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A atuação na saúde coletiva exige amplo preparo profissional e uma acurada visão das
circunstâncias que envolvem a saúde dos humanos, das demais espécies animais e do
meio ambiente em que estão inseridos. A formação generalista do médico veterinário
permite que seja desempenhada com êxito esta função, de forma a auxiliar na prevenção
e na promoção da saúde e do bem-estar dos indivíduos, famílias e comunidades. Esta
pesquisa teve como objetivo relatar a experiência de atuação de residentes de Medicina
Veterinária do Coletivo no programa Estratégia Saúde da Família em Curitiba, Paraná. Por meio
de uma parceira entre a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a Prefeitura de Curitiba,
houve a inserção destes profissionais junto às equipes de Saúde da Família de uma Unidade
Básica de Saúde da cidade, entre maio e novembro de 2017. A atuação do médico veterinário na
Estratégia Saúde da Família ainda é pouco reconhecida, tendo como consequência a dificuldade
do entendimento do seu papel pelos demais profissionais de saúde. Foram realizados
diagnósticos de saúde coletiva e descritos os casos mais significativos acompanhados pelos
residentes. Foram detectados transtornos de acumulação de objetos e/ou animais e maus-tratos
contra animais aliados a suspeitas de violência doméstica, em consonância com a Teoria do Elo.
Houve tentativas de diálogo com os moradores para orientá-los sobre os problemas e buscar
soluções, bem como integração com os profissionais da Assistência Social e do Distrito
Sanitário que compunham a rede de Atenção Básica local. A experiência demonstrou a
importância de haver equipes multiprofissionais estruturadas e qualificadas trabalhando em
consonância na Estratégia Saúde da Família, com um olhar mais crítico voltado à medicina do
coletivo, para que sejam realizados diagnósticos assertivos e buscadas as soluções para os
problemas que afetam a saúde e o bem-estar de todas as pessoas, animais domésticos e
ambientes de cada localidade.
Palavras-chave: Ciência Animal. COPESAH. Saúde Única.
Fonte de Financiamento: Não houve fonte de financiamento.

