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

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

Bem vindos à 1ª Newsletter de 2012! 

Esta é a penúltima NL do grupo SAPUVETNET III como projeto. Infelizmente, 
em Maio deste ano editaremos a nossa última NL como grupo financiado pela 
União Europeia. A boa notícia é que tal facto não foi motivo de desmotivação, 
mas antes de procura de novas oportunidades para continuarmos juntos. Esta 
necessidade e vontade, prova da solidez e capacidade de sustentabilidade 
que o grupo como um todo, soube construir, traduzem-se nas várias 
iniciativas que vão surgindo tanto por parceiros da União Europeia como por 
parceiros da América Latina. Do sucesso de cada uma vos daremos conta em 
oportunidades futuras. Esperamos que em breve vos possamos anunciar uma 
das iniciativas que, assim o esperamos, garantirá a nossa sustentabilidade 
futura como grupo: a formação de uma associação internacional sem fins 
lucrativos, através da qual pretendemos dar continuidade ao trabalho iniciado 
pelo projeto SAPUVETNET e para a qual o convidamos a tornar-se sócio; para 
que o possa fazer daremos mais notícias na última NL em Maio.

Estejam atentos!  Temos muitos sonhos que queremos partilhar consigo!

Manuela Vilhena   &   Luís Carlos Villamil
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A 6ª reunião de coordenação do grupo SAPUVETNET, decorreu em Roma, 
Itália, de 12 a 17 de Setembro de 2011. A reunião teve lugar na sede da FAO 
(Food and Agriculture Organization), facilitada pela Dra. Katinka de Balogh, 
responsável pelo Departamento de Saúde Animal – Saúde Pública Veterinária, 
promotora do primeiro projeto SAPUVET e integrante do segundo. 

Nesta reunião, a última presencial do projeto SAPUVETNET III, programada 
dentro do plano de atividades para 2011, um dos temas mais discutidos foi 
o futuro e a sustentabilidade do projeto. Resumidamente, discutiram-se os 
seguintes temas ao longo da reunião: 

• Futuro do projeto SAPUVETNET: Opções de financiamento para a 
sustentabilidade futura. Programas conjuntos de mestrados e/ou pós-
graduações entre a Europa e a América Latina. 

• Manual de Saúde Pública Veterinária: A Dra. Natalia Cediel da Universidad 
de La Salle da Colômbia, apresentou a versão integral do Manual de Saúde 
Pública. Um manual interativo, didático e pedagógico que estará finalizado 
em breve e disponível para todas as Universidades que desejem utilizá-lo 
para o ensino inovador da SPV. 

• Revisão da página do projeto, www.sapuvetnet.org, e sua melhoria.

• Visita ao Centro de Crise da FAO, e presença na reunião do Dia Mundial da 
Raiva.

• Modelo de Currículo em Saúde Pública Veterinária: Discutiram-se os temas 
para um modelo comum em SPV e estabeleceram-se grupos de trabalho, 
com base nos grupos do manual, para definir quais as competências a 
adquirir para cada tema. Definiu-se que não seria possível atribuir créditos, 
uma vez que as metodologias de ensino são muito diversas. 

6ª Reunião de Coordenação 
Roma, Itália

Notícias desde a Europa
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• Conferência eletrónica “Migrações humanas e zoonoses”: discutiram-se 
os temas para a conferência e possíveis oradores. 

• Procedeu-se à entrega dos DVD´s realizados pela Universidade de Turim, 
sobre abate de aves e coelhos e do manual interativo de abate de bovinos, 
a todos os participantes dos diversos países. Estarão disponíveis cópias 
para distribuição a todos os países participantes.

• Também se distribuíram alguns exemplares do número 4 da Revista 
SAPUVET.

• SAPUVETNET contou com a colaboração de dois apoiantes na reunião, os 
Dr. Paulo César da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil e o 
Dr. Raúl Vargas da Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Dia da raiva, 28 de Setembro 
de 2011- Colômbia

Desde 2008 que a comunidade veterinária celebra o “Dia Mundial da Raiva” 
todos os 28 de Setembro. Este ano não foi exceção. O projeto SAPUVETNET 
apoiou as campanhas que os membros do projeto tinham vindo a desenvolver. 
No caso da Colômbia, a Universidad de La Salle realizou uma jornada de 
palestras de sensibilização por parte das instituições governamentais em 
saúde pública, abriu o salão da raiva e realizou uma jornada de vacinação 
anti-rábica para os animais.

Notícias desde a América Latina

Salão da Raiva - Universidad de La Salle.

Conferência sobre a Raiva - Universidad de La Salle.



FEV.12
 

Participação do projeto SAPUVETNET III congresso 
internacional sobre alterações climáticas e 

desenvolvimento sustentável, de 8 a 11 de Agosto 
de 2011, La Plata, Argentina

Eventos com a participação SAPUVET

O projeto SAPUVETNET esteve presente no III congresso internacional sobre 
alterações climáticas e desenvolvimento sustentável, em La Plata, Argentina, 
e a Dr. Carolina Pujol. membro SAPUVETNET México, apresentou um poster 
sobre a “A INFLUÊNCIA DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E MEDIO-AMBIENTAIS 
NA (RE )EMERGÊNCIA DE ZOONOSES: A EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO EM 
SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA DA REDE SAPUVETNET”.
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Realizou-se de 15 a 17 de Setembro, o primeiro congresso internacional 
sobre agentes patogénicos na interface humano-animal, em Addis Abeba, 
Etiópia. A coordenadora do projeto, Dra. Manuela Vilhena, participou como 
representante do projeto SAPUVETNET III e apresentou o tema: “Que tipo de 
Saúde Publica queremos? Porque necessitamos de um curriculum em SPV”. 
Foram distribuídos alguns Dvd’s produzidos pela Universidade de Turim e 
houve muita solicitação. 

Primeiro congresso internacional sobre agentes 
patogénicos na interface humano-animal, em Addis 

Abeba, Etiópia
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  URB-AL é um programa de cooperação regional da Comissão Europeia com a 
América Latina cujo objetivo é contribuir para incrementar o grau de coesão 
social e territorial no seio das coletividades locais e regionais da América 
Latina.

Como objetivo específico este programa trata de consolidar ou promover 
processos e políticas públicas de coesão social que possam converter-se em 
modelos de referência para dar soluções possíveis aos governos da América 
Latina.

O segundo “URBsociAL” foi um encontro de euro-latino-americanos sobre 
coesão social e políticas públicas locais que se concluiu em Rosario (Província 
de Santa Fé, Argentina) com a apresentação de uma “agenda”, que recolhe as 
sugestões dos mais de 23 países e 150 cidades que estiveram representados 
no encontro e nos workshops de trabalho. 

A chamada “Agenda Rosario 2011”, discutiu e analisou, entre 21 e 23 de 
Setembro e incluiu 13 recomendações específicas sobre os temas trabalhados 
nos workshops: potencialidades do desenvolvimento local para a coesão e o 
crescimento inclusivo; ordenamento territorial e desenvolvimento sustentável 
e inovação institucional. Esta agenda está disponível em espanhol, inglês, 
italiano e português em: 

http://www.urb-al3.eu/uploads/noticias/Agenda_Rosario_2011_final_1.pdf

Durante a última jornada de trabalhos de URBsociAL, para além da apresentação 
das conclusões dos workshops, celebrou-se também uma sessão sobre os 
programas regionais da União Europeia e sua complementaridade territorial. 
Nesse espaço participamos junto com outros projetos da União Europeia (UE).

SAPUVETNET no Segundo Encontro 
URBsociAL 2011

Mesa dos representantes dos projetos alfa. À esquerda: 
Dr. Andrés Gil, membro da SAPUVET Uruguai. Orador: Dr. 
Vottorio Tunitti. 
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O objetivo da participação de outros projetos da União Europeia (UE), como 
o nosso, foi explicar brevemente, de forma não académica, os conteúdos 
dos mesmos e planear possíveis complementaridades com o projeto 
URBAL. Nesse sentido, as áreas que identificamos como possíveis para que 
SAPUVETNET desenvolva alianças com as municipalidades foram: melhoria da 
inocuidade de alimentos; deteção e controlo atempado de vetores; programas 
de prevenção de patologias de origem animal (zoonoses); desenvolvimento de 
sistemas de vigilância de doenças; preparação para colaborar nos desastres 
naturais; posse responsável de animais e controlo de populações de animais 
errantes.

 
No total, estiveram representados quatro projetos ALFA, os outros alfas eram 
sobre as seguintes temáticas: tecnologia da informação; inclusão social e 
abandono ou deserção nas universidades de América Latina. 

SAPUVETNET no Segundo Encontro URBsociAL 2011
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Participação de SAPUVETNET em Brno, 
Republica Checa, 5 a 7 de Outubro de 

2011 

Durante o Congresso Anual do Colégio Europeu em Saúde Pública Veterinária, 
o Dr. Daniele de Meneghi, membro de SAPUVETNET Itália, e a Drª Linny 
Keenssen, membro de SAPUVETNET Holanda, representaram a rede com o 
poster “Experiences in Teaching Veterinary Public Health across Latin-America 
and Europe:  the SAPUVETNET III Project”. 

Os Drs De Meneghi e Keenssen assinalaram que os produtos didáticos 
desenvolvidos pelo projeto foram de grande interesse para esta comunidade 
científica e académica. 
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SAPUVETNET presente no V Congresso 
da Sociedade Portuguesa de Ciências 

Veterinárias em 2011

A SPCV organizou o seu V congresso com o tema “As ciências veterinárias 
para uma só saúde” entre 13 e 15 de Outubro de 2011. A Profª Manuela 
Vilhena, coordenadora do projeto, foi convidada pela Drª Katinga de Balogh, 
para integrar o painel da FAO (Food Agriculture Organization) e fazer uma 
comunicação sobre a rede SAPUVET. O resumo da comunicação pode ser lido 
no livro de resumos, disponível em: 

http://www.congressospcv.net/index.php?option=com_content&view=article
&id=52&Itemid=56
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SAPUVETNET presente no Congresso 
Internacional de “Uso Responsável de 
Antibióticos em Animais” realizado em 

Novembro de 2011, Holanda

A Doutora Mª Carmen, membro do SAPUVETNET Espanha, apresentou uma 
comunicação sobre “SAPUVET and SAPUVETNET Projects: a contribution to 
the understanding of the prudente use of antimicrobials”. Baseou-se nos 
resultados da conferência eletrónica organizada pelo projeto em Setembro 
de 2010, sobre “Utilização prudente de antibióticos: Solução ou utopia?”, que 
contou com a participação de estudantes, professores e profissionais da área 
da saúde animal e humana numa troca de opiniões muito rica.
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Artigos do número 4 da nossa Revista: 
Uma Saúde, Revista SAPUVET de 

Saúde Pública Veterinária

Outras noticias

O Projeto SAPUVETNET  III, lançou no segundo semestre de 2011, o 4º  número 
da revista Uma Saúde, durante a reunião de coordenação de Roma. 

Convidamo-lo a ler este interessante número com os seguintes artigos:

1. Estandardização de um protocolo de caracterização molecular para a 
identificação de espécie de estirpes terrestres de bactérias do género 
brucella. 

2. Antibacterianos de uso frequente em gado bovino destinado à produção 
de leite e carne em Lima – Perú

3. Acidentes por animais silvestres, sinantrópicos e de produção num hospital 
de crianças em Lima, Perú: estudo retrospetivo período 1995-2009

4. Medicina veterinária e comercio internacional 
5. Míasis em saúde pública e saúde pública veterinária
6. O rotafolio educativo como metodologia participativa comunitária: o caso 

das doenças transmitidas por vetores. 
7. Moscas como vetores de zoonoses emergentes.

Se está interessado em enviar os seus manuscritos, deve enviá-los 
eletronicamente à editora Claudia Aixa Mutis, da Universidad de La Salle, ao 
e-mail: revistasapuvet@lasalle.edu.co, ou por meio físico a Cra. 7 Nº 174 - 
85, Bogotá, Colombia. O (os) autor (es) devem apresentar o manuscrito em 
tamanho A4, uma só frente, espaçamento simples e letra Arial, 12 pontos, 
assim como todas as informações gráficas ou de imagens nos programas 
originais de Excel, Corel, ou nos formatos gráficos jpg, bmp. 
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Intercambio Évora-Turim

No âmbito do projeto SAPUVETNET III, a Universidade de Évora desenvolveu 
um estudo de caso sobre “Toxinfeções alimentares” que foi aplicado aos 
estudantes da Unidade Curricular de Saúde Pública e Medicina Preventiva da 
Universidade de Turim. Em Setembro de 2011, durante um intercambio com 
a citada Universidade, a Dra. Manuela Vilhena, de Évora, e o Dr. Daniele De 
Meneghi, de Turim, adaptaram o mesmo estudo de caso à realidade geográfica 
e social de Itália e  puseram-no em prática com estudantes de mestrado de 
Medicina Veterinária da Universidade de Turim. O vídeo da apresentação do 
estudo de caso pode ser visto em: 

http://www.sapuvetnet.org/ES_frameset.html
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Intercambio UNAM/Universidade 
de Évora

Dr. Raúl Vargas, da Universidade Nacional Autónoma do México, apoiante 
do projeto SAPUVETNET III, mediante um convénio de intercâmbio com a 
Universidade de Évora, colabora no desenvolvimento do programa com a 
coordenação do mesmo. Será também uma mais valia a sua participação nas 
aulas da Unidade Curricular de Saúde Pública e Medicina Preventiva.  
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SAPUVETNET lança dois concursos para promover 
a adesão à vacinação contra a raiva em países 

onde a doença é um problema de saúde pública: 
Produção de música e produção de banda 

desenhada

Como forma de sensibilizar os países em desenvolvimento sobre a importância 
da vacinação contra a raiva e contra o abandono dos animais, o projeto 
SAPUVETNET, através da Universidade de Évora, lançou dois concursos 
inovadores de modo a chegar à população mais jovem. Assim, um dos 
concursos, visa a produção de uma canção com um ritmo contagiante para 
ser cantada pelos jovens, e o outro, a criação de uma banda desenhada que 
permita ser pintado e lido pelos mais pequenos. Formas diferentes e originais 
de chegar a quem mais precisa de informação. Contamos com muito sucesso! 

Os concursos e respetivos regulamentos encontram-se na página dos 
concursos do projeto:           

www.sapuvetnet.org/competition.

Para o concurso de músicas, já se podem ouvir as 2 canções finalistas no 
canal youtube do projeto:

http://www.youtube.com/user/sapuvet
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Conferência “Importância da interface 
animal/humanos em potenciais 

emergências em saúde pública nas 
Américas”  

No dia 23 de Janeiro de 2012, a Dra. Cristina Schneider da Pan American 
Health Organization (OPS/PAHO/OMS), deu uma conferência na Universidade 
de Évora. Uma dissertação muito interessante em que se discutiu a 
importância das zoonoses, doenças comuns a humanos e animais, como 
potenciais emergências de saúde pública de importância internacional, com o 
objetivo de contribuir a definição de estratégias eficazes na redução do risco 
de infeção na interface saúde humana e animal. 
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Apresentação Vetor – Grupo de Saúde 
Pública da Universidade de Évora, 

Portugal e outros grupos associados

No dia 23 de Janeiro de 2012, a Drª Sofia Arroube apresentou à Universidade de 
Évora o grupo de estudantes de saúde pública veterinária – Vetor, semelhante 
a outros países membros do projeto, Évora inicia o seu grupo de saúde pública 
estudantil, com a esperança de que seja as sementes que dê continuidade 
ao trabalho feito ao longo de 3 anos de projeto. A formação de profissionais 
capacitados para intervir e informar a comunidade, para trabalhar com 
equipas multidisciplinares e desenvolver projetos internacionais com outros 
grupos semelhantes, são alguns dos objetivos. 

O Vetor pretende criar sinergias e associar-se a outros grupos semelhantes, com 
objetivos comuns. Assim, nasce também o grupo ParasitoIDEA, apresentado 
pela Drª Ludovina Padre, um grupo de alunos do curso de medicina veterinária 
da Universidade de Évora com interesse na parasitologia e sensibilização e 
divulgação de informação sobre zoonoses parasitárias. Para além deste, 
nasce a Associação Vinculum Animal Associação para a promoção da 
relação homem-animal, formada por uma equipa multidisciplinar de médicos 
veterinários e profissionais da saúde humana, com vista à promoção do bem 
estar animal, terapias assistidas por animais e educação animal através de 
métodos positivos. Estes 3 grupos trabalharam interligados, oferecendo várias 
áreas de participação dentro da saúde pública veterinária. 
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Próxima Conferência Eletrónica  
SAPUVETNET para 2012

O projeto SAPUVETNET está a organizar a conferência eletrónica “Deslocamento 
de populações e zoonoses. Redes de vigilância: como conseguir cooperação 
entre a saúde pública veterinária e saúde pública humana?, cuja data será 
divulgada dentro em breve.

Não perca a oportunidade de participar num tema de atualidade em SPV. 
A data ainda não está confirmada por questões de filmagem e organização 
de todos os palestrantes mas brevemente comunicaremos na nossa página. 
Fique atento!

Consulte a nossa página:  www.sapuvetnet.org
 



   

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


