
 
 

 

Projeto de Diretrizes de Vacinação na América Latina 
 

 

A Associação Mundial de Veterinários de Pequenos Animais (World Small Animal Veterinary 

Association – WSAVA) iniciou, este ano, o Projeto de Diretrizes de Vacinação na América 

Latina, para melhorar a compreensão de doenças infecciosas e aconselhar os veterinários da 

região sobre a prática da vacinação.  

 

O programa de três anos é o quinto projeto realizado pelo Grupo de Diretrizes de Vacinação 

(Vaccination Guidelines Group - VGG) e baseia-se no projeto que correu na Ásia entre 2012 e 

2014. Durante os três anos de seu trabalho na América Latina, o VGG realizará uma revisão 

sobre a prevalência de doenças infecciosas, a prática de vacinação, os desafios comerciais e 

regulamentares, e a educação veterinária na região. O projeto culminará na publicação de um 

documento estabelecendo as principais recomendações para a vacinação de cães e gatos na 

América Latina. 

 

Uma organização focada em melhorar o cuidado clínico dos animais de companhia, a WSAVA 

representa mais de 160.000 veterinários globalmente através de 94 associações. Seu Grupo de 

Diretrizes de Vacinação, presidido pelo Prof. Michael Day, da Universidade de Bristol, Reino 

Unido, desenvolve recomendações globalmente relevantes para as melhores práticas na 

vacinação de cães e gatos. O Grupo já publicou um conjunto de orientações de vacinação de 

cães e gatos, acompanhado de perguntas mais frequentes, como uma ferramenta para 

apoiar os veterinários na prática de vacinação em todo o mundo. 
 

O VGG para o Projeto da América Latina é presidido pelo Prof. Michael Day (University of  

Bristol, Reino Unido), e possui como membros Dr. Richard Squires (James Cook University, 

Austrália), Dra. Cynda Crawford (University of Florida, EUA) e Dra. Mary Marcondes 

(Universidade Estadual Paulista, Brasil).  

 

O novo projeto começou com uma visita à Argentina, em agosto deste ano, durante a qual os 

membros do VGG realizaram várias reuniões com líderes de associações, docentes de 

universidades, reguladores do governo e clínicos veterinários em Buenos Aires. Também 

fizeram visitas a algumas clínicas veterinárias de Buenos Aires e Rosário.  

 

Ainda, foram realizados dois eventos de educação continuada com palestras proferidas pelo Dr. 

Michael Day e Dr. Richard Squires, com a participação de 150 veterinários em Buenos Aires e 

Rosário. Antes da viagem, o VGG disponibilizou um questionário on-line para clínicos 

veterinários argentinos, de modo a obter dados sobre a ocorrência de doenças infecciosas e 

protocolos de vacinação. A pesquisa foi concluída por quase 200 clínicos e os dados foram 

apresentados durante os eventos de educação continuada. 

 

Durante os próximos três anos, os membros do VGG visitarão o Brasil, a Colômbia e o México, 

e executarão a pesquisa on-line em outros nove países membros da WSAVA na América Latina. 

 

 



Comentando a visita, Professor Day disse: "O VGG tem o prazer de ter a oportunidade de 

continuar o nosso trabalho, concentrando-se sobre a prática da vacinação nesta importante área 

do mundo. A clínica veterinária está se desenvolvendo rapidamente na América Latina e 

veterinários da região precisam ser informados a cerca das tendências globais sobre mudanças 

na vacinação de pequenos animais que estão ocorrendo em outros lugares. Há alguns desafios 

únicos e doenças infecciosas regionais significativas (por exemplo, a leishmaniose) que tornam 

este um projeto particularmente gratificante". Ainda acrescentou: "Estamos muito satisfeitos por 

este novo projeto estar mais uma vez sendo apoiado pela MSD Saúde Animal. Apesar de o 

VGG atuar de forma totalmente independente, não teríamos condições de realizar esses estudos 

sem o apoio logístico e financeiro oferecido pela MSD." 

 

 

Para mais informações sobre as orientações do Grupo de Diretrizes de Vacinação, visite 

http://www.wsava.org/educational/vaccination-guidelines-group 
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