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Benvindos à segunda Newsletter do Projecto SAPUVETNET III
Obrigada por aceder à segunda NL do projecto SAPUVETNET III. Como poderá observar já estamos a
recuperar do atraso com que o projecto iniciou. São de realçar os avanços na criação de um espaço
comum de ensino e investigação, pelas actividades conjuntas que foi possível realizar e programar
para o futuro, bem como aquelas apropriadas ao despertar dos estudantes para a área da saúde
pública. Um dos principais problemas que se nos depara é a percepção por parte de muitos
estudantes e público em geral de que o médico veterinário é essencialmente um clínico, esquecendo
a sua vertente mais nobre em prol do bem-estar Humano, através da preservação do meio ambiente
e da biodiversidade.
Ajude-nos a alcançar os nossos objectivos, participando com opiniões, artigos e vídeos.
Manuela Vilhena
Coordenadora Projecto SAPUVETNET III.

Segunda reunião de coordenação do Projecto SAPUVETNET III
A Segunda Reunião de Coordenação do Projecto SAPUVETNET realizou-se no Conselho Federal de
Medicina Veterinária, em Brasília, Brasil, entre os dias 21 e 23 de Outubro. A inauguração esteve a
cabo dos Professores Doutores Paulo César de Souza e Manuela Vilhena, coordenadora do Projecto.
O Professor Doutor De Souza apresentou o trabalho levado a cabo durante cerca de 20 anos e que
culminou com a criação da Comissão Nacional de Saúde Pública Veterinária (CNSPV). Há que referir
que este trabalho tem sido considerado, por todos, como um caso de sucesso na promoção do
conceito de “Um Só Mundo, Uma Só Saúde”. A CNSPV realiza, periodicamente, seminários e
congressos em que se reúnem membros de várias classes profissionais (nomeadamente
representantes da Medicina Veterinária e da Medicina Humana).
O Professor Doutor Luis Carlos Villamil apresentou sublinhou o elevado impacto que o Projecto
SAPUVETNET III tem tido na Universidade de La Salle, Bogotá, Colômbia.
Durante os 4 dias de reunião, foi dada continuação ao trabalho levado a cabo pelos participantes do
SAPUVETNET III, dentro de cada um dos 6 grupos existentes, no sentido de clarificar quais os
conteúdos que deverão fazer parte do Manual de Saúde Pública Veterinária, assim:
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1.

Competências a adquirir em cada área, de acordo com os temas dos diferentes grupos;

2.

Conceitos científicos;

3.

Glossário de termos técnicos;

4.

Material didáctica a ser utilizado (estudos de caso, jogos, simulacros, dramatização ou
teatro).

Outros temas tratados durante esta reunião incluem:
1.

Conferência electrónica sobre a Raiva;

2.

Elaboração da página Web sapuvetnet.org;

3.

Elaboração de material audiovisual (vídeo didácticos sobre cadeia alimentar).

4.

Utilização da plataforma Moodle para a comunicação interna entre os membros de cada
grupo:

5.

Apresentação de resultados de reuniões por parte de Irma Sommerfelt (reunião ALFA entre
América Latina e União Europeia) e Silvana Górniak (reunião de assessorias para as
universidades brasileiras em assuntos internacionais: ALFA e Europe Aid).

6.

Blogues de estudantes.

Os Membros do Projecto SAPUVETNET III participaram com as seguintes conferências e mesas
redondas no I ENCONTRO INTERNACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA, em Bonito, Brasil:
Conferências:


Katinka de Balogh: Política da FAO para a Saúde Pública Veterinária;



Luis Carlos Villamil: Uma saúde, objectivos de desenvolvimento do milénio: desafios e
perspectivas da Saúde Pública Veterinária;



Manuela Vilhena: O Projecto SAPUVETNET como promotor de uma política para o ensino da
saúde pública veterinária;



Jaime Romero: Métodos de controlo da Raiva na América Latina / Europa. Resultados da
conferência electrónica;



Nestor Falcón: O problema da resistência a os antibióticos em saúde pública.

Mesas redondas:


Márcia Pfuetzenreiter: Novas metodologias de ensino em Medicina Veterinária;



Patrícia Baltasar: A iniciação à investigação como metodologia de ensino;



Daniele de Meneghi: Zoonoses transmitidas por carraças como exemplo de colaboração
entre diferentes redes / projectos / profissionais e base de ensino.
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Novo Colaborador 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 Conselho,
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 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.

Biblioteca Virtual da Faculdade de Medicina Veterinária da
Universidade de São Paulo coloca recursus à disposição do
SAPUVETNET III
A Biblioteca Virtual em Medicina Veterinária e Zootecnia (BVSVet) disponibilizará apoio on-line para
todos os quantos, através do site do Projecto SAPUVETNET III, queiram ter acesso a várias publicações
e eventos relacionados com diferentes áreas da saúde. Esta cooperação foi tornada possível através
da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de São Paulo e foi mais um dos resultados da
recente deslocação ao Brasil da equipa de coordenação do SAPUVETNET III, com o objectivo de
participar na Segunda Reunião de Coordenação do Projecto.
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A BVSVet inclui as áreas de medicina veterinária e zootecnia, num projecto iniciado em 1998 pelo
Centro Latino Americano e do Caribe de Informações em Ciências da Saúde (Bireme). Este pretende
facilitar o acesso à informação em saúde e propiciar o desenvolvimento sustentável da América Latina
e do Caribe.
Denominado Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), o projecto criou condições para que diferentes áreas
implantassem os seus programas. Já estão em funcionamento bibliotecas virtuais como as do
Instituto Adolfo Lutz, Fapesp, Fiocruz e de profissões como enfermagem, saúde pública e psicologia
(…). Em 2008, com o apoio financeiro do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo
(CRMV-SP), foram incluídas as áreas de medicina veterinária e zootecnia.
Cada biblioteca virtual processa, organiza e cataloga informações geradas por centros cooperantes,
constituídos por universidades, institutos de pesquisa, hospitais e sociedades, entre outras entidades
(Info CRMV-SP, 2009, n.41, p.13).
Esteja atento às actualizações da página Web do SAPUVETNET!
Consultar em: http://regional.bvsalud.org; e brevemente em: http://www.sapuvetnet.org

Dia 28 de Setembro: Dia Mundial da Raiva.
Colômbia
O Dia Mundial da Raiva foi celebrado na Universidade de la Salle, Bogotá. O Centro de Investigação da
Inter-relação Saúde Animal, Humana e Ecológica (CISAHE) programou uma jornada participativa,
contando com várias personalidades activas no campo da luta contra a Raiva. Desta forma houve uma
tentativa de chamar a atenção para as campanhas de controlo e prevenção desta doença que
continua a ser uma problema grave na América Latina. Algumas das actividades desenvolvidas foram:
1. Fórum e teleconferência:


Avaliação do tratamento anti-rábico pós-exposição nas Américas – Dr. Andrea Vicari, OPSOMS, Colômbia.



A Raiva do ponto de vista da saúde humana, Dr. Carlos Agudelo, Universidade Nacional da
Colômbia.

2. “Salão da Raiva”. Foi organizada uma caminhada didáctica no sentido de mostrar quais os animais
transmissores, como se transmite a doença, como se capturam os morcegos e como se elabora a
vacina, quais as lesões observadas e como se pode prevenir a Raiva.
Estas actividades contaram com a participação de cerca de 120 pessoas, algumas das quais em
representação do Ministério da Protecção Social, Projecto SAPUVETNET III, Corporação Universitária
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Lasallista, Secretaria Distrital da Saúde, Museu de La Salle e Centros de investigação como o CISAHE,
CIMRA, WSPA e SISPVET.

Portugal
A Universidade de Évora comemorou o Dia Mundial da Raiva através de uma série de actividades
organizadas pela AEMVUE (Associação de Estudantes de Medicina Veterinária da Universidade de
Évora). Sob o lema “Animais + Humanos = Uma Só Saúde”, estas actividades contaram com o apoio da
Comissão Europeia e estenderam-se por vários dias.
No dia 28 de Outubro, o Dia Mundial da Raiva, as crianças da Escola Pré-Primária de Valverde foram
convidadas a ser Veterinários por um dia; com o objectivo de tentar explicar a importância do Médico
Veterinário na prevenção de doenças, as crianças puderam visitar a Herdade da Mitra e o Hospital
Veterinário da Universidade de Évora, onde simularam algumas das actividades que fazem parte do
dia-a-dia dos profissionais que aí desenvolvem a sua actividade.
Durante a semana, decorreram algumas acções de formação dirigidas aos estudantes: a Professora
Doutora Manuela Vilhena apresentou uma palestra intitulada “As novas perspectivas em Saúde
Pública Veterinária”, enquanto a Professora Doutora Eduarda Potes se focou no “Papel do Médico na
Segurança Alimentar”.
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A Câmara Municipal de Évora apoiou, no último dia dos eventos, a “I Cãominhada AEMVUE” que
reuniu donos e suas mascotes na Eco-pista de Évora. Durante a caminhada realizaram-se diversas
actividades de convívio.
No total foram mais de duzentas as pessoas que participaram nas actividade do Dia Mundial da Raiva,
em Évora, pelo que as comemorações foram consideradas um sucesso. A AEMVUE pretende, durante
2010, realizar outros eventos sob o mesmo lema “Animais + Humanos = Uma Só Saúde”.
Com a colaboração de João Carvalho (aluno de Medicina Veterinária da Universidade de Évora)

Perú
Durante a semana de 21 a 26 de Setembro, a Direcção de Saúde II, Lima Sul, programou uma série de
actividades comemorativas do Dia Mundial da Raiva.
Sexta-feira, dia 25, realizou-se uma campanha veterinária e feira informativa sobre esta doença. O
grupo SAPUVET-PERÚ apoiou o Médico Veterinário Henry Hernández Islas, do Instituto Nacional de
Saúde “del Niño” em algumas actividades tendo em vista a prevenção da Raiva. Sábado, dia 26, o
grupo participou numa campanha de saúde de animais de companhia no Distrito de Los Olivos. Esta
actividade foi organizada pela Direcção de Saúde V, Lima Cidade, através da Direcção Executiva de
Saúde Ambiental. Algumas das actividades desenvolvidas foram: desparasitação interna e externa,
vacinação, limpeza de ouvidos e corte de unhas.
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Nicarágua
A Universidade Nacional Autónoma da Nicarágua (UNAN), León, em conjunto com a OPS-OMS,
realizou, no dia 30 de Setembro, a I Jornada Nacional de Antropozoonoses. Esta Jornada, em que
participaram estudantes e professores de várias áreas e de todo o país, teve como objectivo a
comemoração do Dia Mundial da Raiva. No desenvolvimento do programa deste evento, incluiu-se a
participação das instituições públicas encarregadas da saúde animal e humana, de modo que alguns
dos temas tratados foram: situação da Raiva nas Américas e na Nicarágua, Regulamento Sanitário
Internacional, a doença das chagas, avanços no controlo da brucelose, a teníase/cisticercose na saúde
actual, diagnóstico e controlo da leptospirose, tuberculose, situação do rotavírus na Nicarágua e o
papel do Médico Veterinário na Saúde Pública (palestra apresentada pelo Professor Doutor William
Jirón, participante do Projecto SAPUVETNET III). As celebrações tiveram lugar na Casa de Protocolo da
UNAN León. Ainda no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Raiva, a UNAN criou as Jornadas
de Clínica e Cirurgia, nas quais se vem realizando, há alguns anos, castrações de cães e gatos, dado o
elevado número de animais abandonados. Estas jornadas reúnem, habitualmente, um grupo número
interessante de estudantes que, dirigidos pelo Dr. Daniel Morales, pretende implementar um sistema
de castrações que permita a intervenção em cerca de 15 a 20 animais por jornada.
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Reino Unido
Apesar de no Reino Unido não se terem realizado actividades específicas do Dia Mundial da Raiva, o
Royal Veterinary College of London realizou a seguinte actividade para a World Veterinary Week: uma
competição entre estudantes de Medicina Veterinária em que os estudantes foram desafiados a
escrever uma reflexão subordinada ao tema “One Health” (tema da World Veterinary Week 2009). O
prémio foi atribuído a um estudante de Liverpool, que arrecadou cerca de 570€! A cerimónia de
entrega de prémios decorreu com a presença do Chief Veterinary Officer e outros membros do
Governo e Universidade que trabalham na área da Saúde Pública Veterinária.

Itália
Apesar do facto de a Raiva, em Itália, não se considerar um problema sanitário, uma vez que este país
se considera livre da doença, a sua importância radica no facto de, recentemente, se terem
identificado alguns casos de Raiva Silvestre em Friuli e, também, na vizinha França. Deste modo, é
possível que tanto a saúde dos animais domésticos como a do Homem esteja em risco. Assim, a
Faculdade de Veterinária de Torino dirigiu um apelo ao Presidente das Faculdades de Medicina
Veterinária Italiana, ao Presidente da Federação Nacional da Ordem Veterinária Italiana e ao
Sindicato Italiano Veterinário de Saúde Pública, no sentido que estes divulgassem as actividades
relacionadas com o Dia Mundial da Raiva.

Brasil
A raiva é uma zoonose importante e a população ainda possui muitas noções incorrectas sobre a
doença. Com o objectivo de conhecer as concepções prévias e auxiliar a construir um conhecimento
novo, foi desenvolvida uma actividade pelo projecto de extensão intitulado “Posse responsável, bemestar animal e zoonoses: saúde na escola e na família”, da Universidade do Estado de Santa Catarina –
UDESC, Brasil.
A acção de extensão foi desenvolvida na Escola de Educação Básica Rubens de Arruda Ramos, da
cidade de Lages, Santa Catarina. A escola é uma instituição pública que atende crianças de diversas
condições socioeconómicas. As estudantes do curso de Medicina Veterinária Daiane Luise Mengarda,
Cristiane Lopes Coral e Thaiza Savaris realizaram o trabalho sob orientação da Professora Doutora
Márcia Regina Pfuetzenreiter. Participaram nas actividades cerca de 170 alunos, que estavam
cursando as séries iniciais do ensino fundamental, com idade variando entre 8 e 10 anos.
Para iniciar as actividades sobre raiva, foi aplicado um questionário nos dias 20 e 23 de Outubro. O
instrumento era composto pelas seguintes perguntas simples que deveriam ser respondidas apenas
com sim ou não:
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Todo cachorro que baba e rosna está com raiva?



Todo animal bravo tem raiva?



Todo cachorro tem raiva?



O cachorro é o único animal que pode passar raiva para as pessoas



O gato pode passar raiva também?



Sempre que um animal morder a pessoa ficará doente?



Deve-se lavar o ferimento após a mordida?



Depois de mordido, é preciso ir ao médico?



A vacinação dos animais previne a raiva?

Este questionário inicial teve com objectivo conhecer as pré concepções das crianças e servir como
guia para as palestras que ocorreram nos dias 3 e 6 de Novembro. Para a exposição do assunto, o
roteiro seguido foi o próprio questionário, promovendo um debate entre os estudantes de veterinária
e as crianças da escola. Em 17 e 20 de Novembro, foi reaplicado o mesmo questionário para que fosse
possível avaliar se as concepções das crianças foram alteradas.
Após a avaliação dos dados obtidos, constatou-se que as crianças foram capazes de apresentar
concepções sobre a raiva mais condizentes com a realidade da doença e com o conhecimento
científico. Por exemplo, antes da palestra quase 60% das crianças acreditavam que todos os cães que
babam e rosnam possuem raiva, mas após a palestra este número reduziu para cerca de 30%.

Conferência electrónica: “A New (Veterinary) Public Health: strategies
and interactions between Animal Health and Human Medicine”
Entre 7 e 11 de Dezembro de 2009, o SAPUVETNET III organizou a Segunda Conferência Electrónica do
Projecto intitulada “A New (Veterinary) Public Health: strategies and interactions between Animal
Health and Human Medicine”.
Participaram 210 estudantes, docentes e investigadores de vários países, os quais discutiram
activamente sobre a interface Saúde humana e Saúde animal e o conceito “Uma Só Saúde”, em temas
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concretos de educação universitária, investigação científica e modelos de organização institucional
nos países participantes.
Os participantes contribuíram com respostas às seguintes questões:


Dever-se-á introduzir nos cursos de Medicina Humana e de Medicina Veterinária, módulos
em Saúde Pública ministrados por professores das duas profissões, com o objectivo de
possibilitar um conhecimento mais amplo? Se sim, em que temas?



Será interessante que os alunos de pré-graduação de saúde pública veterinária tenham
actividades conjuntas com os alunos de pré-graduação de medicina, de modo a promover o
conceito de Um Só Mundo, uma Só Saúde? Como alcançar este desiderato?



Como promover entre os profissionais de veterinária e de medicina, a abordagem conjunta
de temas comuns e a partilha de conhecimentos e experiências?



No âmbito da Educação para a Saúde da população, no que concerne à informação para o
público em geral, como promover Um Só Mundo Uma Só Saúde?



Dever-se-ão potenciar projectos conjuntos de investigação Medicina Veterinária / Medicina
Humana, que resultem em publicações conjuntas no âmbito de “Um Só Mundo Uma Só
Saúde”?



Quais as áreas a desenvolver para o reforço de competências de ambas as profissões?



Que papel e responsabilidades cabem às organizações públicas e privadas a nível
internacional, nacional e regional (Ordens Profissionais, Associações profissionais,
Sociedades Científicas e outras) na difusão e aplicação do conceito Um Só Mundo Uma Só
Saúde”? Que acções devem ser desenvolvidas com esta finalidade?



Que modelos institucionais públicos e privados existem em que as duas profissões
colaboram e como interactuam? Quais se podem eleger como modelo?

As principais conclusões da conferência foram:
1.

As acções de multi e interdisciplinaridade, ainda que sejam mais fáceis de implementar a
nível de pós-graduação, a aproximação aos estudantes deverá ser realizada também a nível
de graduação;

2.

Deveram ser utilizadas todas as ferramentas disponíveis, incluindo fóruns de discussão, aulas
conjuntas, “workshops”, reuniões científicas, etc. de modo a incentivar os estudantes a
práticas inter-disciplinares;

3.

Fez-se referência à importância de que os alunos estejam ligados à realidade laboral, tendo
contacto com os profissionais que trabalham no terreno. É, também, crucial que estes
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tenham conhecimento de alguma legislação pertinente, das responsabilidades das
autoridades sanitárias, das metodologias de financiamento de acções e programas
governamentais e dos recursos necessários para o desempenho de actividades de saúde
pública no contexto de casa país;
4.

Deve ser promovida uma alteração de atitude entre os próprios docentes, de modo a que seja
possível articular a saúde pública humana com a saúde pública veterinária, sobretudo no que
diz respeito a acções de prevenção;

5.

Sublinhou-se a importância e o crescimento da Medicina da Conservação como uma area de
investigação sobre problemas de saúde humana e animal e sua relação com o meio
ambiente, juntando profissionais de diversas áreas;

6.

Reconheceu-se a importância da linguagem e da metodologia na transmissão de
conhecimentos sobre saúde; como exemplo foram apresentados vários casos em que
programas de educação convencionais, dirigidos às populações, falharam. Para além da
educação infantil, nas escolas (que já se sabe terem um papel crucial), foram identificadas
outras áreas de intervenção: bairros sociais, hospitais, igrejas, lares de idosos, etc. As
mulheres devem ser o principal alvo da maior parte das campanhas de saúde, uma vez que
são estas que cuidam dos filhos e os educam no seio de uma família.

7.

Demonstrou-se que a integração multidisciplinar em grupos de investigação tem a
capacidade de gerar propostas de alto impacto a baixo custo, com novos desenvolvimentos
tecnológicos e compromisso ético e social;

8.

Reconheceu-se o papel primordial das instituições e organizações do sector público na
promoção do conceito de “Um Mundo, Uma Saúde”, ao mesmo tempo que se defendeu a
necessidade de uma maior inclusão e participação dos médicos para o fortalecimento desta
iniciativa, uma vez que, até ao momento, parece ser uma preocupação exclusivamente
veterinária;

9.

Com esta conferência foi possível perceber que a colação interdisciplinar é mais evidente e
funcional na América Latina, quando comparada com a Europa.

Criação do Grupo SAPUVET – PERÚ
O grupo SAPUVET-PERÚ foi criado em 2009, por iniciativa de um grupo de estudantes e professores
das áreas de Epidemiologia e Saúde Pública Veterinária da Faculdade de Veterinária e Zootecnia
(FAVEZ) da Universidade Peruana Cayetano Heredia (UPCH), inspirado no Projecto SAPUVETNET III.
Este grupo tem 3 grandes objectivos:
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Desenvolver actividades de capacitação na área da Saúde Pública através de cursos,
palestras, workshops, e conferências que permitam melhorar os conhecimentos e
competências dos seus membros e outros interessados;



Difundir as actividades do Médico Veterinário na área da Saúde Pública, através da
participação dos seus membros em diferentes actividades de extensão e projecção da
comunidade em coordenação com diferentes instituições ligadas à Saúde Pública
Veterinária.



Desenvolver propostas de investigação na área da Saúde Pública Veterinária para aplicar
fundos da UPCH e extra-universitários.

Ainda que este grupo seja relativamente recente, vai já entusiasmando e angariando vários novos
membros e tem desenvolvido excelentes iniciativas que demonstram qualidade e compromisso no
cumprimento dos seus objectivos. No passado ano, organizou uma campanha de protecção social e
dois ciclos de conferências com os com os seguintes temas:


Impacto dos acidentes por mordedura de canídeos na população infantil;



Acções de vigilância da Influenza Aviar no Perú;



O papel do Médico Veterinário no desenvolvimento local;



Responsabilidade municipal perante as doenças zoonóticas e posse responsável de animais
de companhia;



Sistemas de Informação Geográfica: aplicação ao estudo de doenças causadas por
Echinococcus granulosus: podemos controlar as suas consequências em animais e humanos?



Leptospirose: uma doença emergente.

A campanha de Protecção Social foi organizada a 19 de Abril de 2009 na Urbanização Infantas e
incluiu o registo e a desparasitação de animais de companhia, assim como palestras sobre a posse
responsável de animais de companhia.
Se deseja obter mais informações por favor escrava para: sapuvetperu@yahoo.com ou vizite o site:
http://www.e-quipu.pe/upch/equipos/ver.php?id=241
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