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11:15-12:05

Como devo lidar com casos de 2ª opinião e referência? / Luís Maltez Costa

Medicinas Alternativas, Tradicionais, Integrativas e Holísticas aplicadas à prática veterinária –
- o rei vai nu / Manuel Magalhães Sant’Ana

As queixas por publicidade ilegal, à luz das regras deontológicas actuais, são a principal causa de litigío entre
colegas médicos veterinários. Com recurso a exemplos, esta comunicação pretende elucidar os colegas sobre o
que é ou não admissível em termos de publicidade, as razoes para essas limitaçoes e estratégias para se evitar
infracçoes disciplinares.

Na Secção II, o Código Deontológico determina os deveres recíprocos dos médicos veterinários. No entanto,
muitas dúvidas subsitem no seio da classe, nomeadamente no que diz respeito aos procedimentos a efectuar
nos casos referidos e em segundas opinioes. Com esta comunicação pretende-se elucidar os colegas sobre os
seus deveres e responsabilidades na troca de casos clínicos.

14:30-15:20

09:55-10:45

O que posso publicitar no meu CAMV? / Carlos Viegas

Apesar do Estatuto da OMV ( Lei n.º 125/2015, de 3 de setembro) definir claramente o exercício da ação
disciplinar pelo Conselho Profissional e Deontológico, muitas dúvidas subsitem no seio da classe sobre o seu
funcionamento. Com esta comunicação pretende-se elucidar os colegas sobre a competência disciplinar do CPD,
sobre a diferença entre processos de inquérito e disciplinares, assim como sobre os procedimentos necessários
para se chegar a uma decisão.

Emerging bacterial and protozoal pathogens: an update / Mieke Matthijs

15:25-16:15

09:00-09:50

Procedimentos disciplinares – o que são e como se processam? / Conceição Peleteiro

12:10-13:00

Ética e Deontologia Profissional / Medicina Veterinária na Avicultura // sala 6
| Professional Ethics and Deontology / Veterinary in Poultry // room 6

Campylobacter, aplicação da nova legislação / Helena Pinto

The poultry meat and egg production had become extremely efficient the last years due to e.g. genetics,
husbandry, disease control, incubation,…
In spite of this efficiency in some areas of the world it is difficult to manage infectious diseases of poultry. Most
of the important diseases are “old” and nearly disappeared diseases that because of the many changes in the
poultry sector the last years appear to re-emerge.

A ocorrência de campilobacteriose humana está estimada em cerca de 230 000 casos por ano, sendo a zoonose
de origem alimentar mais frequentemente notificada na União Europeia. Não obstante acredita-se que na
realidade o número de casos se situe na ordem dos 9 milhões por ano. O custo desta doença para os sistemas
de saúde pública e a perda de produtividade na EU encontram-se estimados pela Autoridade Europeia para a
Segurança dos Alimentos (AESA) em cerca de 2,4 mil milhões de euros por ano. O estudo base sobre a
prevalência de Campylobacter em frangos de carne realizado em 2008 pelos Estados-Membros, ao nível dos
matadouros permitiu concluir que as carcaças destes animais se encontravam contaminadas numa média de
75,8%.
O parecer científico da AESA de 2010 estima que 20 a 30% dos casos de campilobacteriose humana estejam
associados a contaminação durante a manipulação, preparação e consumo de carne de frango e que poderia ser
alcançada uma redução de mais de 50% dos riscos para a saúde se as carcaças não ultrapassarem 1000 ufc/g.
A criação do novo critério de higiene no Regulamento (CE) n.º 2073/2005 para Campylobacter em carcaças de
frango traz uma sobrecarga adicional aos operadores e aos serviços oficiais que requer um esforço de
articulação e de adaptação para ambos. A discussão deste assunto é bastante atual e interessa envolver os
médicos veterinários do setor.

As medicinas alternativas têm surgindo nos últimos anos como uma abordagem complementar à prática clínica
médica-veterinária. No entanto, dada a heterogeneidade de abordagens e procedimentos em causa, torna-se
difícil ao clínico generalista avaliar a utilidade e validade destas práticas. Através de uma abordagem baseada
na evidencia, esta comunicação pretende analisar o uso de medicinas alternativas em medicina veterinária.
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17:35-18:25

16:45-17h35

Ética e Deontologia Profissional / Medicina Veterinária na Avicultura // sala 6
| Professional Ethics and Deontology / Veterinary in Poultry // room 6
The Mycoplasma Chronic Respiratory Disease (CCRD) Complex / Mieke Matthijs
The pathogenic avian Mycoplasma gallisepticum (Mg) negatively affected commercial poultry for decades. The
current approaches to Mg control include amongst others medication, vaccination and eradication of infected
flocks.
Nowadays the clinical impact of Mycoplasma synoviae (Ms) is increasing. Therefore the question remains if we
should implement the same measurements for Ms as we did for Mg.

The pathogenesis of colibacillosis in broilers / Mieke Matthijs
In general E. coli is of low pathogenicity for chickens, but nowadays more and more pathogenic avian strains of E.
coli are identified. Broilers suffering from colibacillosis are depressed, show respiratory distress and growth
retardation. In day old chickens colibacillosis is a mainly airborne primary disease. Broilers of 3 weeks and older
are quite resistant to primary colibacillosis but various risk factors can increase the susceptibility to disease.
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