
UMA SÓ SAÚDE

PROTEGENDO OS ANIMAIS, PRESERVAMOS O NOSSO FUTURO

Vertentes animal e humana aliadas para proteger a saúde 

e garantir a segurança alimentar

60%

dos agentes 

patogénicos têm 

origem animal

novas doenças 

humanas surgem em 

cada ano

5 20%
das perdas globais na 

produção são devidas a 

doenças

Em relação à Saúde Animal, os Médicos Veterinários são peças chave 
dentro do conceito de Uma Só Saúde

A detecção precoce de doenças e infecções nos animais pode prevenir a sua

transmissão aos humanos ou a introdução de agentes patogénicos

na cadeia alimentar

DO PRADO

Animais saudáveis criados em boas condições

PRODUÇÃO

• Monitorização, prevenção e controlo de 

doenças animais

• Promoção do bem-estar animal resultando 

em animais robustos e saudáveis.

• Controlo da qualidade dos alimentos para

animais.

• Utilização prudente de medicamentos

ABATE

SUPERMERCADO

RESTAURANTE

PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO

E DISTRIBUIÇÃO

TRANSPORTE

ANTES DO ABATE

• Avaliação de dados sanitários da exploração 

de origem

• Exame clínico

DEPOIS DO ABATE

• Inspecção sanitária da carcaça

•Análise laboratorial

• Garantir que apenas animais 

saudáveis são transportados

• Saúde e bem-estar são 

monitorizados durante a viagem da

exploração ao matadouro

• Verificação de condições de 

higiene

• Garantir funcionamento da cadeia

de frio

• Verificação de condições de 

higiene

• Garantir funcionamento da cadeia

de frio

AO PRATO

É essencial a cooperação 

contínua 

entre todos os actores 

envolvidos na cadeia alimentarAlimentos saudáveis para os consumidores

AO LONGO DE TODA A CADEIA ALIMENTAR 

os médicos veterinários são responsáveis 
pela saúde e  bem-estar animal e pela 

segurança, rastreabilidade e condições de 
distribuição dos alimentos de origem animal. 



Outros exemplos em que os 

médicos-veterinários actuam na

defesa da saúde e bem-estar dos

animais e assim também na

protecção da saúde dos humanos.

• Vacina contra a raiva 
de cães

•Reconhecimento das
responsabilidades

como dono.
•Identificação animal

• Controlo da 
população de animais 

errantes

Prevenção de 
100% dos casos

de raiva em
humanos

Cães infectados 
causam mais de 
95% de casos de 

raiva humana

Antibióticos são 
fármacos usados 

para tratar 
infecções em 
humanos e 

animais

O mau uso e abuso em 
humanos e animais 

pode levar ao 
desenvolvimento de 
bactérias resistentes 

ao antibiótico 
boicotando o controlo 
de doenças humanas e 

animais

• Prescrição e
administração de 
antibióticos sob 
supervisão de 

médicos 
veterinários 

competentes

Gripe das aves 
causa enormes 

perdas de 
produção e de 

animais

A contenção rápida 
de surtos é crucial 

para prevenir 
potenciais 

mutações do vírus 
e risco de 

transmissão a 
humanos

• Prevenção e
controlo de

doenças animais.
•Monitorização e
detecção precoce 

de ocorrências
sanitárias, 

incluindo em 
animais selvagens. 

GRIPE DAS AVES

ANTIBIÓTICOS

RAIVA

Eliminar doenças e infecções na sua 

origem animal para salvar vidas 

humanas

Assegurar uso prudente de 

fármacos em animais para 

preservar a sua eficácia

Detectar e controlar doenças animais, 

incluindo as transmissíveis aos 

humanos 




