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 Contributing to the Millennium Development Goals 

through the One Health Concept 

 

Projecto EU_ALFA n. DCI-ALA/19.09.01/08/19189/169-157/ALFA III-75 

 

Benvindos à terceira Newsletter do Projecto SAPUVETNET III  

Antes de mais agradecemos o seu interesse na leitura da Terceira Newsletter do Projeto 

SAPUVETNET III. O conceito de “Saúde Global”/“One Health” continua a fazer o seu caminho na 

União Europeia, através de iniciativas junto de estudantes de Medicina Veterinária, com o objetivo de 

melhor os consciencializar que a saúde é uma responsabilidade de todos nós: cidadãos em geral, mas 

particularmente de médicos, biólogos, veterinários, sociólogos, farmacêuticos, ecologistas e outros 

profissionais, que, de algum modo intervenham na área da saúde. 

No nosso projeto destacamos a realização da Terceira Reunião de Coordenação, que se realizou em 

Mexicali, México, entre os dias 31 de Maio e 4 de Junho. Caracterizada pela sua produtividade, teve 

como principal objectivo o desenvolvimento de uma proposta de currículo mínimo a apresentar em 

Lima, Peru, no Congresso PANVET, pelo que este será também, merecedor de destaque. Pelo meio, e 

como não podia deixar de ser, terá a oportunidade de ler sobre algumas actividades desenvolvidas pelas 

diferentes universidades integrantes do SAPUVETNET, tal como tomar contacto com as expectativas 

para a próxima e-conferência sobre implicações em saúde pública da utilização prudente de 

antibióticos em veterinária. 

Obrigada por continuar conosco! Ajude-nos a alcançar os nossos objetivos, participando com opiniões, 

artigos e vídeos! 

Manuela Vilhena  
Luís Carlos Villamil 
Patrícia Baltasar 
Natalia Cediel 
Jaime Romero 
Liny Keessen  
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Terceira reunião de  coordenação do Projecto SAPUVETNET III : Mexicali, México 

A terceira reunião do Projeto foi levada a cabo em Mexicali, México (Baixa Califórnia) na semana de 

31 de Maio a 4 de Junho de 2010. A reunião contou com a participação dos membros de Colômbia, 

Portugal, Cuba, Itália, Brasil, Uruguai, Chile, Peru, Holanda, Espanha e México. 

Durante a reunião foi possível conhecer as instalações do Instituto de Investigação em Ciências 

Veterinárias da Universidade Autônoma de Mexicali e o seu programa de investigação. 

 

Os pontos mais relevantes tratados nesta reunião foram: 

 

1. O desenvolvimento da proposta de currículo e as competências básicas em Saúde Pública 

Veterinária (SPV). O objetivo desta iniciativa é a sua apresentação como proposta do nosso 

grupo, ao congresso PANVET, em Setembro, em Lima (Peru). A proposta terá a denominação 

de “Bases/Conhecimentos mínimos de ensino para SPV para a América Latina e 

Europa.” 

 

2. O desenvolvimento do Manual de SPV. O material produzido pelos SAPUVETNET I e II foi 

revisto, designando-se um responsável por cada capítulo segundo os atuais grupos de trabalho 

do SAPUVETNET III. 

 

3. A  proposta para a Conferencia Electrónica de Setembro de 2010 subordinada ao tema: “Uso 

prudente de antibióticos em animais: solução ou utopia?” 

 

4. Os temas do primeiro número da Revista SAPUVETNET. Apresentou-se também a proposta 

dos nomes para os comités editorial, científico e árbitros da revista. 

 

5. Proposta para a realização de um estudo multicêntrico sobre o conhecimento do conceito 

“One Health”. Discutiram-se os pontos críticos desta investigação a nível científico e 

logístico.  

 

6. Apresentação da evolução de cada grupo de trabalho com os respectivos estudos de caso 

novos. 

 

7. Apresentação do material áudio-visual sobre abate de aves e coelhos por parte da 

Universidade de Turim. 

A reunião terminou na sexta-feira, dia 4 de Junho às 18h, tendo-se cumprido com êxito todos os 

objetivos inicialmente propostos. 
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Novos Colaboradores para o Projecto SAPUVETNET III 

O Conselho Federal de Medicina Veterinária do Brasil (CNMV) juntou-se ao Projecto SAPUVETNET 

III. Durante a Segunda Reunião de Coordenação do Projecto, levada a cabo nas instalações do 

Concelho, em Brasília, o Secretário Geral do CNMV, Dr. Joaquim Lair, discursou acerca da utilidade 

pública de projectos que, tal como o SAPUVETNET, se dedicam à Saúde Pública Veterinária. Assim, 

o Dr. Lair manifestou disponibilidade para futuras colaborações, elogiando o trabalho até agora 

desenvolvido pelos restantes participantes. Como representante do CNMV e, também, da Comissão 
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Nacional de Saúde Pública Veterinária do Brasil (CNSPV), o Professor Doutor Paulo César de Souza 

participará mais activamente e acompanhará todas as actividades relacionadas com o SAPUVETNET 

III. Também foi proposta a integração da Faculdade de Medicina Veterinária 

e Zootecnia, Universidad Nacional Autónoma de México  (UNAM) como colaboradora, ficando o 

Prof. Raul Vargas Garcia como elemento de contacto.  

 

Conferência eletrônica: “Utilização prudente dos antibióticos em animais; solução ou utopia?” 

A terceira conferência eletrônica do Projeto SAPUVETNET vai realizar-se de dia 25 a 30 de Setembro 

de 2010, na plataforma Moodle da Universidade de Évora, e será subordinada ao tema: “Utilização 

prudente dos antibióticos em animais; solução ou utopia”.  

Com esta conferência pretende-se recolher dados, impressões e ideias sobre as condições em que se 

está a fazer o uso de antibióticos em medicina veterinária; é, também, objetivo desta conferência, 

aceder ao grau de conhecimento e cumprimento das normativas que regem o uso de antibióticos em 

animais nos diferentes países, debatendo sobre o impacto das mesmas sobre a saúde animal e a saúde 

pública (em particular sobre o cumprimento da proposta “uso racional do medicamento”). 

De igual modo considera-se interessante conhecer outras alternativas que se proponham para o uso dos 

antibióticos, bem como propostas no sentido de criar uma consciência ou educação social sobre a 

importância de prevenir o aparecimento de resistências aos antibióticos. 

Este debate é consequência da crescente preocupação relativamente aos efeitos negativos associados ao 

uso indiscriminado e indevido de antibióticos que se observa. 

Esta conferencia pretende estimular o debate e sensibilizar os profissionais de saúde e da indústria 

farmacêutica para o uso correto destes fármacos, de modo a que se tornem numa alternativa cada vez 

mais eficiente para o tratamento de doenças em populações tanto humanas como animais. Da mesma 

forma pretende-se criar um entorno para a tomada de consciência e educação da sociedade, 

especialmente criadores e outros proprietários de animais e público em geral.  

 

SAPUVETNET apresentado em Barcelona, Espanha e Porto, Portugal 

O Projeto SAPUVETNET III foi, recentemente, apresentado no II Congresso Ibérico de 

Epidemiologia, em Barcelona, e no IV Ciclo de Conferências de Saúde Pública Veterinária, no Porto.  

O II Congresso Ibérico de Epidemiologia teve lugar nos dias 4 e 5 de Fevereiro. o Projecto foi 

representado pela coordenadora, Manuela Vilhena, e pelos participantes Daniele De Meneghi e 

Carmelo Ortega. A Professora Manuela Vilhena apresentou o Projeto SAPUVETNET a uma plateia 

composta, sobretudo, por profissionais da Epidemiologia e Saúde Pública Veterinárias, na sua grande 

maioria professores em universidades Ibéricas. Os nossos participantes fizeram parte de uma sessão 

monográfica subordinada ao tema da “Saúde Global”.  
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O IV Ciclo de Conferências de Saúde Pública Veterinária teve lugar no dia 12 de Junho, no Instituto de 

Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto. A Professora Manuela Vilhena teve, 

novamente, a oportunidade de dar a conhecer o SAPUVETNET mas, desta vez, a uma audiência 

composta, sobretudo, por alunos de Medicina Veterinária da Universidade do Porto. Nesta conferência 

participaram, entre outros, personalidades como o Professor Francisco George, Director Nacional da 

Saúde.  

Universidade de Évora: II Cãominhada AEMVUE 

Pela segunda vez a Associação de Estudantes de Medicina Veterinária da Universidade de Évora 

promoveu uma Cãominhada, inserida no programa da Semana Europeia da Medicina Veterinária 2010. 

Esta contou com o apoio dos alunos da disciplina de Ciências da Natureza da Universidade Sénior de 

Évora, que colaboraram na organização da actividade e enriqueceram o ambiente de convívio vivido 

entre os participantes e organização. 

Contamos com a participação de cerca de 60 pessoas e respectivas mascotes. Entre os participantes 

contamos com alunos do curso de Medicina Veterinária, docentes, funcionários, e outras pessoas que 

se inscreveram. Foi um final de tarde muito agradável para os participantes, que ao longo do percurso 

receberam uma merenda e alguns brindes para o dono e para o animal. De salientar que a participação 

foi gratuita para todos os participantes. 

Assim, a organização ficou satisfeita com a actividade e para o próximo ano haverá uma 3ª edição. 
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Universidade Peruana Cayetano Heredia: Grupo SAPUVET-PERÚ 

Primeiro aniversário do grupo SAPUVET-Perú  

No passado dia 17 de Abril, o grupo SAPUVET-Perú cumpriu o seu primeiro ano de existência. Por 

consenso, os seus integrantes decidiram  celebrar esta ocasião através da “Semana SAPUVET-Perú”. 

Nesta semana, os membros do Grupo organizaram cinco palestras: 

•  “Influenza aviar em aves silvestres” por Dr. Roberto Elias; 

• “Doenças zoonóticas transmitidas por felinos” por Dr. Ricardo Grandez; 

• “Aspectos de diagnóstico das doenças potencialmente zoonóticas” por Dr. Armando Hung; 

• “Zoonoses parasitárias transmitidas por animais domésticos” por Dr. Guillermo Leguía; 

• “Tráfico de animais e seu impacto em saúde pública” por Dra. Catalina Hermoza.  

     

Grupo Sapuvet Perú no 10º aniversário da Faculdade 

O grupo SAPUVET-Perú acompanhou a celebração do 10º aniversário da Faculdade de Veterinária e 

Zootecnia. Realizou-se um reconhecimento especial ao Grupo por parte das autoridades da FAVEZ, 

devido ao trabalho que o Grupo tem vindo a desenvolver ao difundir, entre estudantes e comunidade 

em geral, o interesse pela Saúde Pública Veterinária. 

 

Grupo SAPUVET-Perú em atividades de promoção social  

O grupo SAPUVET-Perú continuou com as suas atividades de promoção social e, desta vez, estiveram 

na Mega Campanha de Saúde em Humanos e Animais de Companhia em Lomas de Carabayllo. Esta 

actividade contou também com a presença de membros da DISA e teve uma excelente adesão por parte 

da comunidade. 
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