
Comportamento e Medicina Interna 
Diagnóstico de exclusão ou abordagem conjunta? 

 Webinar - 17 e 24 de Outubro de 2020  

17 de Outubro 
10:00 h – 12:00 h: Patologias médicas que influenciam o comportamento (dor, patologias 
endócrinas, patologias neurológicas e outras patologias) 
 

24 de Outubro 
10:00 h – 12:00 h: Discussão de casos clínicos 
Todos os colegas que queiram propor casos clínicos para discussão devem enviar as 
informações sobre o caso para giecba.apmveac@gmail.pt até ao dia 22 de Outubro de 2020. 
 

Tomàs Camps 
 

Tomàs Camps Morey é licenciado em Medicina Veterinária, mestrado em Etologia Clínica de 
Pequenos Animais e em Investigação Animal e Doutorado pela Universidade Autónoma de 
Barcelona. É diplomado do Colégio Europeu de Bem-estar Animal e Medicina do Comportamento 
(ECAWBM). Trabalhou como veterinário de comportamento na Fundação Hospital Clínico 
Veterinário da UAB e foi investigador e docente da mesma universidade no departamento de 
Etologia e Bem-estar Animal desde 2009 a 2017. Actualmente é director do serviço de medicina 
do comportamento e bem-estar animal no ETOVETS em Maiorca. É co-autor dos livros 
“Alterações de comportamento associadas à dor” – Servet (ed.), “Manual prático de etologia 
clínica do cão”, “Manual prático de etologia clínica do gato” e do “Manual prático de etologia 
clínica do cão para auxiliares de clínica veterinária” – Multimédica ediciones veterinarias (ed.). É 
orador em congressos nacionais e internacionais. É o presidente do Grupo de Etologia Clínica da 
Associação de Veterinários Espanhóis de Pequenos Animais.  

Orador: 

Formação para Médicos Veterinários, 
Enfermeiros e Auxiliares Veterinários 

 

INSCRIÇÕES EXCLUSIVAS 
PARA ASSOCIADOS APMVEAC 

através do email: 
apmveac@apmveac.pt 

Para chegar a um diagnóstico devemos avaliar tanto os sintomas físicos como as alterações 
comportamentais dos nossos pacientes. Por vezes as alterações comportamentais são vistas apenas como 
sintomas de patologias médicas que deveriam melhorar com tratamento médico. Nem sempre isto 
acontece, há situações em que é necessário fazer uma abordagem médica e comportamental conjunta para 
tratar o paciente.  
Neste webinar vamos falar de doenças que causam ou contribuem para alterações de comportamento e 
discutir casos clínicos práticos onde o comportamento e a medicina interna se cruzam. 
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