6 formas como a UE pode liderar o caminho
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#AnimalHealthMatters
Todos dependemos dos animais na nossa vida quotidiana:
para companhia, ajuda, lazer e na nossa alimentação. Por
melhor que tratemos os nossos animais, estes podem, ainda
assim, adoecer e precisar de medicamentos.
Mas tratar animais doentes é apenas uma parte da história.
Apesar do tratamento ser sempre importante, a atenção
está cada vez mais a mudar para a prevenção das doenças
e a resiliência animal, bem como para o diagnóstico precoce,
por forma a facilitar intervenções mais eficazes a fim de
melhorar a saúde animal.
Ao proteger a saúde e o bem-estar de mais de mil milhões
de animais em toda a Europa, desde o bacalhau a gatos
e de póneis a leitões, a indústria da saúde animal melhora
a qualidade de vida dos animais e das pessoas, contribuindo
para a existência de uma produção alimentar segura,
acessível e sustentável. Salvaguardamos a saúde pública
através da prevenção de surtos de doenças em animais
e da melhoria da preparação da Europa contra doenças
emergentes, bem como das que são transmissíveis dos
animais para as pessoas.
Acreditamos que a saúde animal é uma pré-condição
essencial para o bem-estar animal e uma preocupação
crescente para os cidadãos europeus. Quando utilizados

de forma responsável, tal como recomendado, os
medicamentos de uso veterinário proporcionam todos estes
benefícios.
A Europa é o berço da medicina veterinária moderna
e é o lar das empresas de saúde animal líderes mundiais,
sustentando 50.000 postos de trabalho em toda a Europa.
Representando um volume de negócios anual de cerca de
6 mil milhões de euros, a Europa é o segundo maior mercado
de medicamentos de uso veterinário do mundo. Temos
expectativas elevadas para a Europa e grandes ideias que
contribuem para o seu futuro.
Estamos a definir a nossa visão para a saúde animal,
bem-estar e sustentabilidade nos anos vindouros.
Porque queremos desempenhar o nosso papel na
manutenção de uma Europa saudável e salvaguardar
a nossa cadeia alimentar.
Animais saudáveis significam pessoas saudáveis e um
planeta ainda mais saudável.
Porque a Saúde Animal é Importante
#AnimalHealthMatters.

6 formas como a UE pode liderar o caminho
para a proteção da saúde animal
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Garantir a implementação atempada e baseada
na ciência de novos produtos medicinais de uso
veterinário e de regulamentação sobre alimentos
medicamentosos, proporcionando a disponibilidade
das soluções de saúde animal em todos os mercados,
para todas as espécies.
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Apoiar a produção científica da própria agência da UE
- a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) - na
determinação de que gama de medicamentos de uso
veterinário deverá estar disponível e que condições
deverão ser estabelecidas para a sua utilização.
Dar prioridade ao investimento a nível nacional
e europeu no que diz respeito a pesquisa inicial
inovadora através de programas de financiamento,
tal como o Horizon Europe. Estes programas
contêm o potencial para desbloquear os segredos
necessários para desenvolver novas gerações
de vacinas e outras terapias para a saúde animal
e humana.
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Estimular um ambiente regulamentar que incentive
a implementação no mercado dos avanços científicos
mais recentes em termos de medicamentos de uso
veterinário.
Fomentar uma abordagem integrada ao combate de
doenças e à redução da resistência aos antibióticos
através da implementação das diferentes ferramentas
disponíveis (por ex., vacinas e diagnósticos).
Coletivamente, estas ferramentas complementam
e ampliam a utilidade das abordagens terapêuticas
e dos produtos.
Adotar uma estratégia que apoie especificamente
a inovação para o desenvolvimento contínuo
destas diferentes ferramentas e promova
a consciencialização da capacidade de abordar uma
grande variedade de doenças animais, incluindo as
doenças infeciosas emergentes.

Proteger as soluções atuais
A indústria da saúde animal fornece uma grande variedade de soluções
que apoiam a saúde animal. A implementação destas ferramentas
e o desenvolvimento de novas são as principais prioridades para o futuro.
Os antibióticos devem permanecer uma parte essencial da caixa de
ferramentas veterinária porque, apesar das melhores ferramentas
preventivas, os animais adoecerão e poderão necessitar de antibióticos.
Até à data, os esforços para combater a resistência aos antimicrobianos
(RAM) têm-se centrado no alcance de metas de redução da utilização
European
animal
medicines
de antibióticos,
o que pode
ser prejudicial ao bem-estar animal.
É importante para a saúde animal e pública manter disponíveis os
industry
in a nutshell
antibióticos atuais para uso veterinário porque as alternativas são
limitadas ou inexistentes.
Como um dos membros fundadores da Plataforma Europeia para o uso
Responsável
de Medicamentos em Animais (EPRUMA), continuamos
TURNOVER
a aconselhar a utilização de antibióticos apenas "o mínimo possível,
tanto quanto necessário".

Estabelecer os
alicerces certos
A competitividade e a liderança de
mercado da Europa no sector da
saúde animal têm de ser apoiadas
por um ambiente regulamentar
estável e favorável.
A implementação pragmática da nova
legislação europeia para o sector
da saúde animal pode proporcionar
os incentivos para desenvolver
medicamentos inovadores e tão
necessários para salvaguardar não
só a saúde animal, mas também
a saúde humana e o ambiente.
Isto é de importância central para
a abordagem "Uma Saúde".

€5.99 billion

Europe is 2nd largest market in the world

Apelamos à União Europeia para que seja mais clara, apoiante e, em
última análise, lidere a implementação de uma caixa de ferramentas mais
vasta de soluções de saúde animal. Prevemos uma Europa cuja estrutura
COMPETITIVENESS
política e regulamentar estimule o crescimento da inovação no sector da
saúde animal e garanta o seu futuro.

1/3 of global market
EMPLOYMENT

50,000 jobs
NUMBER OF COMPANIES

Uma saúde animal ideal assenta
292

numa grande variedade de soluções

zz Testes para compreender melhor a suscetibilidade dos animais às

SMEsdoenças e para prever que animais são menos propícios a contraírem

A Europa representa
cerca de 1/3 do
mercado global

doenças.
112
zz As vacinas e antiparasitários ajudam a prevenir as consequências

da doença, ou possíveis infeções secundárias, e a otimizar a utilização
de tratamentos terapêuticos, tal como os antibióticos.
R&D
EXPENDITURE
zz As
ferramentas digitais de vigilância fornecem a capacidade
More than
de monitorizar a identificação dos animais, o estado de saúde,
o desempenho metabólico e o comportamento para garantir
a existência de um tratamento direcionado; melhores decisões
informadas; e intervenção precoce quando os sinais ou a doença são
detetados mais cedo.
zz Os diagnósticos tornam mais fácil e mais eficiente a identificação de
animais doentes e os patogénicos associados às doenças, permitindo,
desta forma, uma prevenção e tratamento direcionados.
zz Produtos de tratamento que proporcionam diversos benefícios para
a saúde, especialmente para animais doentes ou em risco.
zz A formação e o conhecimento são disponibilizados pelas empresas
de saúde animal para ajudar os veterinários e os agricultores na
Sources: CEESA,
AnimalhealthEuropedos
Survey 2017
utilização
medicamentos e para investigar os desafios de doenças
específicas.

€400 million/year

O nosso sector gera
quase 10 milhões de
postos de trabalho
em toda a Europa,
direta e indiretamente

A indústria dos
medicamentos de
uso veterinário
está presente em
todos os EstadosMembros da UE

Animais saudáveis significam
alimentos seguros
Uma cadeia de fornecimento alimentar segura e sustentável é essencial
para alimentar a nossa população em crescimento. A indústria da saúde
animal proporciona as terapias e as ferramentas de prevenção de doenças
para tornar isto uma realidade.
zz Reduzir as infeções nos animais melhora o bem-estar dos mesmos,
a segurança alimentar e os rendimentos alimentares para benefício dos
cidadãos europeus.
zz Os medicamentos de uso veterinário contribuem para satisfazer
a crescente procura mundial por alimentos, que se espera que duplique
até 2050.
zz A indústria da saúde animal contribui de forma vital para revitalizar as
áreas rurais da Europa, ao mesmo tempo que garante a segurança
alimentar, como parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
das Nações Unidas.
Prevenir doenças animais atuais e novas não só é vital para salvaguardar
a saúde pública mas também para o sector agroalimentar da Europa.
Todos temos um papel a desempenhar para garantir que os
animais da Europa estão protegidos contra doenças e sofrimento.
Esperamos que também concorde que a Saúde Animal é Importante.

Graças às medidas de
controlo abrangentes
da UE e à vacinação de
aves de capoeira, os casos
de salmonela humana na
União Europeia diminuíram
quase 50% desde 2004.

Programas de vacinação
animal bem-sucedidos e o
sistema de passaporte para
animais de estimação da UE
possibilita que hoje a grande
maioria dos Estados-Membros
da UE seja composta por
países indemnes de raiva.
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