
 

 

Purina Institute e World Small Animal Veterinary Association promovem    

Webinar “COVID-19 e Animais de Companhia 

– o que sabemos hoje” 

Sexta-feira | 17 de abril | 15h00 

 

Linda-a-Velha 16 de Abril de 2020 – Realiza-se amanhã, sexta-feira, 17 de abril, às 

15h00m o WEBINAR WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) subordinado 

ao tema “COVID-19 e os Animais de Companhia – o que sabemos hoje”.  

A videoconferência, que terá a duração de uma hora e será disponibilizada de forma 

gratuita a nível mundial, tem por objetivo a partilha da informação mais recente sobre 

a Covid-19 e fornecer conselhos sobre como gerir a prática clínica durante este 

período desafiante, partilhando factos que ajudem os médicos veterinários a 

informar melhor os seus clientes, colaboradores e comunidades, baseados em 

evidências científicas. 

A realização desta iniciativa surge na sequência da parceria estabelecida entre o Purina 

Institute, a WSAVA e vários comités, incluindo o One Health, representante da área 

científica Purina, e terá como oradores convidados:  

• Dr Vanessa Barrs, Professora de Saúde Animal, Universidade de Hong Kong 

• Dr Michael Lappin, Presidente do Comité One Health da WSAVA  

• Dr Shane Ryan, Presidente da WSAVA 

Segundo fonte oficial Purina, “ Este webinar é crucial, uma vez que esta pandemia 

representa um risco real para o bem estar dos animais de companhia, especialmente 

devido a notícias por vezes sensacionalitas sobre os animais poderem ou não 

representar fonte de contágio.” 

A transmissão será em direto e em inglês, no canal YouTube da WSAVA e ficará 
disponível a posteriori.   Para assistir basta aceder ao link:   
https://www.youtube.com/watch?v=lMCYLATHhzs. 
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Sobre Nestlé Purina 

A PURINA acredita que os animais e as pessoas estão melhores juntos e assume o compromisso de 

ajudar os animais a viver uma vida mais longa, saudável e feliz proporcionando-lhes os melhores 

cuidados. Há 125 que a PURINA é pioneira no desenvolvimento de inovações nutricionais e de acordo 

com os mais elevados standards de qualidade e segurança. Contribui assim para melhorar 

significativamente a saúde e bem-estar dos animais de companhia.  

A paixão da PURINA pelos animais vai para além dos avanços nutricionais e, em 2016, a PURINA PetCare 

Europa lançou os 10 compromissos PURINA na Sociedade de forma a fazer a diferença na vida dos 

animais e das pessoas que os amam, incluindo a promoção da adoção de animais, a presença de animais 

no local de trabalho e a criação de programadas para reduzir o risco da obesidade. 

O portfólio PURINA inclui marcas como PURINA PRO PLAN, PURINA ONE, GOURMET, FELIX, BEYOND, 

FRISKIES, DENTALIFE e DOG CHOW. 

A NESTLÉ PURINA, fabricante mundial de produtos para animais de estimação, faz parte da Nestlé S.A., 

com sede na Suíça, líder global em nutrição, saúde e bem-estar. 

 

 

Sobre o Purina Institute (www.purinainstitute.com):  

A voz global da ciência Purina e dos seus mais de 500 cientistas e especialistas em cuidado animal, o 

Purina Institute é responsável pela partilha das mais recentes inovações científicas na área a nutrição 

dos animais de companhia, com o objetivo de trazer o tema da importância da nutrição na saúde dos 

animais de companhia.  

 

 

Para mais informações, contactar: 

Lift Consulting 

 

Sofia Rijo 

T.: 214666500 

M: 913010769 

E.: sofia.rijo@lift.com.pt 

 

Helena Azevedo 

T.: 214666500 

M: 910550035 

E: helena.azevedo@lift.com.pt 
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