II Congresso PSIANIMAL

Nos dias 22-23 e 29-30 de Setembro realizou-se na Universidade Lusófona, em Lisboa, a 2ª
edição do Congresso de Medicina do Comportamento e Bem-estar Animal, com
organização da PSIANIMAL.
Esta edição, fica marcada fundamentalmente pela presença de um excelente painel de
convidados e pela realização de uma Mesa Redonda sobre agressividade canina.
Foram conferencistas convidados: Sarah Heath (Manifestações de stress no gato, agressividade
felina e “cat friendly clinic”); Tiny De Keuster (Agressividade canina: diagnóstico, tratamento e
prevenção); Isabelle Veissier (Emoções nos animais, avaliação do bem-estar animal); Patrick
Pageat (Comportamento e bem-estar em cavalos, problemas comportamentais e seu tratamento)
e Helena Costa (Pré-desbaste em poldros).
No primeiro fim-de-semana teve lugar uma Mesa Redonda intitulada "Programa
de prevenção da mordedura canina" que teve como objectivo a reflexão e
discussão da situação actual em Portugal, bem como, a implementação de
medidas para evitar acidentes relacionados com ataques de cães. No debate
estiveram presentes os seguintes convidados: Sónia Ramalho – Editora da Revista Veterinária
Atual (moderadora), Gonçalo da Graça Pereira (Presidente da PSIANIMAL), Albertina
Vasconcelos (Divisão de Bem-estar Animal da DGV), José Henrique Duarte
Correia (APMVEAC), Clara Alves Pereira (Médica Pediatra), Margarida España
(Cirurgiã Pediatra) e Paulo Sargento dos Santos (Psicólogo).
Esteve também presente a Associação Bocalán Portugal que tem como principal objectivo o
treino e entrega de cães de assistência. A Associação apresentou uma demonstração de treino
com a cadela “Bianca” que se encontra em formação.
No II Congresso da PSIANIMAL estiveram presentes mais de 100 participantes que, pela
primeira vez, puderam também assistir à apresentação de Comunicações livres na forma de
comunicação oral e poster. Nesta primeiro ano a PSIANIMAL atribuiu um prémio às melhores
comunicações orais, tendo sido vencedores Maria Isabel dos Santos – “Epidemiologia das
alterações comportamentais em cão e gato da consulta de referência em Portugal” e Liliana
Thays Sonoda – “Sistemas de alimentação automáticos usados como uma ferramenta de
enriquecimento ambiental para leitões”.
Mais uma vez a organização do congresso inquiriu os seus participantes a fim de determinar o
seu nível de satisfação e identificar pontos que podem vir a ser melhorados em edições futuras.
A maioria revelou ter ficado “Muito satisfeito” com o evento tendo ainda sido evidente o agrado
dos participantes em relação aos oradores convidados.
A Psianimal está já a preparar vários novos projectos para próximo ano, entre os quais se
destaca o Congresso Internacional de Medicina do Comportamento a realizar em Setembro de
2013.
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Ilustração 1 - Grau de Satisfação dos Participantes
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