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Cresce o Apoio à Campanha da WSAVA que visa Garantir o Acesso
Internacional a Terapêuticas Veterinárias
A Associação Veterinária Mundial (WVA), a Federação Europeia de Veterinários (FVE) e a
Federação Francófona de Associações de Médicos Veterinários de Animais de Companhia
(FAFVAC) ofereceram, todas elas, o seu peso à campanha liderada pela Associação Mundial de
Veterinários de Pequenos Animais (WSAVA) para garantir o acesso equitativo a terapêuticas
veterinárias para médicos veterinários em todo o Mundo. Dez associações membro da WSAVA
também já se envolveram na campanha.
O novo Grupo para as Directrizes sobre Terapêuticas (Therapeutics Guidelines Group - TGG) da
WSAVA, que lidera esta campanha, já nomeou o seu primeiro Presidente, o Dr. Luca Guardabassi,
DVM, PhD, ECVPH. O Dr. Guardabassi é Professor da One Health Resistência aos Antimicrobianos
na Universidade de Copenhaga, na Dinamarca.
Num inquérito realizado aos seus membros, efectuado pela WSAVA durante os anos 2016-2017,
75% dos inquiridos confirmaram que tinham problemas em aceder a produtos de uso médico
veterinário, o que prejudicava a sua capacidade para ir ao encontro das necessidades dos seus
pacientes, e 20% avaliaram o impacto deste tema como causa de restrição grave na sua
capacidade de providenciar um nível elevado de cuidados médicos.
O Dr. Olatunji Nasir, Director Médico e Director Executivo do Hospital Animal Truthmiles, no
sudoeste da Nigéria, um dos países afectados por este problema, explicou: “Enfrentamos uma
tarefa hercúlea na tentativa de aceder a tudo, desde os consumíveis médicos básicos, como sejam
seringas e agulhas, até aos medicamentos de uso veterinário. As tarifas de registo são muito
elevadas, porque são equivalentes às que são cobradas para os fármacos de uso humano, apesar
de o volume utilizado ser muito inferior. O processo de registo de um novo fármaco também pode
demorar até 36 meses, o que alimenta a procura de produtos de qualidade sub-óptima que são
contrabandeados para o interior do país. Os procedimentos necessários para a importação de
fármacos também são complexos e impraticáveis.”
A WSAVA lançou a sua campanha no início deste ano, para corrigir estes problemas e está a
chamar todas as suas associações membro a assinar a sua Declaração de Posição sobre o tema, e a

apoiar a sua campanha. Também está a chamar outras associações veterinárias a tornarem-se
cossignatárias da Declaração de Posição.
Comentando o tema, o Dr. Luca Guardabassi afirmou: “A dificuldade no acesso a terapêuticas para
o tratamento dos pacientes constitui um tema de importância crítica para os veterinários de
animais de companhia em muitas partes do Mundo. Está na origem de uma enorme frustração e
implica que muitos milhares – provavelmente milhões – de animais não recebem um nível óptimo
de cuidados médicos. É uma situação que exige uma mudança urgente e estamos determinados
em efectivá-la.
“Estamos muito satisfeitos pelo facto de tantas associações de médicos veterinários apoiarem a
nossa campanha e estamos a preparar um encontro de elevada qualidade, que terá lugar durante
o Congresso Mundial da WSAVA em Singapura, em Setembro. Neste encontro, reuniremos partes
interessadas de todo o Mundo para debater estes problemas e recomendar soluções praticáveis.”
A WSAVA representa mais de 200.000 veterinários de todo o Mundo, através das suas 105
associações membro, e trabalha para aumentar os níveis de cuidados clínicos para os animais de
companhia. As suas actividades centrais incluem o desenvolvimento de Directrizes Globais WSAVA
em áreas chave da prática médico-veterinária, bem como a chamada a atenção sobre temas
importantes que afectam os cuidados com animais de companhia em todo o Mundo.
Nota aos editores:
As associações veterinárias seguintes são cossignatárias da Declaração de Posição da WSAVA
relativamente ao acesso a terapêuticas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Associação Veterinária da Commonwealth
FAFVAC
FVE
Federação Asiática de Associações Veterinárias
Federação Asiática de Associações de Médicos Veterinários de Pequenos Animais
Federação Europeia de Associações de Médicos Veterinários de Animais de Companhia
Federação Ibero-americana de Associações Veterinárias de Animais de Companhia
HealthforAnimals
Associação Veterinária Mundial

As associações membro da WSAVA seguintes assumiram a Declaração de Posição relativa ao
acesso a terapêuticas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Associação Estónia de Veterinários de Pequenos Animais
Federação de Associações de Clínicos de Pequenos Animais, Índia
Associação Ganesa de Médicos Veterinários Privados
Sociedade Helénica de Veterinários de Animais de Companhia
Associação Queniana de Pequenos Animais de Companhia
Associação Holandesa de Associações de Animais de Companhia
Congresso Veterinário Norte Americano
Associação Filipina de Hospitais Veterinários

•

Associação Polaca de Veterinários de Pequenos Animais.
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