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“Contributing to the Millennium Development
Goals through the One Health Concept”
Bem vindos à 2ª NewsLetter de 2010!
Regozijamo-nos por ver que, à medida que convivemos e criamos
laços de trabalho e amizade, torna-se mais fácil e frutífero o trabalho. Esta
Newsletter espelha bem essa realidade, onde se pode ver o nascer de grupos
de Saúde Publica Veterinária ligados às diferentes universidades. São de
realçar o dinamismo do grupo do Peru, o nascer cheio de vigor do grupo
da Universidade de Santa Catarina no Brasil, exemplo e incentivo para as
restantes Universidades. Esperamos que as próximas Newsletters reflictam
um crescimento ainda maior.
Um obrigado a todos os que colaboraram para que os objectivos do
projecto se possam ir concretizando. Bem hajam!
Quero também dar as boas vindas aos nossos dois mais recentes
colaboradores, Sofia Arroube e Ângelo Custodio, que conjuntamente com
Natalia Cediel deram corpo a esta NL.
Manuela Vilhena
SAPUVETNET III Project Coordinator
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A Dra. Fabiola Leon Velarde e o Dr. Guillermo Leguía na
inauguração da 4ª reunião de coordenação.

4ª Reunião de Coordenação
Lima, Peru
Notícias desde a América Hispânica
De 6 a 10 de Setembro de 2010 decorreu a 4ª reunião de coordenação
do grupo SAPUVETNET, que teve lugar em Lima, Peru. A reunião foi organizada
com êxito pelos Doutores Guillermo Leguía e Nestor Falcón da Universidade
Cayetano Heredia. Esta reunião foi muito importante porque ocorreu durante
o desenvolvimento do PANVET, Congresso Panamericano de Ciências
Veterinárias, onde foi possível contactar-se com toda comunidade académica
veterinária da América e apresentar-se a proposta de curriculum criada pelo
grupo de SAPUVETNET intitulada “Conhecimentos mínimos de ensino para a
Saúde Pública Veterinária entre a América Latina e Europa”. O Dr. Luís Carlos
Villamil foi o representante escolhido pelo grupo para a sua apresentação
no fórum de educação veterinária no dia 4 de Setembro. Assim, alcançouse um dos objectivos mais importantes do projecto, contribuir para se criar
uma linguagem comum entre a América Latina e a União Europeia, propondo
regras comuns de acreditação e um currículo semelhante em Saúde Pública
Veterinária (SPV) entre os participantes das universidades veterinárias.
Outras actividades relevantes foram realizadas durante a reunião
incluindo:
• A apresentação dos trabalhos de investigação dos membros do grupo
SAPUVETNET Peru sobre caracterização de mordedura de canídeos em
Lima , tuberculose em canídeos cujos donos são positivos a M.tuberculosis,
conhecimentos, atitudes e práticas para a prevenção da toxocariose (Para
mais informação contactar favez.sapuvetperu@oficinas-upch.pe);

Alguns dos membros de SAPUVETNET na cidade sagrada
de Caral, a cidade mais antiga da América.

• Mais uma vez se actualizaram conhecimentos e esclareceram dúvidas
relativamente ao uso da plataforma moodle, uma vez que esta é uma
ferramenta fundamental para o projecto e que ao ser usado por todos os
países membros, contribui para a sustentabilidade do mesmo;
• Retomou-se a discussão sobre a planificação de um curso e-learning em
Saúde Pública Veterinária para o ano de 2011, como um passo importante
do projecto;
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4ª Reunião de Coodenação Lima, Peru
• Procedeu-se à entrega dos DVD’s realizados pela Universidade de Turim,
sobre o abate de aves e coelhos, a todos os participantes dos vários países
e disponibilizaram-se cópias para serem distribuídas por todos os países
participantes;
• Continuou-se a planificação da revista “Uma Saúde: Revista SAPUVET de
Saúde Pública”, com a saída do primeiro número previsto para Dezembro
de 2010. Para a versão electrónica ver: http://www.sapuvetnet.org/PT_
frameset.html;
•

Discutiram-se os pontos principais da conferência electrónica sobre o
tema: Resistência aos Antimicrobianos: Solução ou Utopia?, que decorreu
entre 25 e 30 de Setembro de 2010. O acesso ao resumo da conferência
pode ser feito a partir do link: http://www.sapuvetnet.org/PT_frameset.
html;

• Adiantaram-se os capítulos do manual de Saúde Pública Veterinária criado
para oferecer aos estudantes de medicina veterinária e outras ciências
afins, os conceitos fundamentais sobre o seu papel em saúde pública. Os
temas do manual são: zoonoses emergentes, reemergentes e esquecidas,
estratégias para controlo de resistências, boas práticas e uso prudente de
antimicrobianos, novas responsabilidades em SPV na cadeia alimentar,
análise de riscos, influência das alterações climáticas e do ambiente no
aparecimento de doenças emergentes, protecção de bem estar ambiental
e bem estar animal.
SAPUVETNET recebeu dois novos membros nesta reunião, as doutoras
Jessica Sheleby da Universidade de Leon em Nicarágua e Lohendy Muñoz da
Universidade Nacional de Costa Rica, Heredia. O grupo teve oportunidade de
fazer grandes avanços com o fim de alcançar os objectivos do projecto.
Para além do aspecto profissional, o encontro foi também um momento
de convívio para todos os membros e com oportunidade inclusive para
desfrutar de pratos exóticos como o cuy, preparado pela mão de expertos!
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Actividades Dia Mundial da
Raiva 2010

As instituições membro de SAPUVETNET III participaram activamente
na iniciativa do Dia Mundial da Raiva 2010 celebrada a 28 de Setembro.
As Universidades de La Salle de Colômbia, Autónoma de Baja Califórnia de
México, de la Republica de Uruguay, entre outras, levaram a cabo diversas
actividades:
• Vacinação antirábica canina gratuita;
• Conferências académicas sobre a epidemiologia, prevenção e controlo da
raiva rural e urbana;
• Demostração canina de agility ;
• Stand up comedy con temas alusivos à raiva.

Cartilha educativa Mordedura de animais.

Ressalta-se a criação de material educativo inovador sobre a prevenção
da raiva para a população rural, realizado pela comunidade estudantil da
Universidade de la Salle sob a orientação do Dr. Diego Soler (à esquerda).
SAPUVETNET desde o seu início tem apoiado e promovido a realização
de actividades em todos os países da América e cada ano se observa maior
participação da comunidade académica e público em geral nas actividades de
educação sanitária que se realizam neste dia.
Porque juntos podemos fazer da raiva, história!

Flipchart sobre raiva.
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Divulgação de Jornadas de Vacinação gratuita de animais
de companhia no Uruguai.

Actividades Dia Mundial da Raiva 2010

Show de agility de cães, Policia Nacional da Colômbia, Universidade de
la Salle.
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Rede de Saúde Pública da Universidade
do Estado de Santa Catarina
Notícias desde o Brasil
A Universidade do Estado de Santa Catarina, Brasil, como membro
integrante do projecto SAPUVETNET III e contribuindo para a persecução dos
objectivos a que o mesmo se propôs, desenvolveu o programa Rede de Saúde
Pública Veterinária (SAPUVET). Este programa tem como base quatro projectos
cujos grandes objectivos comuns são o de contribuir para o desenvolvimento
de um conceito global de saúde levando à melhoria da qualidade de vida das
populações, a redução da transmissão de zoonoses, o estímulo do debate
ético e da consciencialização da sociedade para temas relacionados com
o bem-estar animal e a posse responsável de animais. Para além disso, a
participação activa e a integração de estudantes de medicina veterinária nos
projectos, contribui para um outro objectivo, que é o de desenvolver nestes
profissionais, um pensamento interdisciplinar e torna-los mais conscientes do
seu papel social, que lhes permita mais tarde, agir eficazmente junto de, e
com a população e restantes profissionais de saúde, na procura de soluções
para os problemas a enfrentar.
Segue-se um pequeno resumo dos projectos a desenvolver:

Dra. Marcia Pfetzenrelter membro representante do
projecto SAPUVETNET da Faculdade do Estado de Santa
Catarina, Brasil.

• Projecto de extensão, Adopte Lages: Este projecto centra-se na problemática
actual do número excessivo de animais errantes (cães e gatos) nos centros
urbanos e na busca de soluções que combatam esse problema, uma
vez que traz consigo importantes consequências em termos de Saúde
Pública. A sensibilização será dirigida à sociedade e envolve a comunidade
académica veterinária;
• Projecto de extensão, Ensino de saúde para a classe hospitalar no Hospital
Infantil Seara do Bem em Lages, Santa Catarina (SC): Neste projecto
procuram-se trabalhar conteúdos relacionados com a saúde em geral,
zoonoses, posse responsável de animais e bem estar animal, junto de
crianças e jovens hospitalizados que frequentam classes de educação
pedagogica hospitalar do Hospital Infantil Seara do Bem, localizado na
cidade de Lages, SC;
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Rede de Saúde Pública da Universidade do
Estado de Santa Catarina
• Projecto de extensão, Posse responsável, Bem-estar animal e Zoonoses:
Saúde na escola e na família: Este projecto centra-se no estreito contacto
entre as familias, em especial crianças, e os animais, sejam eles de
companhia ou errantes, que tem vindo a aumentar nos bairros periféricos.
Uma vez que sente, sobretudo a nível das populações mais carenciadas
e com baixo grau de escolaridade, a falta de informação relativamente a
zoonoses, falta de consciencialização com consequentes maus tratos e
abandono de animais, propõe-se realizar um trabalho junto aos professores,
pais e alunos de classes iniciais do ensino fundamental. Este projecto é
realizado em escolas municipais localizadas na periferia do município de
Lages;
• Projecto de pesquisa, Conceitos e Prática Pedagógica dos Professores do
ensino fundamental de escolas públicas, sobre o ensino da saúde e os
cuidados em relação às zoonoses: O objectivo do estudo é compreender as
práticas pedagógicas dos professores em relação às doenças transmitidas
por animais e obter informações sobre a forma como os professores
trabalham com os estudantes na sala de aula. São investigadas as
estratégias aplicadas quando se trabalha o ensino de saúde em sala de
aula, procurando identificar obstáculos ao ensino e as informações obtidas
permitirão a elaboração de estratégias didácticas mais eficazes.
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SAPUVETNET III presente nos 180 anos de
Comemorações da Faculdade de Medicina
Veterinária de Lisboa (FMV)
Notícias desde Portugal

No dia 12 de Novembro de 2010, decorreu na FMV a Sessão Solene
de Abertura do Ano Académico de 2010/2011 da FMV/UTL, em que se
comemoraram o 180º aniversário do ensino veterinário em Portugal e o 100º
aniversário da Associação de Estudantes da FMV. O Professor Doutor Jorge
Torgal, da Faculdade de Medicina de Lisboa, participou na sessão temática:
“Animais + Humanos = Uma Só Saúde” e referiu a sua colaboração com o
projecto SAPUVETNETIII contribuindo com a sua perspectiva de médico para
a importância da interdisciplinaridade e cooperação entre profissionais de
saúde humana e animal de modo a serem atingidos os objectivos do milénio.
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Seminário “Resistência aos
Antimicrobianos - Ponto da Situação
em Portugal”

No passado dia 29 de Novembro, a Autoridade para a Segurança
Alimentar e Económica (ASAE), organizou um seminário subordinado ao
tema “Resistência aos Antimicrobianos – Ponto da Situação em Portugal”. O
seminário decorreu num ambiente plenamente interdisciplinar contando com a
presença e intervenção de diferentes profissionais de saúde, incluindo médicos,
farmacêuticos e veterinários. Diversos oradores das diversas áreas partilharam
as suas experiências, estudos, factos e opiniões sobre a problemática da
resistência aos antimicrobianos e debateram-se questões relacionadas como
as implicações do uso de antimicrobianos em medicina humana e veterinária
para ambas, qual o ponto de situação do ensino e sensibilização dos futuros
profissionais para este problema nas várias universidades ligadas à saúde,
incluindo medicina veterinária, e que medidas há a tomar para minimizar o
aparecimento de novas resistências.
Houve um consenso geral de que as campanhas de sensibilização, não
só junto da população, como também junto de futuros e actuais profissionais,
são fundamentais e devem continuar e que a falta de cooperação entre as
diferentes entidades e áreas de saúde deve ser ultrapassada. Ficou o desafio
a todos para se delinearem medidas que combatem esta problemática.
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Terapia Assistida com Animais

A Terapia Assistida com Animais (TAA) é uma modalidade terapêutica
na qual um animal, que cumpre determinados requisitos, é parte integrante e
fundamental do projecto. Neste tipo de terapia uma equipa multidisciplinar de
profissionais da saúde (Psicólogos, Terapeuta Ocupacional, etc.) responsáveis
por traçar os objectivos terapêuticos individuais de cada paciente e seguir toda
a sua evolução, colaboram com um Guia Canino, que se encarrega do controlo
do animal, da avaliação do seu comportamento e adequação aos objectivos
programáticos definidos, e um treinador profissional, que pode não estar
presente, mas que desempenha um papel fundamental na educação e treino
do cão. É assim um mundo novo, que vale a pena conhecer e desenvolver.
Trevo, cão de Terapia da delegação Canem Lisboa.

A Universidade de Évora através do projecto SAPUVETNET III está a
dar os seus primeiros passos neste campo, desenvolvendo competências
através da formação na área de uma das assistentes dedicadas ao projecto.
A formação decorreu em Saragoça, sob os auspícios da empresa CANEM
Terapia, Assistência e Educação, sediada em Saragoça e com núcleos em
toda a Espanha e Portugal. Esperamos que a sua experiência seja útil ao
desenvolvimento e colaboração na área em outras universidades que fazem
parte do grupo SAPUVETNET.

A Equipa NW SAPUVETNET III
Manuela Vilhena
Natalia Cediel
Ana Sofia Arroube
Angelo Custódio

Contacte-nos
e-mail			

sapuvetnet3@gmail.com

Encontre-nos
Website		
Facebook		
Twitter		

www.sapuvetnet.org
facebook.com/sapuvetnetIII
twitter.com/sapuvetnet

