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INTRODUÇÃO 
 
 Saúde Única é um conceito que nasceu no início dos anos 2000, o qual por 
alguns séculos já havia sido idealizado. Desta forma, trata a saúde humana, animal e 
dos ecossistemas como uma união indissociável. Doenças originadas de animais que 
podem ser transmitidas aos humanos e vice-versa, as zoonoses, representam um 
impacto negativo na saúde pública. O risco de transmissão de zoonoses é favorecido 
pela intensa globalização, mudanças climáticas e sociais, assim oportunizando um 
maior contato humano entre as diversas espécies animais e possíveis patógenos (OIE, 
2019).  
 O objetivo deste trabalho foi relatar as atividades desenvolvidas pelo Grupo de 
Estudos em Saúde Pública em prol da disseminação de conhecimentos acerca de 
zoonoses tanto na comunidade científica como especialmente na comunidade não 
universitária, visando contribuir para a difusão e conhecimento desta problemática .  
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
 Sabe-se que cerca de 75% das doenças emergentes e reemergentes que 
acometem humanos, são doenças de origem animal (ZANELLA, 2016). Neste contexto 
o setor veterinário, que desempenha um importante papel na saúde e bem estar 
animal, por meio da realização dos mais variados serviços incumbentes a estes, 
contribuem também para a melhoria da saúde humana e da cadeia alimentar (OIE, 
2019).  



 

 Em virtude disso, o Grupo de Estudos em Saúde Pública do curso de Medicina 
Veterinária da Universidade de Passo Fundo - GESP/UPF, que nasceu do Projeto de 
Extensão "Educação em Saúde: O Médico Veterinário e o Controle de Zoonoses", 
busca repassar seu conhecimento em saúde animal para a comunidade de Passo 
Fundo e região, objetivando a disseminação de informações e o esclarecimento de 
formas de prevenção de algumas doenças zoonóticas. 
 Levando em consideração que parasitoses são comuns em crianças devido a 
proximidade com animais de estimação e menores cuidados com hábitos de higiene, o 
desenvolvimento de ações educativas em saúde se faz necessário ( DIOGO et al, 2016). 
 O GESP/UPF realiza visitas à escolas públicas municipais periodicamente, com o 
objetivo de esclarecimento e orientação das mais variadas doenças que acometem 
animais e podem ser transmitidas aos humanos. Nesta atividade, o foco é a realização 
de atividades lúdicas para um fácil entendimento acerca das doenças e cuidados 
simples que podem ser tomados para evitá-las, assim o público infantil consegue 
assimilar facilmente o conteúdo passado pelos acadêmicos através de teatros e 
brincadeiras e ainda podem atuar na difusão do conhecimento adquirido. 
 O grupo foi responsável também pela promoção do I Fórum de Saúde Pública 
com Ênfase em Zoonoses da UPF, o qual tinha como tema a importância da 
multidisciplinariedade na saúde. O Fórum, que foi aberto ao público, teve abordagem 
de temas como Raiva, Toxoplasmose e Tuberculose, integrando áreas médicas e 
veterinárias. 
 Destaca-se, que o grupo extensionista aponta para diferentes formas de passar 
seu conhecimento em prol da saúde pública e quando ocorrem eventos na 
comunidade, se faz presente. Um exemplo foi a participação na Expodireto 2019 em 
Não-Me-Toque, onde houve explanação sobre doenças zoonóticas como Leptospirose, 
Hantavirose, Brucelose, Tuberculose e Giardíase, concomitante a isso, foi demonstrado 
a melhor forma de higienização de verduras e legumes para o consumo humano. Na 
cidade de Paraí, o GESP mais uma vez esteve presente, onde ocorreu o II Evento 
beníficiente em prol aos animais de rua do município, com  diversas informações sobre 
zoonoses e cuidados com pequenos animais. Outra atividade realizada foi a 
participação dos integrantes do GESP/UPF na Aula Pública que aconteceu na cidade de 
Carazinho, dentro do campus da UPF, enfatizando as principais zoonoses e formas de 
prevenção. O grupo ainda conta com encontros quinzenais para discutir sobre temas 
atuais e refletir sobre formas de atuação do médico veterinário na área de saúde 
coletiva. 
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
 O projeto agrega aos alunos participantes a busca constante na atualização 
sobre as principais zoonoses e formas de transmitir as informações de maneira simples 
e eficaz à comunidade em geral. Busca, também, contribuir com outros segmentos da 



 

área da saúde em relação à importância desse assunto e o verdadeiro significado do 
conceito de Saúde Única. 
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