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WSAVA Lança Campanha para Garantir o Acesso Equitativo a Terapêuticas
Veterinárias para Veterinários a Título Internacional
A Associação Mundial de Veterinários de Pequenos Animais (WSAVA) lançou uma campanha para
garantir o acesso equitativo a terapêuticas veterinárias para médicos veterinários. Várias
associações veterinárias de topo já responderam ao chamamento para assinar a sua Declaração de
Posição sobre o tema. A WSAVA também está a constituir um Grupo para as Directrizes sobre
Terapêuticas (Therapeutics Guidelines Group – TGG), que visa expandir os esforços no sentido da
melhoria do acesso a terapêuticas veterinárias.
A WSAVA, que representa mais de 200.000 veterinários em todo o Mundo através das suas 105
associações membro, lançou uma campanha para atender a problemas que são, há muito,
experienciados por veterinários de animais de companhia em algumas regiões do Mundo, no
acesso aos produtos de uso médico veterinário de que necessitam para proporcionar um nível
elevado de cuidados aos seus pacientes. Estas desigualdades ascendem de uma variedade de
factores, mas resultam frequentemente de problemas de natureza financeira ou legal.
A Declaração de Posição da WSAVA foi concebida na sequência de preocupações levantadas por
associações membro da WSAVA, durante debates nos Fóruns dos Membros da WSAVA ao longo
do ano de 2017. A Federação Europeia de Associações de Médicos Veterinários de Animais de
Companhia, a Federação Asiática de Associações de Médicos Veterinários de Pequenos Animais, a
Federação Asiática de Associações Veterinárias, a Federação Ibero-americana de Associações
Veterinárias de Animais de Companhia, a Associação Veterinária da Commonwealth e a
HealthforAnimals, a associação global de medicinas animais, já se tornaram cossignatários, na
sequência da sua preocupação mútua relativamente a este tema.
O Grupo para as Directrizes sobre Terapêuticas está, actualmente, a ser constituído e envolverá
indivíduos com experiência internacional nesta área. Trabalharão para atingir objectivos que
incluem:
•

Desenvolvimento de padrões mínimos para a farmácia hospitalar veterinária, para garantir
que pode suportar a capacidade de um veterinário proporcionar um nível adequado de
cuidados médicos

•
•

Monitorização de aspectos relacionados com o acesso a terapêuticas veterinárias e
recomendar soluções usando uma abordagem baseada na evidência
Envolver as partes interessadas a nível internacional, de modo a chamar a atenção sobre o
tema e construir uma abordagem cooperativa que permita a resolução destes problemas.

Em comentário à campanha da WSAVA, o Presidente da Associação, Dr. Walt Ingwersen, afirmou:
“O acesso rápido pelos profissionais veterinários a modalidades de diagnóstico e terapêutica
constitui a base para a instituição de cuidados adequados aos pacientes. A frustração frequente
que muitos dos nossos associados experienciam no acesso aos produtos de que necessitam
constitui uma preocupação real. Tem um impacto significativo na qualidade da terapêutica
veterinária que muitos podem proporcionar, com a consequência que muitos milhares de animais
não podem receber um nível óptimo de cuidado.
“Estamos a trabalhar nesta área há algum tempo, por exemplo, através da nossa campanha do
Conselho Global para a Dor contra a restrição internacional ao uso da quetamina. Também
desenvolvemos uma declaração de posição sobre o nível mínimo de analgesia. Esta campanha
constitui o passo seguinte na correcção deste sério problema internacional de bem-estar e
anunciaremos mais actividades, incluindo uma reunião de partes interessadas chave que
coincidirá com o Congresso Mundial WSAVA, em Singapura.”
O Dr. Wolfgang Dohne, Presidente da Federação Europeia de Associações de Médicos Veterinários
de Animais de Companhia, acrescentou: “Apoiamos totalmente esta campanha. Também na
Europa há, ainda, muito espaço para melhorar e precisamos de chamar a atenção, entre os
decisores, uma vez que o acesso adequado a um vasto arsenal terapêutico veterinário é essencial
para a saúde e bem-estar animal.”
O Dr. S. Abdul Rahman, Director Executivo da Associação Veterinária da Commonwealth, afirmou:
“A campanha da WSAVA beneficiará em grande escala os veterinários em todo o Mundo, em
especial nos países em desenvolvimento. Estamos muito satisfeitos por estarmos associados a
ela.”
“A nova campanha da WSAVA constituirá um grande passo no sentido da resolução da
desigualdade de acesso a medicamentos animais”, acrescentou o Sr. Carel du Marchie Sarvaas,
Director Executivo da HealthforAnimals. “As farmacêuticas estão a desenvolver tratamentos
inovadores, mas de nada servirão se os veterinários não puderem ter acesso a testas terapêuticas.
Estamos orgulhosos por permanecer ao lado da WSAVA e apoiar a sua chamada à acção”.
O Dr. Ingwersen acrescentou: “O nosso Grupo para as Directrizes sobre Terapêuticas
proporcionará recomendações e directrizes baseadas na evidência científica relativamente ao
acesso a terapêuticas veterinárias. Estamos muito satisfeitos por saber que algumas das nossas
associações membros já assinaram a nossa Declaração de Posição e apelamos que mais
associações e uma mais vasta comunidade veterinária se junte a nós, para ajudar a efectivar uma
tão necessária mudança”.
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