
RESUMO  conferência electrónica 

"Mobilidade opulacional e zoonoses” do Projeto 

SAPUVETNET III . 

"Contributing to the Millennium Development Goals through the One 

Health Concept", financiado pelo Programa ALFA da União Europeia 

(DCI-LA/2008/75). 

Esta conferência contou com a participação de 8 oradores, 

distribuídos por dois painéis; 

 O primeiro painel, dedicado ao enquadramento do conceito One 

Health e da interface Animal/Humano contou com a participação de:  

1. Dra.Cristina Schneider, assessora para a Interface Saúde 

Humana/Animal da Organização Pan Americana da Saúde 

(OPAS/OMS); para o Projeto de Alerta e Resposta e Regulamento 

Sanitário Internacional/Doenças Epidêmicas, Área de Prevenção e 

Controle de Doenças, em Washington D.C., Estados Unidos da 

América, que participou com três interessantes conferências 

intituladas: a)Animal/Human Interface; b)Threat of the 

unknown and c) Diseases in Americas Context, onde foi 

abordado a utilização após 2005 do novo Regulamento Sanitário 

dentro do marco de “Um Mundo Uma Saúde”. Também foi referido o 

uso Event Manage System da OMS para registar todos os novos 

eventos em saúde e quais os critérios utilizados para o seu registo 

dentro da interface animal/humano, tendo como gia o livro sobre 

zoonoses do Dr Pedro Acha, que inclui doenças transmissíveis por 

diversas vias incluindo a alimentar.  

2. Dr. Benido Impouma, responsável pelo Disease Surveillance & 

Response, DPC Cluster—da OMS para África,  falou-nos sobre 

Zoonoses em Africa e dos sistemas utilizados para detecção e 

diagnóstico rápido de situações emergentes no continente africano; 

Apresentou dados de 2001 a 2011, tendo referido que foi a região 

onde se registaram mais eventos de saúde pública emergentes 

relatados pela OMS (Organização Mundial de Saúde) relatou num 

total de 24% do número total de eventos relatados na região  nos 

últimos 10 anos. Referiu utilizarem dois tipos de sistemas para 

gestão da informação: o primeiro sistema é o que chamamos de 

IDSR – (Integrated Disease Surveillance and Response ) e o 

segundo oa EMS (Elemento de Sistema de Gestão). Também referiu a 

implementação na região, do Programa de Ameaças Pandémicas e 

Emergentes para melhor  entender a interface animal/humano. 

3. Drª Maria Vang Johansen, Professora de Zoonoses parasitárias na 

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Universidade de 
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Copenhaga, que abordou o tema do impacto e da dificuldade de o 

medir no caso das zoonoses, em especial as zoonoses negligenciadas, 

no quadro geral das doenças transmissíveis, em virtude de não 

serem contemplados aspectos relacionados com o peso das zoonoses 

em comunidades pobres produtoras de gado. 

No segundo painel, dedicado a aspectos de redes de vigilância e 

plataformas de informação e alerta, podemos escutar: 

1.  Dr. Julio Pinto coordenador pela FAO do Programa Mundial de 

Alerta para doenças e zoonoses transfronteiriças (GLEWS), programa 

tripartido entre a OMS, FAO e OIE.  

2. Também podemos escutar o Prof Jack Woodall, que nos fez uma 

breve descrição do nascimento do Promed e respectivas 

funcionalidades que incluíram o HealthMap. 

3. O Prof Jorge Torgal, Prof de Saúde Pública da Faculdade de Ciências 

Médicas da Universidade Nova de Lisboa e actualmente presidente do 

INFARMED em Portugal, que abordou questões relacionadas com a 

comunicação em saúde entre instituições nacionais, em países onde a 

responsabilidade de gestão de aspectos ligados às zoonoses e à 

segurança alimentar estão distribuídos por ministérios diferentes, 

tendo enfatizado os aspectos ligados à governação e respeito pelos 

direitos dos cidadãos como determinantes de qualidade de vida dos 

cidadãos e portanto de saúde dos mesmos. 

Os dois últimos participantes não puderam enviar vídeos, pelo que 

apenas foi possível ter acesso às apresentações.  

4. Foi muito interessante a apresentação do Prof Paulo César, que nos 

dá conta da integração do medico veterinário nas equipes 

multidisciplinares da saúde a nível dos Cuidados Básicos de Saúde.  

5. O Dr. Marco Vigilato enviou uma apresentação que mostra os 

resultados no controlo da raiva nos países da América Latina e 

Caraíbas nos últimos anos, através dos sistemas de vigilância  e 

recolha de dados epidemiológicos, SIRVERA, Sistema Regional para 

vigilância da raiva nas Américas e SIEPI, Sistema de Informação  

Epidemiológica.  

Nesta e-conferência registaram-se 142 pessoas, maioritariamente 

veterinários de 7 países da América Latina (Perú, Chile e Colombia 

principalmente), como se pode avaliar pelo seguinte gráfico: 

   

http://sapuvetnet.org/econference/?q=en/node/65
http://sapuvetnet.org/econference/?q=en/node/68
http://sapuvetnet.org/econference/?q=en/node/73
http://sirvera.panaftosa.org.br/Login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx%3fIdioma%3di&Idioma=e
http://siepi.panaftosa.org.br/Painel.aspx


 

Os participantes colocaram várias questões aos diferentes oradores. 

Infelizmente nem todos oradores puderam responder a todas as 

perguntas, embora a maioria tenha tido resposta. De realçar os 

seguintes aspectos: 

A necessidade de alargar o conceito de Zoonoses, incluindo não só a 

avaliação das consequências de determinadas atitudes e praticas na 

produção animal e agrícola (uso de agroquímicos e suas consequências na 

saúde humana/animal) como também o impacto a nível socioeconómico nas 

comunidades onde ocorrem. Assim poder-se-ia medir a importância real das 

mesmas na interface animal/ homem, considerando não só os EVCI 

(Esperança de vida corrigida pela incapacidade)  ou esperança de vida 

saudável (número de anos que determinado indivíduo pode esperar viver de 

forma saudável, sem limitações ou incapacidades), como consequências de 

um surto de uma doença zoonótica,  devendo-se também englobar as 

consequências sociais (exclusão) e económicas, já que as zoonoses atingem 

preferentemente as populações mais pobres e que dependem da produção 

animal para a sua subsistência; Este tipo de análise carece de uma 

abordagem multi, intra e transdisciplinar (impactos a nível da saúde 

humana, saúde animal, da economia, do ambiente, sociais e sanitários), 

dentro do marco de UMA SAUDE, o que foi enfatizado por vários 

participantes. Fizeram-se referência a casos de sucesso na aplicação deste 

conceito na América Latina, com integração dos sectores da saúde, da 

agricultura e do ambiente, como por exemplo no caso da raiva transmitida 

por canídeos. A mesma abordagem deverá ser seguida para a raiva 

transmitida por quirópteros que podem alterar a história natural desta 

doença. 

Foi focado por vários oradores e participantes a ligação estreita entre a 

pobreza e as zoonoses, num ciclo vicioso que é necessário romper. Apenas 

com estabilidade social, em que as instituições existentes permitam que 



haja justiça, direitos individuais e a continuidade de programas do Estado 

dirigidos à melhoria das condições básicas de vida dos cidadãos com 

programas de saúde que possibilitem de facto  a construção de ganhos em 

saúde de forma sustentável, quebrando os ciclos de endemicidade crónica 

de algumas zoonoses. 

 Esta endemicidade crónica em populações pobres faz com que muitas 

zoonoses careçam de um diagnóstico correto, sendo um dos grupos de 

doenças com maiores índices de subnotificação a nível das redes de 

vigilância nacionais.  Neste campo foi dado como exemplo o complexo  

cisticercose suína/neurocisticercose. Foi enfatizada a pouca articulação 

existente entre instituições nacionais que lidam com as zoonoses, uns pela 

parte humana e outros pela parte animal, com excepção de países onde 

estes serviços se concentram num único ministério, como é o caso da Itália. 

Ficaram bem patentes a multiplicidade de sistemas de vigilância tanto a 

nível nacional como internacional, que têm dificuldade em articular 

informação validada e capaz de produzir respostas em tempo real. 

Foram dados exemplos de iniciativas que procuram articular e incluso 

compatibilizar os sistemas de informação a nível nacional, de modo a obter 

informação fidedigna que possa ser comunicada a nível internacional, como 

o Forum Inter Ministerial (Saude/Agricultura), de todos os países latino 

americanos, que decorreu no Chile (Santiago de Chile) a 25 de Julho de 

2012, sob os auspícios da OPAS. ver: 

http://ww2.panaftosa.org.br/rimsa16/index.php?option=com_content&view

=article&id=89&Itemid=108&lang=es. 

Também foi muito interessante a experiência do Brasil, com a formação de 

equipas multidisciplinares a nível dos cuidados básicos de saúde, onde 

muita informação validade pode ser produzida e enviada para os órgãos de 

decisão e divulgação. 

A construção de sistemas de vigilância articulados e funcionais, são 

processos lentos e morosos, sendo portanto bem vindas todas as iniciativas 

por parte de cidadãos  (profissionais, académicos e associações 

profissionais), que com a sua acção exerçam uma pressão pública, capaz de 

ter expressão mediática. 

Um bom exemplo deste tipo de acção é a rede ProMEd apresentada pelo 

Prof Jack Woodall, que consegue congregar mais de 55 000 pessoas de 180 

países. 

Outro exemplo que reflecte esta necessidade que se faz sentir de gerir 

informação de forma conjunta para mais facilmente dar resposta a 

problemas emergentes e globais é o sistema GLEWS (The Global Early 

Warning System), alimentado pela FO, OIE e OMS, que tenta responder à 

necessidade de compatibilizara informação entre o sistema da saúde 
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humana e animal, de modo a que se houver um evento suspeito 

proveniente da área animal, este possa ser conhecido em tempo útil e haja 

uma reacção imediata e eficaz. 

GLEWS também funciona como uma ferramenta de difusão da informação, 

podendo ser consultado em www.glews.net.  

Quarenta e dois por cento ( 42%) dos registados nunca tinham participado 

numa conferência do Projecto SAPUVETNET e 58% já o tinham feito 

anteriormente. Nesta e-conferência foram outorgados comprovativos a 

todos os participantes que os solicitaram. Resta-nos agradecer o empenho 

da Asociacion chilena de zoonosis e de todos os que contribuíram com as 

suas palestras, ideias e comentários. 
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