
UMA SAÚDE
CONCEITO E IMPLICAÇÕES PRÁTICAS





Giovanni Maria Lancisi (1654-1720) Médico, Veterinário e Epidemiologista italiano 

Rudolf Virchow (1821-1902), Médico patologista alemão

“Between animal and human medicins there are no 

diving lines-nor should there be. The object is

diferente but the experience obtained constitute the

basis of all medicine”

Calvin W. Schwabe (1927-2006) epidemiologista veterinário

Louis Pasteur (1822-1895) químico e microbiologista francês

“Science knows no country, because knowledge

belongs to humanity, and is the torch which

iluminates the world”

Alexander Fleming (1881-1955) médico microbiologista britânico

http://www.cdc.gov/onehealth/basics/history/index.html http://www.onehealthinitiative.com/

http://www.onehealthinitiative.com/


Aumento da População Mundial

Population of the world and its regions (in millions). Data from http://esa.un.org/unpp/

http://www.google.com/publicdata/home

http://esa.un.org/unpp/


Influência nos métodos de produção 

agrícola e animal

Comercio de matérias primas entre países 

(# económicas, sociais e culturais)

> Fosso 

ricos e pobres

Qualidade 

produção e dos produtos

Barreiras à importação
> Mobilidade

pessoas (migração) e bens

Alterações ambientais



As alterações de origem humana
acarretam uma cascata de outras
consequências:

(fragmentação ambiental, desflorestação,
abandono rural, introdução de novos
agentes, poluição – água, ar - e
POBREZA)

que exacerbam a emergência de doenças.





Lá se foi o tempo 
em que os transportes 
eram assim….



O impacto da urbanização nos 
ecossistemas e na saúde
(animal e humana)exige 
conhecimentos de diferentes 
áreas do saber…



As alterações climáticas
terão um papel
preponderante na saúde
publica com o aumento de
agentes transmitidos por
vectores, pela água e pelos
alimentos.



A urbanização e as alterações
climáticas ditarão a distribuição
geográfica de muitas doenças, bem
como a distribuição de animais,
dantes considerados silváticos e
hoje senão sinantrópicos, muito
mais próximos …



São necessárias acções de vigilância e 
de prevenção concertadas e 



A interdependência exige 

a promoção de 

alianças e sinergias!

Ambiente

Saúde AnimalSaúde Humana



Sem dúvida que a maior vantagem do conceito UMA SAÚDE é a
de promover o conhecimento e a aquisição de novos
capacidades através da colaboração entre profissionais de
diferentes áreas, permitindo a resolução de problemas de saúde,
a custos controlados, importante principalmente em países de
baixos recursos.



Melhor preparação dos profissionais 
ligados ao sector

Sistemas de vigilância epidemiológica mais 
eficazes 

Respostas efectivas a nível 
governamental







• Será que estamos a formar profissionais capazes de responder aos 
desafios futuros e aos problemas emergentes?

• Que competências deveriam adquirir?

• Entregamos-lhes as ferramentas de actuação mais eficazes?

• Quais as metodologias mais apropriadas para os “despertar” e mobilizar 
para a necessidade de Multidisciplinaridade  na abordagem de problemas 
de Saúde?

• Que acções devem ser desenvolvidas de modo a atrair profissionais de 
diferentes formações para trabalhar em conjunto, na área da saúde?

• Que transformações estruturais e organizacionais são exigíveis?



• Capacidade de comunicação

• Postura ética e noção de responsabilidade social 

• Conhecimento das especificidades culturais, sociais e 
económicas da comunidade onde as acções decorrem

• Capacidade de trabalhar em equipas pluridisciplinares

• Capacidade de diagnosticar e prescrever com 
responsabilidade

• Capacidade de desenhar e implementar programas de 
prevenção adequados à realidade socio-económica

• Capacidade de avaliar situações utilizando ferramentas de 
análise de risco adequadas às situações

• Conhecimento da legislação respectiva aos diferentes 
assuntos



Conhecer as interligações existentes entre Saúde Humana, 
saúde animal e Ambiente

Saber caracterizar os factores determinantes para o 
desequilíbrio na relação entre Saúde Humana, Saúde animal e 
Ambiente

Saber contribuir para implementar as melhores medidas que 
ajudem a restabelecer o equilíbrio desejável



UNSIC
Gripe aviar

Sistemas de informação (interface 
humana/animal/ambiente) 

Criar interfaces capazes de fazer fluir a informação
COLABORAR! COORDENAR! COMUNICAR!     

Local

Nacional

Internacional

Transparência

Nacional

Local



Prevenção primária e secundária no 
caso de uma erupção vulcânica na 
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