De 4 a 6 de Março, no Évora Hotel e no Monte Selvagem

8ªs JORNADAS DO HOSPITAL VETERINÁRIO MURALHA DE ÉVORA (4 e 5 de Março)
E
2ªs JORNADAS DE ENFERMAGEM VETERINÁRIA DO MONTE SELVAGEM (5 e 6 de Março)
Évora, 29 Janeiro, O Hospital Veterinário Muralha de Évora (HVME), em parceria com a
Equimuralha, realiza nos dias 4 e 5 de Março, a 8ª edição das Jornadas do Hospital Veterinário
Muralha Évora que, este ano, conta com a novidade da inclusão, no dia 5 no Évora Hotel, da
componente teórica das 2ªs Jornadas de Enfermagem de Veterinária em Animais Exóticos do
Monte Selvagem, já que a componente prática se realizará no dia 6 naquele parque.
Estas duas jornadas incluem um conjunto de seminários e workshops que se realizarão
maioritariamente no Évora Hotel e que focarão três temas: “Genética em Ruminantes: Produzir o
Futuro da sua exploração”, “O Cavalo-atleta: da concepção ao alto rendimento” e “Cuidados Pré e
Pós Anestésicos em Roedores e Lagomorfos”.
As Jornadas destinam-se à comunidade em geral, a produtores, criadores, proprietários de animais
de produção e cavalos, mas também a médicos veterinários, enfermeiros veterinários e estudantes.
Na sua última edição teve uma participação que superou os 450 participantes, consolidando-se
como um evento de importância nacional.
Palestras de Ruminantes:
Os avanços científicos e tecnológicos a que se tem assistido nos últimos tempos nestas áreas, têm
permitido um melhoramento genético que é um pilar fundamental para a cadeia produtiva da carne.
Irão estar em destaque os vários programas nacionais de controlo de IBR e BVD (duas doenças
causadas por vírus com forte impacto na reprodução e produção). Neste contexto os produtores
terão acesso a um conjunto de informação que lhes permitirá não só controlar estas doenças nos
seus efectivos como também evitar a entrada destes vírus na sua exploração. Prevê-se que estes
Programas, embora voluntários, tenham num curto/médio espaço de tempo um carácter obrigatório
com o envolvimento dos Serviços Oficiais (DGAV) o que poderá determinar novas regras no
mercado da comercialização da carne de bovino.
Palestras de Equinos:
Na sala de equinos, as palestras são subordinadas ao tema “O cavalo atleta: da concepção ao alto
rendimento”, e objectivam delinear o percurso ideal do cavalo, desde a selecção genética dos
progenitores até à maximização do rendimento desportivo do mesmo, nas diferentes modalidades.
Os temas apresentados visam desapertar a atenção dos criadores e proprietários para as várias
temáticas, tais como nutrição, profilaxia, aprumos, ferração e todo o acompanhamento veterinário
necessário para criar um cavalo atleta de excelência.
Pelo crescente interesse em patologias de dorso e região sacro-ilíaca em cavalos de desporto, o
workshop de equinos irá desenvolver este tema, através de formação teórica e prática, com
médicos veterinários de referência na área em questão.

Palestras Exóticos:
Na sala dos animais exóticos serão abordadas técnicas como a fluidoterapia, sedação, anestesia,
monitorização, acupuntura e outras, de forma a melhorar a capacitação dos técnicos nos cuidados
de roedores e lagomorfos. No dia 6 apenas funcionará um workshop dedicado à Canulação Intraóssea, no Monte Selvagem.
O Hospital Veterinário Muralha de Évora (HVME), a Equimuralha e o Monte Selvagem são
entidades de referência na região e entendem que para além dos serviços médico-veterinários, de
conservação da Natureza e do lazer que prestam à comunidade, devem ter um papel mais
interventivo na sociedade ao nível pedagógico, nomeadamente através do desenvolvimento de
diversas ações de formação como esta.
• Consulte o programa das jornadas no site www.hvetmuralha.pt.

O Hospital Veterinário Muralha de Évora (HVME) iniciou a sua atividade há 15 anos, na sequência de uma
parceria entre três médicos veterinários. Em 2008 inaugurou as suas novas instalações, que incluem uma
moderna área hospitalar para animais de companhia, uma área de animais de produção com cinco brigadas
em serviço ambulatório, um laboratório clínico de apoio aos vários setores, uma área de apoio administrativo
e uma área de formação. O Núcleo de Reprodução e Fertilidade e o Núcleo de Formação e Desenvolvimento,
onde se inclui a realização das Jornadas, desenvolvidos recentemente, contribuem para a diversificação e
prestação de serviços de excelência.
O HVME engloba serviços de elevada qualidade a animais de companhia, animais de produção, animais
silvestres e de zoo, e equinos, sendo os últimos prestados em exclusividade através de uma parceria com a
Equimuralha.
A Equimuralha é uma empresa prestadora de serviços médico-veterinários especializada em equinos, a
qual funciona em parceria com o HVME. O seu corpo clínico é constituído por dois médicos veterinários que
contam com formações específicas na área de medicina e cirurgia, patologias locomotoras, reprodução de
éguas e garanhões, sendo também uma referência nacional em medicina estomatológica e dentária,
contando com várias publicações em revistas internacionais em diferentes áreas. Esta prestação de serviços
é realizada essencialmente em regime ambulatório, para cujo efeito tem à disposição três viaturas totalmente
equipadas para as diferentes áreas clínicas, incluindo radiologia computorizada e ecografia.
A equipa do HVME e da Equimuralha conta atualmente com um corpo clínico de 15 médicos veterinários, 5
enfermeiros veterinários e 3 auxiliares de veterinária, e com o apoio de uma área administrativa constituída
por uma gestora, 3 administrativos e 4 recepcionistas.
O Monte Selvagem é um parque zoológico e de lazer, que aloja espécies autóctones e exóticas, num total
de cerca de 400 animais.
Fruto do sonho de uma família e do trabalho dedicado de uma equipa técnica pluridisciplinar, com
qualificação desde as ciências naturais às ciências humanas, conta também com o trabalho especializado
do Hospital Veterinário Muralha de Évora e da Equimuralha, no que diz respeito à saúde dos seus animais.

