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Nos dias atuais são cada vez mais valorizadas estratégias e iniciativas que fomentam atuações 

interdisciplinares, intersetoriais e multiprofissionais em situações cujas soluções podem não 

ser plenamente obtidas pela atual organização setorizada da administração pública brasileira. 

Este cenário também é observado no campo da saúde, no qual a adoção permanente de ações 

conjuntas entre os serviços responsáveis, respectivamente, pela saúde pública e pela saúde 

animal poderia permitir, por exemplo, a redução da incidência de doenças zoonóticas em seres 

humanos e animais, bem como, a redução dos custos com tratamentos e atividades de controle 

e vigilância destas enfermidades. Este tipo de prática profissional, que inclui a saúde animal, a 

saúde pública e, em alguns casos, o meio ambiente, tem sido denominado de saúde unificada. 

Entretanto, a consolidação deste conceito tem esbarrado na dificuldade de diálogo entre os 

atores envolvidos, na presença de agendas específicas, nos interesses políticos diversos e na 

ausência de dados e informações integradas sobre temas relacionados à saúde. Neste contexto, 

a academia pode desempenhar uma função importante ao colaborar com ações para avaliação, 

implementação e/ou estabilização de colaborações intersetoriais em saúde unificada. Assim, a 

partir de uma etapa de análise documental e a aplicação de um questionário estruturado nas 19 

Coordenadorias Regionais da Secretaria de Saúde (CRS-SES) e nas Supervisões Regionais da 

Secretaria da Agricultura Pecuária e Irrigação que coincidam com a localização geográfica da 

respectiva CRS-SES, este projeto pretende avaliar e entender o atual cenário de colaboração 

intersetorial existente entre as instituições estaduais responsáveis pela saúde pública e saúde 

animal no Rio Grande do Sul. A hipótese de pesquisa sugere que a colaboração institucional 

entre os serviços supracitados ocorre de um modo informal e não permanente, de acordo com 

demandas específicas e interesses individuais. Em um primeiro momento realizou-se a etapa 

de análise documental, constituída por uma busca ativa de documentos legislativos vigentes 

no estado, a partir dos sites de instituições de saúde pública (Secretaria Estadual da Saúde, 

Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde e Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária), de saúde animal (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação e 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e ambientais (Secretaria Estadual do 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e 

Ministério do Meio Ambiente). Com base nos documentos coletados, utilizou-se o software 

“NVivo”, para selecionar os arquivos que contêm os descritores “saúde” ou “pública” ou 

“sanidade” ou “doença” ou “zoonose” ou “enfermidade”. Posteriormente, a partir do mesmo 

software, buscou-se os termos de pesquisa “saúde” ou “pública” ou “sanidade” e “doença” ou 

“zoonose” ou “enfermidade”. Os arquivos resultantes da diferença entre as duas buscas foram 

reavaliados para inclusão ou não no banco de dados. Por fim, estes documentos selecionados 

foram lidos e trechos que indicam a presença ou ausência de colaboração intersetorial foram 

selecionados. A análise deste material, importante para a construção dos questionários piloto e 

final, está em andamento, sendo que os resultados serão abordados durante a apresentação no 

SIC 2018. 

 


