "One Health Task Force of the American Veterinary 

Medical Association, que foi apoiada pela Associação Médica, não pertence ao grupo de 

Instituições públicas, mas representam uma iniciativa conjunta com sucesso e que pode ser 

consultada em www.onehealthinitiative.com. 

 

 

 

http://www.onehealthinitiative.com/

