Editorial

A

revista Ciência Veterinária nos Trópicos é editada quadrimestralmente
pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária de Pernambuco
(CRMV – PE), e destina-se a divulgação de trabalhos técnico-científicos
(trabalhos originais de interesse na área de Ciência Veterinária e
Zootecnia, ainda não publicados, nem encaminhados a outra revista
para o mesmo fim) e de notícias de cunho profissional, ligadas a área de Ciência
Agraria em meio digital.
No atual volume os leitores podem encontrar importantes publicações na área o
escopo da publicação com ênfase nas zoonoses que acometem alguns dos animais
envolvidos nos sistemas de criação em Pernambuco, tanto nas áreas rurais como
nas áreas urbanas, além de importante aspecto sobre os cuidados nas práticas
laboratoriais, muitos delas associadas ao diagnóstico das zoonoses descritos nas
publicações descritas nesse periódico.
Duas publicações abordam a situação do mormo no estado de Pernambuco.
Essa enfermidade, desde o inicio desse século, tem não só causado inúmeras perdas
nos criatórios de equídeos em Pernambuco, mas parece se alastrar por todo o
Brasil. Além do mais, o mormo, tem comprometido a exportação de animais e
causado alguns transtornos em centros de importantes animais de trabalho, como
nas cavalarias militares.
Outras duas publicações, em espécies diferentes, demonstram a combinação
entre enfermidades reprodutivas e as zoonoses. Nos pequenos ruminantes foi
demonstrado diferentes causas de abortos e, entre elas, a toxoplasmose, tão
comum nos pequenos animais. Já no trabalho sobre a brucelose em caninos foi
discutido um linha de procedimento para o diagnostico da enfermidade nesses
grupo de animais. Observem aqui como os profissionais da saúde pública devem
estar atentos aos “movimentos” de patógenos entre espécies e os envolvidos com
as criações em fazendas, tanto veterinários como zootecnistas, devem atentar para
a implicação da presença dos “pets” nesses estabelecimentos.
Finalmente no atual volume, o leitor é levado a `observar os cuidados que devem
ser observados ao longo do processamentos das amostras em seus laboratórios
e com os diferentes envolvidos com os sistemas sanitários compreendem o seu
mundo ao redor. Nada mais importante para que todos nós reciclemos os conceitos
de saúde animal, que devem ser re-inscritos sobre a edge do programa mundial do
“One Health”, ou seja, Saúde para todos, animais e humanos.
Boa leitura a todos.
Zoot. Helena Emília C. C. Cordeiro Manso
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