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“Contributing to the Millennium Development 
Goals through the One Health Concept”

Bem vindos à 1ª Newsletter de 2011!

No início do último ano do projecto, é com gratidão a todos os que de 
alguma forma contribuíram para os sucessos e realizações do projeto, que 
escrevemos este editorial.  

Nesta primeira Newsletter (NL) do ano 2011, há a realçar a persecução dos 
objectivos do projeto orientado para as necessidades dos nossos associados, 
mas abertos a outros profissionais, que se vêm interessando, de forma cada 
vez mais relevante, pelo trabalho que vimos desenvolvendo: a definição de um 
curriculum mínimo a ser seguido no ensino da Saúde Pública Veterinária, a 
elaboração de um manual de Saúde Pública Veterinária e o desenvolvimento 
de vários Estudos de caso e outros materiais de ensino igualmente relevantes.

A troca de experiências e saberes vai-se gradualmente traduzindo em 
produtos que, com o espírito de intercâmbio e abertura comum a todos os 
participantes, pretendemos disponibilizar a todos os que se interessam pela 
área da Saúde Pública Veterinária.

 
Para além do esforço muito bem conseguido com a edição dos primeiros 

números da nossa revista “Uma Saúde”, sentimos que estamos, agora, muito 
mais perto de transformar a nossa página www.sapuvetnet.org, no instrumento 
de ensino e partilha de material didático a que sempre aspiramos. 

Temos também o prazer de poder anunciar a inclusão de mais duas 
Universidades com responsabilidades na formação em Saúde Publica dos 
médicos veterinários: a Universidade de OHIO, através do coordenador do



Veterinary Public Health Program, Professor Armando E. Hoet e a Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto de Veterinária através do  Professor 
Paulo Cesar Augusto de Souza, já nosso anterior colaborador como 
representante do Conselho Federal de Medicina Veterinária.

Por outro lado registamos com agrado o crescimento dos laços que temos 
vindo a construir entre todos, para além das fronteiras das nossas respectivas 
Universidades, num diálogo crítico e aberto, estabelecendo sinergias em 
métodos pedagógicos e didáticos, impulsionando o trabalho com grupos 
estudantis, onde o entusiasmo e a qualidade dos mesmos nos permitiu o 
desenvolvimento de trabalhos de campo, estudos de caso e a publicação 
dessas experiências na revista de Saúde Pública do projecto.

Foi num clima de confiança e de honesta colaboração que a nossa última 
reunião em Valdivia decorreu e contribuiu para a consolidação de produtos 
para o manual de SP. 

Para além das actividades desenvolvidas pelos diferentes integrantes nas 
suas universidades, esta NL destaca algumas actividades desenvolvidas no 
âmbito das Comemorações dos 250 anos da Medicina Veterinária por outros 
organismos nacionais e internacionais.

Esperando em troca receber sugestões, de modo a enriquecer as nossas 
publicações e produtos didáticos.

Desejamos a todos uma boa leitura!

Manuela Vilhena   &   Luís Carlos Villamil
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Veterinário para a Saúde, Veterinário para o Alimento, Veterinário para 
o Planeta! É este o lema que representa as comemorações dos 250 anos 
da profissão no mundo. A 4 de Agosto de 1761, um decreto lei do concelho 
de estado francês, autorizou “abrir uma primeira escola onde se ensinará 
publicamente os princípios e métodos para curar as doenças dos animais”. O 
primeiro centro francês recuperou o termo “veterinária” utilizado pela primeira 
vez por Columela (Lucius Julius Moderatus) na sua obra Res Rústica durante 
o séc.I (d.c), vocábulo que havia entrado em desuso durante a idade média. A 
primeira escola de Medicina Veterinária foi fundada em Lyon, França, em 1761, 
durante o reinado de Luís XV. A segunda seguiu-se mais tarde, em Outubro de 
1764, a Escola Veterinária de Alford. Claude Bourgelat, fundador de ambas, 
estava convencido da necessidade de uma nova profissão, a veterinária, para 
contar com profissionais que contribuíssem para a prevenção e controlo dos 
complexos problemas sanitários das espécies animais. Até 1750, a década da 
enciclopédia, Bougelat participou assiduamente nas actividades cientificas que 
se empreenderam em França na segunda metade do séc. XVIII. As publicações 
“Nouveau traité de cavalerie” e  “Éléments d’hippiatrique” converteram-no 
em um dos principais autores da sua época, dos quais se destacava, pela 
sua metodologia cientifica adquirida durante o trabalho cooperativo com os 
cirurgiões de Lyon com quem estudou a anatomia dos equinos. 

Em 2011, não só se celebram os 250 anos da profissão de médico 
veterinário no mundo como também os 250 anos do ensino de medicina 
veterinária. A celebração da data é aproveitada, para realçar a importância 
da profissão do Médico veterinário na saúde animal e humana. Pretende-se 
mostrar à sociedade que os Médicos Veterinários são agentes actuantes, não 
apenas na saúde e bem-estar animal, como também são imprescindíveis na 
saúde pública, pela responsabilidade que têm na promoção da segurança 
alimentar, controlo de zoonoses, pesquisas biomédicas e protecção do meio 
ambiente e biodiversidade.

2011 - Ano Mundial da Medicina 
Veterinária
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Para tal, a data é comemorada ao longo de todo o ano de 2011, em 
diferentes países, sendo de realçar a cerimónia oficial de abertura do Ano
Mundial de Veterinária (24 de Janeiro, Versailles, França), Conferência Mundial 
de Educação Veterinária (Lyon, França) e a Cerimónia Internacional de Fecho 
do Ano Mundial de Veterinária (Cidade do Cabo, África do Sul). Pode consultar 
mais informações no site oficial: http://www.vet2011.org/

A World Organization for Animal Health (OIE) produziu 6 videos relacionados 
com as diferentes intervenções do veterinário. Aceda aos vídeos através da 
página da OIE (www.oie.int) ou directamente através das seguintes ligações: 

1. Food Safety:  http://www.oie.int/index.php?id=1396&L=0
2. Animal Husbandry:  http://www.oie.int/en/for-the-media/vet-2011/

webcasting-animal-husbandry/
3. Zoonoses:  http://www.oie.int/en/for-the-media/vet-2011/webcasting-

zoonoses/
4. Food Security:  http://www.oie.int/index.php?id=1395&L=0
5. Crisis Management:  http://www.oie.int/en/for-the-media/vet-2011/              

webcasting-crisis-management/
6. Pets:  http://www.oie.int/en/for-the-media/vet-2011/webcasting-pets/

Algumas das Universidades parceiras do projecto SAPUVETNET III também 
realizam em 2011 actividades inseridas neste âmbito. 
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Ano Mundial do Ensino da 
Medicina Veterinária

No âmbito do ano mundial do ensino da medicina veterinária, 2011, a 
Universidade de la Salle, Bogotá, Colômbia, organizará uma semana (9-13 de 
Maio de 2011) dedicada à celebração do mesmo. Ao longo da programação 
diversos temas serão abordados, desde os objectivos para a Medicina 
Veterinária e Zootecnia no séc. XXI, patologias infecciosas que afectam a 
produção bovina, biodiversidade e o impacto das ciências agropecuárias no 
ambiente, bem como a administração de empresas agropecuárias. 

Para visualizar a programação de forma mais detalhada consulte: 

http://cienciasagropecuarias.lasalle.edu.co/index.php/component/content/
article/85-noticias/296-2011-ano-internacional-de-la-medicina-veterinaria-y-
la-zootecnia.html

Notícias desde a America Latina
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5ª Reunião de Coordenação do 
projecto SAPUVENET III: Valdivia, Chile

De 21 a 25 de Março de 2011 decorreu a quinta reunião de coordenação 
do projeto SAPUVETNET III, desta vez em Valdivia, Chile. Contou-se com a 
presença de 20 participantes membros dos diversos países: Brasil, México, 
Nicarágua, Costa Rica, Perú, Colômbia, Chile, Uruguai, Cuba, Argentina, Itália, 
Portugal e Holanda. Para além dos membros atuais do projeto, a Universidade 
de Ohio State University também esteve presente demonstrando a sua vontade 
para colaborar no projeto atual e num eventual SAPUVETNET IV. 

Grande parte da reunião foi dedicada ao trabalho dos vários grupos na 
elaboração dos respectivos capítulos para o manual de saúde pública. Para 
além dos trabalhos de grupo, outros assuntos foram abordados/apresentados, 
sendo os mais relevantes: 

1. Apresentação da estrutura do manual de saúde pública veterinária 
pela Universidade de la Salle. 

2. Apresentação e distribuição do nº1 da revista “Uma Saúde, Revista 
SAPUVET de Saúde Pública Veterinária” pela Universidade de la Salle

3. Proposta de alguns programas virtuais para o desenvolvimento de 
conferências electrónicas online. 

4. Apresentação do programa de mestrado em saúde pública, pela 
Universidade de Ohio, que foi muito inspirador para todos os membros 
do projeto. 

5. Assuntos vários ligados à página do projeto, trabalhos desenvolvidos 
pelos estudantes de algumas universidades, pedido de envio de 
material didático, entre outros. 

Durante a reunião houve também a possibilidade de se visitarem as 
instalações da Universidade Austral do Chile, o seu Hospital Veterinário e 
laboratório de biotecnologia e imunologia aquática.  
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Palestra “Um Mundo Uma Saúde” – O ensino 
da Saúde Pública na Medicina Veterinária” na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro

No dia 29 de Março de 2011, a Coordenadora do Projeto SAPUVETNET 
III, Dra. Manuela Vilhena, deu uma palestra na UFRRJ sobre “Um Mundo Uma 
Saúde – O ensino da Saúde Pública na Medicina Veterinária”, a convite do 
Professor Paulo César de Souza, atual colaborador do projeto. A palestra, 
dirigida sobretudo aos estudantes, fez o enquadramento da Saúde Pública na 
atualidade e visou dar a conhecer os principais objectivos do projeto de acordo 
com os objectivos definidos pela ONU para o milénio e sensibilizar os estudantes 
para a importância desta área de intervenção desde o ponto de vista global e 
interdisciplinar. No final foram respondidas algumas questões dos estudantes, 
que se prontificaram a formar um grupo capacitado para desenvolver alguns 
projetos nesta área junto da comunidade. 

A conferência pode ser visualizada em: 

http://sanidaderural.blogspot.com/2011/04/palestra-um-mundo-uma-saude-
o-ensino-de.html 
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Publica na nossa revista “Uma Saúde, 
Revista SAPUVET de Saúde Pública”

O Projeto SAPUVETNET III lançou os seus primeiros números da revista 
Sapuvet, durante a 5ª reunião de coordenação em Valdivia, Chile. Aproveitamos 
para convida-lo a publicar os seus artigos de investigação, comunicações 
breves e ensaios com enfoques integrados e globais em problemas relevantes 
em Saúde Pública (SP). Uma das características da revista é o seu grande 
interesse em publicar trabalhos realizados por estudantes. Para tal, estes 
devem adoptar as intruções para autores expostas no seguinte link:  

http://sapuvetnet.org/PT_frameset.html 

Recorde que os artigos que incorporam dados recentes sobre novos 
métodos, aplicações ou enfoques, que reforçam a visão de Uma Saúde, são 
explicitamente recomendados. 

Os manuscritos devem enviar-se electronicamente à editora Cláudia Áxis 
Mutis da Universidade de La Salle, pelo correio electrónico: revistasapuvet@
lasalle.edu.co ; ou por correio físico para: Cra. 7 Nº 174-85, Bogotá, Colômbia. 

O(s) autor(es) devem apresentar o manuscrito em tamanho A4, apenas 
frente, espaçamento simples e letra Arial 12 pontos, bem como todas as 
informações gráficas ou de imagens nos programas originais de Excel, Corel ou 
em formatos gráficos jpg, bmp. 
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3º congresso latino-americano 
doenças transmitidas por Rickettsias  

e 1º encontro nacional de febres 
hemorrágicas 

A corporação RED SPVET, entidade colaboradora de SAPUVETNET III está 
a apoiar a realização do Congresso Latino-americano doenças transmitidas por 
Rickettsias e nacional de febres hemorrágicas. Este congresso é de grande 
importância para a comunidade cientifica da América Latina. Entidades 
zoonóticas como os tifos murino e exantémico, a Febre manchada das 
Montanhas Rochosas e as Erlichioses e anaplasmoses têm cada vez maior 
importância pela sua distribuição e efeitos em Saúde Pública. Por outro lado, 
as febres hemorrágicas tem cada vez mais impacto em Saúde Pública e animal, 
nomeadamente, a Leptospirose, as Hantaviroses e o Dengue. 

Esta será a oportunidade de se conhecerem os últimos avanços clínicos e 
terapêuticos  e na investigação destas doenças e dos seus vectores na América 
Latina e noutros continentes. 

Se  queres inscrever-te acede à página:        
http://www.congresolatinorickettsiales.com/index.html

Os membros da Red SPVet têm um desconto de 10% na inscrição.
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Notícias desde Portugal

Ordens unem-se em defesa da 
Saúde Pública

A Ordem dos Médicos Veterinários e a Ordem dos Médicos promoveram, 
no dia 9 de Dezembro de 2010 , um Seminário subordinado ao tema  “Uma Só 
Saúde Portugal: Animais Saudáveis = Pessoas Saudáveis”, que pretendeu criar 
“sinergias entre as duas Ordens” e reforçar a cooperação e a colaboração entre 
médicos, veterinários e outros profissionais de saúde”. O projeto SAPUVETNET 
fez-se representar nesta atividade.  

Com esta iniciativa as duas organizações ambicionam incentivar a imple-
mentação de medidas que ajudem a promover uma ligação estreita entre o 
exercício da medicina humana e veterinária. As melhorias na avaliação, trata-
mento e prevenção da transmissão de zoonoses, uma melhor compreensão da 
transmissão de doenças inter-espécies, através de investigação em medicina 
comparativa, o desenvolvimento de novos métodos de diagnóstico e medica-
mentos e vacinas para a prevenção e controlo de doenças em várias espécies, 
são algumas das medidas que a iniciativa pretende estimular”, explicou a orga-
nização. A ordem dos médicos veterinários tem outras ações programadas que 
podem ser consultadas em www.omv.pt 
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O Fórum Internacional sobre FNO teve lugar no dia 13 de Abril, na 
Faculdade de Medicina Veterinária da Lisboa. Contou com a participação de 
diversos oradores de Portugal e Espanha tendo-se analisado a situação, nos 
dois países vizinhos, desta doença emergente, que causa preocupações de 
ano para ano, tendo em conta as alterações climáticas e comportamento 
dos vectores/reservatórios envolvidos. O professor José Manuel Viscaíno, da 
Faculdade Computulense de Madrid, fez ainda uma exposição interessante 
sobre Vigilância Epidemiológica baseada em Análise de Risco. 

 
Pela sua importância em Saúde Pública, o projeto SAPUVETENET também 

se fez representar. 

Podem-se obter as conferências apresentadas a partir do seguinte 
link:

http://www.fmv.utl.pt/_noticias/index.php?option=com_content&task=view&id
=46&Itemid=2

Fórum Internacional sobre Febre do 
Nilo Ocidental
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No dia 30 de Novembro de 2010, a Dr. Irma Sommerfelt, da Universidade 
de Buenos Aires, Argentina, no de quadro de um intercâmbio profissional com 
a Universidade de Évora, Portugal, deu uma palestra na Escola Superior de 
Enfermagem São João de Deus, da Universidade de Évora. 

O tema abordado foi “Toxocariose, uma zoonose emergente e prevalente” 
sob o ponto de vista One Health, considerando os aspectos da doença ligados 
ao animal, ao ser humano e ao ambiente, as suas interações e a forma de ctuar 
sobre os mesmos para prevenir e controlar esta zoonose. 

Toxocariosis: Zoonose emergente 
e prevalente
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Próxima conferência electrónica SAPUVETNET:
 25-30 de Setembro de 2011 – “Migrações 

humanas e zoonoses” 

Redes de vigilância: como organizar cooperação cruzada entre 
saúde pública humana e veterinária?

Não perca a nossa próxima conferência electrónica 
em Setembro. O nosso objectivo é discutir sobre os fluxos 
migratórios humanos e animais e suas repercussões, 
consequências e impacto na apresentação de zoonoses 
e que meios podemos utilizar para alcançar uma boa 
comunicação entre os diferentes profissionais de saúde 
para uma boa gestão do risco em zoonoses e segurança 
alimentar. 

Para mais informação consulte:  

www.sapuvetnet.org
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Programas académicos em Saúde Pública 
Veterinária – Ohio State University, USA

Boas noticias para quem deseja e esteja à procura de aprofundar os 
seus conhecimentos e capacidades em temas de Saúde Pública Veterinária. 
A Universidade Estatal de Ohio, oferece dois programas muito interessantes: 
Mestrado em Saúde Pública e a especialização em Saúde Pública Veterinária. 

O Mestrado em Saúde Pública é uma formação reconhecida a nível 
mundial e de carácter prático. São de realçar as seguintes áreas que oferece 
o programa: Epidemiologia, Comportamento em saúde e promoção da saúde, 
saúde pública veterinária, Gestão e politicas em serviços de saúde, ciências 
de saúde ambiental e bioestatística. 

Especificamente na área de saúde pública veterinária, os cursos em 
que se podem inscrever são: doenças zoonóticas, doenças transmitidas 
por alimentos, biossegurança e saúde ambiental, desenho e análise de 
estudos em saúde, epidemiologia. Há também a possibilidade de frequentar 
cursos eletivos dependendo do tema de interesse. É obrigatório realizar um 
componente prático do programa, que pode ser desenvolvido em países em 
desenvolvimento. Finalmente para poder finalizar o programa, é necessário 
desenvolver um projeto final que pode ser um projeto integrativo sobre avaliação 
dos programas, desenho de programas de vigilância epidemiológica, desenho 
de avaliação de planos de emergência, projetos de investigação aplicados ou 
projectos de investigação tradicional ou tese. 

Se estás interessado contacta com o Dr. Armando E. Hoet, DVM, PhD, 
DACVPM, Diretor do Programa de Saúde Pública Veterinária, através do 
seguinte endereço electrónico: hoet.1@osu.edu

Notícias desde os Estados Unidos da América
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Primeiro congresso Internacional sobre impacto dos 
patógenos na interface Humano-Animal, limitações 

e necessidades em países em desenvolvimento 
(ICOPHA). 

Etiópia, 15-17 de Setembro 2011 

SAPUVETNET III convida-o a participar neste importante congresso que 
reúne cientistas de relevo, onde se discutirão aspectos chave para a saúde 
humana e animal. Estarão presentes peritos reconhecidos internacionalmente 
em “One Health”, zoonoses, imunologia, epidemiologia e politicas em saúde. 

A Universidade Estatal de Ohio, agora novo membro Sapuvenet, é uma 
das entidades patrocinadoras do evento!

Se queres registrar-te, consulta:   Icophai.org/register

Para ver o programa e outros temas visita:   icophai2011.org  

Notícias de outras partes do mundo

 



   

A Equipa NW SAPUVETNET III

Manuela Vilhena
Natalia Cediel
Ana Sofia Arroube
Angelo Custódio

Contacte-nos

e-mail   sapuvetnet3@gmail.com

Encontre-nos

Website  www.sapuvetnet.org
Facebook  facebook.com/sapuvetnetIII
Twitter  twitter.com/sapuvetnet


