NOTÍCIAS SETOR

Peste Suína Africana avança na Europa. DGAV apela ao reforço das medidas preventivas
A situação epidemiológica da Peste Suína Africana (PSA) continua a agravar-se na Alemanha, com a notificação
de dois focos da doença em suínos no dia 2 de Julho, através do Sistema de notificação de doenças animais da
União Europeia (ADIS), numa exploração localizada em Emsland da Baixa Saxónia (Niedersachsen) perto da
fronteira com a Holanda (cerca de 15 km) e noutra em Uckermark (Brandenburg) perto de uma zona de restrição
da PSA, junto à fronteira com a Polónia.
AGRICULTURA E MAR ACTUAL

Médico Veterinário: o herói não (re)conhecido da sociedade
O médico veterinário é um autêntico super-herói dos tempos modernos, cujos superpoderes tardam em receber
o reconhecimento geral da sociedade. Ao contrário dos típicos heróis fictícios de banda desenhada, não atuam
apenas quando o perigo ronda. Dedicam-se ininterruptamente, de corpo e alma, a combater os perigos e a
prevenir a aparição dos mesmos. Desconhecem a palavra parar. Algo que é de enaltecer, mas que muitas vezes o
coloca a ele próprio em risco.
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Hospital veterinário público em apreciação na Assembleia da República
A petição a favor da criação de um hospital veterinário público, que contou com 16.821 assinaturas, já foi
apresentada na Assembleia da República e está marcada uma audição, para dia 19 de julho, na Comissão de
Agricultura e Pescas da AR.
PETS IN TOWN

Pandemia reduz poder aquisitivo, e donos levam menos seus pets ao veterinário, indica pesquisa
Se por um lado a crise do coronavírus aumentou o número de animais de companhia nos lares brasileiros, de
outro, o cuidado com a saúde dos animais e o poder de compra dos tutores diminuiu, revela a pesquisa Radar
Vet, publicada recentemente pela Comissão de Animais de Companhia (Comac) do Sindicato Nacional da
Indústria de Produtos para Saúde Animal (Sindan).
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Obesidade e outras comorbilidades numa perspetiva One Health
Nos países desenvolvidos os indivíduos partilham o ambiente e estilo de vida com os respetivos animais de
companhia, interação esta que apresenta implicações ao nível da saúde e bem-estar dos indivíduos envolvidos
nesta díade, tais como as elevadas percentagens de diabetes mellitus (DM) tipo 2, doença cardiovascular e
algumas neoplasias(1).
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