Tópicos em Medicina Felina
Atualidades em nefrologia e urologia dos felinos
22 e 29/Setembro e 06/Outubro de 2020

As doenças nefro/urológicas são bastante comuns na clínica de felinos, podendo
corresponder a quase 15-20% da rotina de clínicas e hospitais. Com o crescente aumento em
sua incidência, vêm o crescente número de pesquisas e de novidades associadas ao manejo e
terapêutica das enfermidades mais comuns correspondentes a esses dois sistemas.
Aliados a isso, novas síndromes vêm sendo pesquisadas e relatadas, com importante
prevalência na medicina felina atual, com diversos processos patológicos associados à sua
ocorrência. Neste panorama, encontram-se as hipercalcemias, cada vez mais associadas a
processos neoplásicos, urinários, endócrinos e idiopáticos.
Este curso objetiva-se na aprofundada abordagem dos principais pontos da
fisiopatogenia das mais ocorrentes doenças de vias urinárias inferiores em gatos, com
apresentação de conceitos e atualizações terapêuticas, além de uma profunda abordagem
frente às hipercalcemias dos felinos. Também serão bastante discutidas temáticas frente à
padronização e estadiamento da doença renal crônica, fatores de prognóstico e terapêutica
nefroprotetora, além da apresentação e discussão de tópicos controversos associados à
terapêutica dietética e suplementações.
Serão apresentados novos consensos e protocolos utilizados em nível mundial,
novidades dos principais congressos de medicina felina da atualidade, além da discussão de
casos clínicos referentes aos tópicos abordados.
Diferenciais:
- Turma reduzida, aulas online e em tempo real, possibilitando maior interatividade entre os
participantes e com o professor

Tópicos em Medicina Felina
Atualidades em nefrologia e urologia dos felinos
22 e 29/Setembro e 06/Outubro de 2020
Coordenadores:
-

Alexandre G. T. Daniel é médico veterinário com graduação, residência e
mestrado em clínica veterinária pela FMVZ-USP. É diplomado pelo American
Board of Veterinary Practitioners (ABVP), com o título Americano de especialista
em medicina felina. É membro do conselho diretivo do programa Cat Friendly
Practice da Associação Americana de Veterinários de Felinos, além de consultor
na área de medicina interna de felinos do VIN – Veterinary Information Network
– a maior plataforma de informação científica e acadêmica veterinária do
mundo. É o único veterinário atuante na América do Sul a fazer parte da
academia de especialistas em felinos da International Society of Feline Medicine.

-

Arine Pellegrino é graduada pela FMVZ-USP, com residência Médico Veterinária
realizada na área de clínica e cirurgia de pequenos animais na mesma
instituição. Fez especialização em Cardiologia veterinária certificada pela
Universidade Anhembi-Morumbi e é mestre em Clínica Veterinária (ênfase em
cardiologia veterinária) pela Universidade de São Paulo (USP), tendo trabalhado
em seu mestrado com a cardiomiopatia hipertrófica dos Maine Coons. É doutora
em ciências pela mesma instituição, e o tema de seu PhD foi a cardiomiopatia
hipertrófica dos Persas e sua possível herança genética. Apresenta certificação
internacional para participação no programa europeu Feline HCM Screening
Program de triagem da cardiomiopatia hipertrófica felina e registro em base de
dados internacional do programa Pawpeds.
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Conteúdo programático – Tópicos abordados:
- Doenças de vias urinárias inferiores – abordagem epidemiológica e investigação clínica:
paremos de chamar todas de “DTUIF”
- Síndrome de pandora: muito além do trato urinário
- Atualidades na abordagem do paciente felino com obstrução uretral
- Urolitíases
- Atualizações no consenso de antibióticos no tratamento de infecções urinárias
- Doença renal crônica: padronização, classificação, estadiamento e terapêutica sintomática
- Terapêutica nefroprotetora e indicadores de prognóstico na doença renal crônica
- Tópicos controversos e atualidades na terapêutica da doença renal crônica: dietas restritas em
proteína, inibidores de ECA e bloqueadores de receptores de angiotensina II
- Uso de calcitriol na doença renal crônica: updates
- Eixo Intestino-Rim e atualidades nas doenças GI com impacto no sistema renal
- Gatos e cálcio: revisão em tópicos de fisiologia e fisiopatogenia das principais causas de
hipercalcemia dos felinos
- Diagnóstico e terapêutica das principais causas de hipercalcemia dos felinos
- Exposição de casos

Curso destinado a médicos veterinários e graduandos do curso de medicina veterinária
(cursando o quarto ou quinto ano).
Investimento:
-

R$ 1.500,00

Inscrições e informações: cursos@gattos.vet.br
Solicitar, via e-mail, a ficha de inscrição e dados bancários para pagamento.
VAGAS LIMITADAS!

Realização:

