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RESUMO 

Com a eclosão de doenças emergentes no contexto global, como a COVID-19, e a 

possibilidade de riscos à saúde pública e de primatas não-humanos (PNHs), objetivou-se 

avaliar a importância do médico veterinário na saúde única durante a pandemia do Sars-

Cov-2. Nesse contexto, realizou-se revisão bibliográfica narrativa selecionando artigos 

científicos e publicações acadêmicas entre 2013 e 2021. A revisão aborda as doenças 

zoonóticas nas populações humanas que podem ser causadas por ações antrópicas tais 

como o desmatamento, intensa atividade agrícola e comércio de animais selvagens. Com 

relação aos PNHs, até o momento não há evidências da transmissão cruzada para SARS-

CoV-2, no entanto, é necessário manter as medidas profiláticas em biotérios com uso de 

equipamentos de proteção individual e práticas de biossegurança para prevenir doenças 

em biotérios. O médico veterinário tem papel importante na saúde única, visto que 

participa no manuseio e fiscalização de produtos de origem animal, atua em equipes 

transdisciplinares de vigilância animal, desenvolve pesquisas sobre prevenção e 

tratamentos de enfermidades virais. Além disso, auxilia na propagação de informações e 

contribui em políticas públicas e sanitárias, promovendo educação sanitária na profilaxia 

de novas pandemias e manejo da vida animal e do meio ambiente. 
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INTRODUÇÃO 

A saúde animal mostra-se interligada à saúde humana e à qualidade de vida, com 

o médico veterinário desempenhando tarefas fundamentais nos serviços de inspeção, 

prevenção e pesquisa científica. A relação saúde pública e sanidade animal é observada 

nas consequências negativas da ação antrópica no meio ambiente ou pelo uso de espécies 

nas cadeias produtivas e pesquisas em biotérios (DA ROSA PEDROSO, 2020). 

Várias espécies são mantidas sob cuidados humanos em biotérios para pesquisas 

biomédicas, entre elas os primatas não-humanos (PNHs) por serem excelentes modelos 

experimentais. No entanto, protocolos inadequados de biosseguridade e deficiência nas 

medidas profiláticas ocasionam surtos de doenças (NASCIMENTO, 2018). Por conta da 

proximidade filogenética com os humanos, os PNHs se constituem em reservatórios de 

agentes infecciosos com potencial zoonótico e de risco sanitário (COSTA, 2010). 

Atualmente, com a ocorrência da pandemia de COVID-19, maior atenção dada 

aos PNHs para melhor entendimento da doença, cuja origem foi favorecida pela estreita 

relação do homem com os animais no mercado de espécies selvagens em Wuhan, na 

China. Assim, objetiva-se relatar a atuação do veterinário na pandemia do Sars-Cov-2 e 

a função desse profissional na prevenção de doenças com risco iminente aos PNHs, dada 

a estreita relação e semelhança aos seres humanos, além de debater o vínculo da atual 

pandemia da covid-19 com as modificações do meio ambiente. 

 

METODOLOGIA 

Esta revisão bibliográfica possui caráter elucidativo e qualitativo. A metodologia 

do trabalho foi desenvolvida com base em pesquisas bibliográficas de artigos científicos 

e outras publicações acadêmicas, nas bases de dados: Academia.edu, SciELO e Google 

acadêmico. O intervalo das fontes compreende os anos de 2013 a 2021, sendo utilizadas 

as seguintes palavras-chave: zoonose, primatas, covid-19, veterinário, pandemia, saúde 

única, primates, veterinarian, pandemic, one health. 



                

 
                  

Os parâmetros empregados para seleção da literatura foram: artigos científicos 

com informações relevantes para o tema em questão e que estivessem na língua 

portuguesa ou inglesa, dentro do intervalo de artigos pesquisados (ano), excluindo os 

trabalhos científicos anteriores ao intervalo especificado e os duplicados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

DOENÇAS EMERGENTES E REEMERGENTES 

Doenças emergentes estão relacionadas ao surgimento de novo agente causador 

de enfermidade ou risco à saúde, resultado de modificações no hospedeiro, vetores ou 

agente que atingia somente animais. Enquanto doenças reemergentes indicam alteração 

no perfil epidemiológico de doença já conhecida, que estava controlada e tornou-se 

ameaça novamente (ESPECIAL, 2018). A atual pandemia do Covid-19 é considerada 

uma doença emergente, pois trata-se de um vírus que assumiu um novo cenário de 

transmissão, devido mudanças no genoma do Sars-CoV-2 (DA SILVA NETO, 2020).  

Nesse contexto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) com a Associação 

Veterinária Mundial (WVA) listaram atividades de responsabilidade do veterinário 

ligadas a prevenção e combate de doenças infecciosas, dentre elas a inspeção veterinária 

na saúde pública. O surgimento do Sars-Cov-2 é exemplo da capacidade zoonótica 

presente na relação homem-animal, principalmente em mercados de animais vivos como 

ocorreu na China, havendo necessidade de aperfeiçoar a vigilância de doenças de rotina 

e assistência veterinária nas fazendas e no transporte de animais (DASZAK, 2020).  

Doenças que assolaram a humanidade ocorriam frequentemente pelas condições 

sanitárias duvidosas, aliado a transição do nomadismo para a construção de civilizações, 

a exemplo da peste negra. Apesar dos males provocados pelas pandemias na antiguidade, 

a disseminação era lenta (SOFFIATI, 2021). A partir da revolução industrial, a ação 

humana no desmatamento e nas mudanças climáticas contribuiu no surgimento de novas 

doenças, como os períodos chuvosos desregrados que cooperaram na propagação de 



                

 
                  
doenças como dengue, malária, febre amarela e Zika (SOFFIATI, 2021). 

A maior proximidade entre humanos e animais possibilitou o surgimento de 

zoonoses e antropozoonoses, sendo observado que a cada dez doenças infecciosas que 

acometem humanos, cerca de seis são de origem animal, o que pode ser observada pelas 

recentes epidemias de alta virulência, como a Influenza aviária em 2005, a Influenza suína 

em 2009, e o surto de Ebola entre 2013 e 2016 (CROSS, et al., 2019). Atualmente, o 

controle do risco de novas epidemias e pandemias implica no esforço mundial, pois o 

risco da transmissão de doenças ameaça aos países do mundo todo, considerando a função 

que a globalização possui na disseminação de tais moléstias (DASZAK, 2020). 

 

OS PRIMATAS E AS ZOONOSES E ANTROPOZOONOSES  

Os chimpanzés foram alvo de estudo de doenças zoonóticas, tal como o vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) e da febre amarela, a qual tem envolvimento de PNHs 

no seu ciclo silvestre (DOS PASSOS, 2020). Em biotérios, o controle e a erradicação de 

doenças, como a tuberculose, são realizados por bloqueio da cadeia de transmissão por 

quarentena, eutanásia e diagnóstico da doença, aumentando a capacidade de elucidar os 

padrões da transmissão da enfermidade (NASCIMENTO, 2018). 

Os primatas são um dos animais considerados hospedeiro natural potencial do 

SARS-CoV-2, atuando como modelo animal para erudição da Covid-19, tendo em vista 

que esta espécie imita a infecção viral, incluindo o desenvolvimento dos sintomas 

clínicos, resposta imune, morbidade e carga viral ocasionada pelo novo coronavírus. Os 

PNHs são modelos animais importantes para o conhecimento do controle e prevenção de 

doenças zoonóticas de caráter reemergente e auxiliam na pesquisa da atual pandemia do 

Covid-19, revelando mais sobre a infecção viral, patogenia, progresso e parecer pré-

clínico de vacina ou de um agente antiviral (YUAN, 2020).  

Até o momento não há evidências da transmissão cruzada entre humanos e PNHs 

para o SARS-CoV-2. No entanto, a susceptibilidade desses animais não é descartada, pois 



                

 
                  
espécies, como Macaca mulatta e Macaca fascicularis, sofreram infecção que evoluiu 

para pneumonia. Em virtude do papel dos PNHs no ciclo do SARS-CoV-2 não ser 

completamente compreendido, é necessário a manutenção dos protocolos de profilaxia 

do vírus nas populações de vida livre e sob cuidados humanos (FIOCRUZ, 2020).  

As medidas nos criatórios são baseadas em boas práticas de biosseguridade, entre 

elas: uso de máscaras e face shields pelos profissionais que atuam diretamente no manejo 

dos animais; montagem do plano de comunicação, restrições e práticas sanitárias; 

controle de acesso e mobilidade, incluindo os locais de uso comum como banheiros; e 

proteção animal, visando a não aproximação dos PNHs com os humanos. Caso o contato 

seja necessário, utilizar sempre equipamentos de proteção individual, como máscara, 

avental, luvas, face-shield, sapatos fechados e calça comprida (FIOCRUZ, 2020). 

 

PAPEL DO MÉDICO VETERINÁRIO NA SAÚDE ÚNICA 

De acordo com o conceito de Saúde única, o meio ambiente está conectado às 

pessoas e aos animais. Quando estes estão protegidos e bem cuidados, a saúde, no geral, 

está equilibrada (LIMONGI & OLIVEIRA, 2020). Esses três sistemas devem ser 

visualizados e entendidos como uma rede conectada, ao invés de problemas a serem 

solucionados de forma individual (CROSS et al., 2019).  

Com o avanço da urbanização, houve maior comprometimento dos nichos 

ecológicos, onde as coronaviroses dos animais silvestres estavam confinadas. A carne de 

animais silvestres em condições inadequadas de biossegurança e vigilância para o 

consumo contribuiu na disseminação desses agentes infecciosos aos humanos (DECARO 

et al., 2020). Ainda que não seja possível extinguir todas as chances de contaminação, na 

perspectiva da saúde única, o veterinário atua no manuseio, abate, venda e fiscalização 

desses produtos, preservando a saúde das populações (WILSON & CHEN, 2020). 

Durante a pandemia de Covid-19, a medicina veterinária foi incluída como 

atividade essencial no Brasil (BRASIL, 2020). O médico veterinário faz-se indispensável 



                

 
                  
através de técnicas One Health, sobretudo em equipes transdisciplinares, onde atua na 

vigilância de espécies selvagens e domésticas e elabora estratégias para atenuar 

problemas relacionados à segurança alimentar, resistência antimicrobiana, mudanças 

climáticas e vínculo humano-animal (LEE & BRUMME, 2013). 

Os cientistas médicos veterinários têm realizado pesquisas sobre a COVID-19 que 

incluem o desenvolvimento de modelos de transmissão do vírus, identificação de espécies 

susceptíveis, formas de disseminação intra e interespecífica e a possível transmissão de 

animais para seres humanos, os impactos na saúde da população a longo prazo e os 

métodos de prevenção (LORUSSO et al., 2020; YOO & YOO, 2020). Além disso, auxilia 

propagando informações e esforços contra novas pandemias e em ações de vigilância dos 

animais de produção e domésticos para evitar a expansão de doenças (SUN et al., 2020). 

Nesse atual contexto, a OIE e a World Small Animal Veterinary Association 

(WSAVA) enfatizam a importância e a necessidade desse profissional nas ações de Saúde 

Única (OIE, 2020). A ciência médica-veterinária demonstra competências para prover 

educação em saúde sobre o tema, contribuir no desenvolvimento de vacinas e tratamentos 

a partir da experimentação animal e elaborar políticas públicas e sanitárias para o manejo 

da vida animal e do meio ambiente (DECARO et al., 2020; FERREIRA, 2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O fato de os primatas serem próximos filogeneticamente dos seres humanos 

propicia o aparecimento de doenças com risco emergente dentro dos criatórios de 

primatas. Em virtude do fato de que não há evidências completas sobre o papel dos PNHs 

no ciclo do Sars-CoV-2, é necessário que medidas preventivas sejam tomadas para evitar 

a entrada do vírus nas instalações dos criatórios. Assim, o médico veterinário participa na 

elaboração de medidas preventivas, além de sua importância na saúde única, 

desmistificando informações equivocadas sobre o vírus e participando de estudos sobre a 

cadeia epidemiológica, patogênese da doença, elaboração de vacinas e políticas públicas.  
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