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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  199 /2022 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, Indica, ao Exm. Sr Daniel Gomes de 
Almeida - Deputado Federal PCdoB Bahia, solicitando a Implantação de um curso de 
medicina veterinária em um dos poios já existentes na cidade de Paulo Afonso, ou no 
polo da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) ou no polo da Universidade do Vale 
do São Francisco (UNIVASF). 

Sala das Sessões em 07 de junho de 2022. 

Valmir Araújo a Rocha 
- Vereado - 



JUSTIFICATIVA 

O que se pretende com a criação de um curso de Graduação em Medicina Veterinária é 
contribuir, de maneira significativa, no atendimento à demanda por profissionais 
especializados, capazes de elevar os níveis de produtividade e possibilitar a formação de 
profissionais para atuar na sanidade e produção animal, saúde pública, biotecnologia e 
preservação ambiental. 

Veterinária ou Medicina Veterinária é a ciência dedicada ao estudo, prevenção e 
tratamento das doenças dos animais, incluindo a saúde pública. Sendo uma carreira 
ampla, com um campo de atuação que vai desde o acompanhamento da saúde e 
tratamento de todos animais domésticos, animais selvagens. Num sentido amplo, atua 
com a prevenção e cura das doenças dos animais e dos humanos num contexto médico, 
no intuito de formar profissionais com capacidade para desempenho profissional técnico-
científico e de atuação como agente social comprometido com a promoção do 
desenvolvimento sustentável e da contínua melhoria do meio ambiente 

O curso de Medicina Veterinária, portanto, apresenta elevada importância na região, uma 
vez que atua diretamente sobre a área da saúde de animais em geral e na saúde pública. 
É importante ressaltar que o curso de Medicina Veterinária é norteado pelos princípios da 
saúde única, o que define uma formação mais ampla para os profissionais, tendo como 
foco a saúde animal, a saúde ambiental e a saúde humana. Ademais, é relevante 
salientar que a demanda por serviços médicos veterinários oriundos da população da 
Cidade de Paulo Afonso é alta. Dados do último censo do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2021, indicam que a população estimada foi de 
119.213 habitantes. 

Tal situação está em consonância com as Políticas Públicas relacionadas a saúde 
pública do nosso país e as ações do Ministério da Saúde, prevendo a presença do 
médico veterinário como membro das equipes multidisciplinares do NASF (Núcleo de 
Atendimento a Saúde da Família) que visam proteger, promover e recuperar a saúde por 
meio de atendimento individual, familiar e na comunidade de forma geral. Há um 
entendimento entre os gestores públicos que a presença de tais profissionais contribui 
para melhoria das condições de vida da população, no que tange especificamente à 
saúde única. 


	00000001
	00000002

