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12:40-13:30
15:00-15:50

A aplicação das técnicas de Medicina Regenerativa: Células Estaminais e Plasma Rico
em Plaquetas nos animais de companhia. Indicações, administração das terapêuticas e
resultados em casos clínicos.

Pig welfare in production systems (that fully comply with EU directive) / Stefan Gunnarsson

15:55-16:45

Acupuntura Veterinária - como integra-la no CAMV? / Luís Resende

As terapias de Medicina Regenerativa visam restaurar a morfologia e a função normais dos tecidos afetados por
determinada doença, opondo-se ao conceito de reparação/cicatrização, que se caracteriza pela substituição
dos defeitos por tecido conjuntivo fibroso, que não cumpre a função original do tecido.

Tecnologia e marketing veterinários no futuro? / Enric Ferrer

OIE work on animal welfare in production systems for laying hens / Stefan Gunnarsson

17:35-18:25

09:30-09:55
09:55-10:20

Medicina Regenerativa Veterinária: casos clínicos em animais de companhia / Someia Umarji

11:45-12:35

Medicina Regenerativa Veterinária: do laboratório ao CAMV / João Requicha

10:25-11:15

Futuro na Medicina Veterinária e Bem Estar Animal // sala 6
| Veterinary Future and Animal Well Being // room 6

Bem-estar animal na cadeia de fornecimento das empresas: Qual o papel do Médico Veterinário?
/ Inês Grenho Ajuda

Os avanços tecnológicos dos próximos anos vão supor uma revolução nos CAMV, ainda major do que a
digitalização. Graças ao software na nuvem e aos progressos em inteligência artificial já podemos utilizar,
por exemplo, chat bots no marketing veterinário. Os objetos conectados vão ser maioria na próxima
década. Trackers, wearables, insideables serão demandados pelos clientes para as suas mascotes tanto
em medicina preventiva como paliativa. Estamos prontos para o desafio?

Pig welfare in production systems (that fully comply with EU directive)
Since several years European Council Pig Directive states that dry sows should be group housed, tail docking
should not be carried out routinely and pigs should have access to manipulative material. Directive implementation
is still not performed in all member states. However, the some countries are fully complying, and methods for
compliance will be presented in talk.

A integração da acupuntura na prática médica veterinária permite complementar o tratamento de várias
situações clínicas, contribuindo para o alívio da dor e correção de outras disfunções orgânicas.

Como implementar a reabilitação e medicina física como um serviço médico-veterinário?
/ Bárbara Assis
Olhar o passado para perceber o futuro. A equipa de reabilitação e medicina física no mundo. Pop-ups,
modas e pitfalls. O sucesso na sua implementação.

The OIE animal welfare standards have an important role in international trade as WTO have adopted the OIE
animal health and welfare codes as references. In 2016, an ad-hoc working group of scientists and stakeholders
for drafting the code for animal welfare in laying hens was established, and the process will be presented.

Num mundo onde o bem-estar animal, a sustentabilidade, o uso responsável de antibióticos e o menor consumo
de produtos de origem animal tem vindo a crescer na agenda das empresas, qual deverá ser o papel do medico
veterinário?
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