SOCIEDADE BRASILEIRA DE
CARDIOLOGIA VETERINÁRIA –SBCV
São Paulo, 01 de setembro de 2017.
Prezados associados,
Como muitos de vocês já vêm acompanhando nas redes sociais, iniciamos a Campanha Nacional de
Combate à Dirofilariose. Esta doença, com número crescente de casos em todo o território nacional, vem
nos preocupando muito nos últimos anos. Foi por isso que essa diretoria decidiu fazer do ano de 2017
um período de informação sobre esta enfermidade, focando não apenas nos médicos veterinários, mas
também nos tutores dos animais.
Iniciamos nossa empreitada com palestras em vários cursos da SBCV, tendo como ponto alto das
medidas de educação continuada o Fórum de Dirofilariose, realizado no dia 08 de julho na cidade do Rio
de Janeiro. Com um grande público de cardiólogos e clínicos gerais, este evento contou com brilhantes
palestras da profa. Dra. Maria Helena Matiko Akao Larsson, da profa. Dra. Norma Labarthe, do prof. Msc.
Alexandre Bendas e do Prof. Clarke Atkins.
Para informar os responsáveis dos animais sobre a dirofilariose, fizemos um vídeo com artistas que
explicaram, de forma sucinta, a importância da doença no Brasil. Esses artistas abriram mão do cachê em
prol da causa, e a empresa Vetsmart pagou pelo aluguel do estúdio onde foram realizadas as gravações.
Realizaremos também 3 ações para informar os tutores e realização de estudo epidemiológico da doença
em 3 cidades diferentes: São Paulo, Santos e Rio de Janeiro. Para tanto, o laboratório Alere cedeu 300
kits para exame sorológico. Além disso, outras entidades decidiram nos auxiliar nesta campanha:
Ampara Animal cedeu seu veículo consultório para o evento de São Paulo; a prefeitura de Santos cedeu
material e local para realização dos exames, e juntamente com a UNIMES, ajudarão no dia do evento; e a
Universidade Federal Fluminense auxiliará com o local, material e pessoal no dia da coleta de dados e
informação ao responsável dos animais no Rio de Janeiro.
Com essas ações, esperamos que a combinação veterinário atualizado+tutor bem informado tenha como
resultado a redução do número de casos da doença. Contamos com a ajuda de todos os nossos
associados nesta importante tarefa!
Atenciosamente,

Lilian Caram Petrus
Diretora Presidente
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