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Buiatria, área de atuação do

médico veterinário que cuida dos
bovídeos, é tão antiga quanto a
própria Medicina Veterinária.
Por Buiatria (substantivo feminino
de origem grega (buyus = bovino e
Buiatra atuando no controle e prevenção das
ectoparasitores dos bovinos. Estado do Pará, Brasil. Foto:
iatrikos = medicina, ou iatreia =
Rinaldo B. Viana
tratamento médico) conceitua-se
a arte e a ciência do diagnóstico,
tratamento e prevenção das enfermidades que acometem os bovinos; área
profissional exclusiva do médico veterinário (vide Buiatra).
Atualmente,
por Buiatria, entende-se como o segmento da medicina veterinária que
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aborda os diversos aspectos relacionados à sanidade e produção dos
bovídeos.
E por Buiatra compreende-se
o médico veterinário especializado
em buiatria; ou seja, o veterinário
especializado na medicina de
espécimes bovídeos.
As principais doenças emergentes
que acometem os seres humanos
são zoonóticas. Pensando nesse
paradigma a Organização Mundial
de Saúde (OMS) passou a
O papiro veterinário de Londres, encontrado em Kahun, é o
estabelecer para o combate às
documento mais antigo deste tipo que foi relatado. O papiro
zoonoses
a
necessidade
de
contém várias receitas contra doenças dos olhos dos animais,
provavelmente parte de um tratado mais abrangente, infelizmente,
cooperação
mútua
entre
as
agora perdido para sempre. Atualmente, o papiro encontra-se
Medicinas Veterinária e Humana,
preservado no Museu Petrie University College, Universidade de
Londres; é datada entre 2.000 e 1.785 a.C.
desenvolvendo
conjuntamente
pesquisas nas áreas da epidemiologia, diagnóstico e vigilância das doenças
que acometem os seres vivos de modo geral.
O conceito de saúde única (do inglês one health) foi concebido
modernamente pelo Médico Veterinário Calvin W. Schwabe (1927–2006), em
seu tratado “Veterinary Medicine and Human Health”.
A OMS, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e
Agricultura (FAO) e a Organização Mundial da Saúde Animal/World
Organisation for Animal Health (OIE), em outubro de 2008, elaboraram o
documento “Zoonotic diseases: a guide to establishing collaboration
between animal and human health sectors at the country level”, um manual
para implantação da colaboração entre autoridades governamentais e não
governamentais responsáveis pela saúde animal e humana. Neste manual
encontra-se o conceito “Um Mundo - Uma Só Saúde”.
No documento “SUSTAINABLE ANIMAL HEALTH AND CONTAINED ANIMALRELATED HUMAN HEALTH RISKS: FAO’s Strategic Action Plan In support of the
emerging one health agenda” da FAO contém um plano estratégico para
adoção da agenda da saúde única.
E na publicação “People, Pathogens, and Our Planet Volume 1:
Towards a One Health Approach for Controlling Zoonotic Diseases” editada
pelo THE WORLD BANK AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT HEALTH,
NUTRITION AND POPULATION (2010) trata-se sobre a atual situação de
entendimento dos conceitos de saúde única, das maneiras de
operacionalização desses conceitos e das possibilidades de levantamento e
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economia de recursos para o caso de adoção de abordagens nacionais em
saúde única.
Esses documentos e publicações deixam clara a importância da
saúde animal para a saúde humana. Isso verifica-se não somente pela
preocupação com doenças emergentes e re-emergentes zoonóticas, ou
seja, transmitidas dos animais para o seres humanos, mas também pelas
questões que perpassam pela segurança alimentar. É nesse contexto que se
insere a Buiatria, garantindo a saúde dos bovídeos e, consequentemente
dos seres humanos, tanto pelo controle e combate às doenças que assolam
os animais pecuários, como também pela produção de alimentos com
segurança e qualidade.
Essa atuação do Buiatra foi muito bem destacada durante o
congresso Latinoamericano de Buiatria em 2015, realizado em São
Paulo/SP, pelo médico veterinário Sergio Duffy, Membro da Comissão
Científica para Doenças dos Animais da OIE que ressaltou a importância
de um esforço conjunto para detectar e controlar as enfermidades
emergentes:
"A maioria das enfermidades humanas emergentes é de origem
animal. Lutar contra essas enfermidades na sua origem acarretará um
grande benefício para as populações humanas e animais. Assim, a
Medicina Veterinária é uma interlocutora fundamental quando se
trata
do
combate
a
essas
enfermidades”
(http://portal.cfmv.gov.br/portal/noticia/index/id/4292/secao/6 ).

World Association for Buiatrics
Para congraçar todos esses profissionais no 2º Congresso Internacional
de Doenças dos Bovinos em Viena (Áustria) em 17 de maio de 1962, como
desdobramento de uma reunião preliminar realizada em Hannover
(Alemanha) em outubro de 1960 foi criada a World Association for Buiatrics
(WAB), uma associação que visa promover a boa vontade e a transferência
de conhecimentos dentro da comunidade veterinária internacional pelo
intercâmbio de experiências e discussão científicas, culturais e pessoais no
âmbito da Associação Mundial de Buiatria1.
Atualmente a WAB congrega cerca de 53 associações nacionais dos
mais diferentes continentes (Fig. 1).
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Figura 1. Países e Associações Nacionais de Buiatria associados à WAB em
2014. Fonte: http://www.buiatrics.com/Affiliated_Associations-p-en.html

Buiatria Brasileira: 35 anos de legado
A Associação Brasileira de Buiatria
foi fundada em 21 de agosto de
1980, nas dependências da
Faculdade
de
Medicina
Veterinária
e
Zootecnia
da
Universidade de São Paulo, tendo
sido eleito como 1º presidente, o
Prof. Dr. Leonardo Miranda de
Araújo.
Atualmente
existem
sedes
regionais e ou núcleos em várias
unidades da Federação (Tabela 1; Figura 2):
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Tabela 1. Associações e núcleos de Buiatria no Brasil
Associações estaduais

Núcleos estaduais

1) Associação Baiana de Buiatria

1) Núcleo de Buiatria do Espírito Santo

2) Associação Cearense de Buiatria

2) Núcleo de Buiatria do Rio Grande do
Norte

3) Associação de Buiatria de
Goiás/Distrito Federal

3) Núcleo de Buiatria do Rio Grande do
Sul

4) Associação de Buiatria de Minas
Gerais

4) Núcleo Paraibano de Buiatria

5) Associação de Buiatria do Pará e
Amapá
6) Associação de Buiatria do Rio de
Janeiro
7) Associação Matogrossense de
Buiatria
8) Associação Paranaense de Buiatria
9) Associação Paulista de Buiatria
10) Associação Pernambucana de
Buiatria
11) Associação Sulmatogrossense de
Buiatria

Segundo o Artigo 23 do estatuto da Associação Brasileira de Buiatria
entende-se por "associações estaduais" as entidades estaduais de buiatria
que possuírem sua própria inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica
(CNPJ) e que apresentarem ao Conselho Nacional de Representantes
Estaduais uma cópia de seus estatutos em conformidade com os dispositivos
deste estatuto nacional e a ata de eleição de sua diretoria. Já os núcleos,
segundo o Artigo 24 os "núcleos estaduais" são entidades provisórias,
composta por buiatras interessados em criar uma associação estadual. Uma
vez criados, os núcleos terão um prazo de 12 meses para se transformar em
associação, atendendo os requisitos especificados artigo 23.
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Figura 1. Indicação geográfica das associações e núcleos estaduais de buiatria no Brasil

Congressos Brasileiros de Buiatria
No ano de 1981, de 12 a 15 de outubro, foi realizado o I Congresso
Brasileiro de Buiatria, junto com o IV Congresso Latino Americano de
Buiatria.Dois anos seguintes, ou seja em m 1983 foi realizado em Salvador/BA
o II Congresso Brasileiro de Buiatria. Em 1990, de 13 a 17 de agosto,
aconteceu na cidade de Salvador/BA, o VI Congresso Latinoamericano de
Buiatria e o XVI Congresso Mundial de Buiatria. Após essa fase inicial, a
entidade teve uma discreta atuação, até que em junho de 1996, durante o
Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária, realizado em Goiânia, decidiuse iniciar os trabalhos de reestruturação da entidade. Foi então convocada
uma nova reunião, a qual ocorreu em 22 de outubro de 1996, durante o XV
Congresso Panamericano de Ciências Veterinárias, realizado em Campo
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Grande/MS. Nesta reunião, foi criada a Comissão para Reestruturação da
Associação Brasileira de Buiatria, presidida por Maurício Garcia, de São
Paulo/SP. A partir de 1999 e até os dias atuais o congresso passou a ser
realizado bianaulmente:

Congressos Brasileiros de Buiatria
III Congresso Brasileiro de Buiatria (5 a 7 de
julho de 1999) realizado no Anfiteatro
Central da USP de São Paulo/SP. Estiveram
presentes
310
inscritos
e
foram
apresentados 99 trabalhos.

IV Congresso Brasileiro de Buiatria (14 a 18
de maio de 2001) realizado em Campo
Grande - MS, no Palácio Popular da
Cultura. O evento registrou a presença de
1000 inscritos e discutiu temas de grande
relevância para a bovinocultura.

V Congresso Brasileiro de Buiatria, (2 a 5 de
setembro de 2003) realizado no Centro de
Convenções de Salvador - BA, juntamente
com o XI Congresso Latinoamericano e o III
Congresso
Nordestino
de
Buiatria.
Participaram do evento cerca de 400
pessoas.

VI Congresso Brasileiro de Buiatria (25 a 28
de maio de 2005) foi realizado na cidade
de Búzios, no Estado do Rio de Janeiro.

VII Congresso Brasileiro de Buiatria (10 a 13
de outubro de 2007) realizado na cidade
de Curitiba, no Estado do Paraná.

VIII Congresso Brasileiro de Buiatria (21 a 24
de outubro de 2009) realizado na cidade
de Belo Horizonte, no Estado de Minas
Gerais.
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Congressos Brasileiros de Buiatria

IX Congresso Brasileiro de Buiatria (04 a 07
de outubro de 2011) realizado na cidade
de Goiânia, no Estado de Goiás.

X Congresso Brasileiro de Buatria (9 a 12 de
setembro de 2013) realizado pela primeira
vez na região amazônica, o congresso
reuniu cerca de 830 inscritos e 79
conferencistas nacionais e internacionais
no Hangar, Centro de Convenções da
Amazônia, onde foram publicdos 500
trabalhos. O evento foi capitaneado pelos
prof. Dr. José Diomedes Barbosa Neto
(Presidente da ABB e do evento) e pelo
Prof. Rinaldo B. Viana (Presidente do
Comitê Científico do evento).

XI Congresso Brasileiro de Buiatria (24 a 26
de julho de 2015) realizado em São Paulo
conuntamente com O Congresso Latinoamericano de Buiatria, reuniu cerca e 600
participantes.
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