Tópicos em Medicina Felina
Atualidades em dermatologia dos felinos
Dias 17 e 24 de Agosto de 2021
As queixas referentes ao sistema ototegumentar apresentam ocorrência cada
vez mais elevada na clínica de felinos. A distribuição lesional, bem como o conhecimento
das principais manifestações elementares, são de extrema importância na medicina
veterinária, muitas vezes contribuindo de forma significativa para o diagnóstico.
Entretanto, ao se tratar da espécie felina, as lesões e sua distribuição muitas
vezes são semelhantes, o que dificulta a definição do quadro mórbido. Saber dominar a
colheita e interpretação dos exames complementares e técnicas de exclusão para
reduzir os possíveis diagnósticos diferenciais torna-se, assim, fundamental.
Dentre os principais objetivos deste curso deve-se incluir o reconhecimento dos
diversos padrões de reações cutâneas observados em felinos.
Além de aprimorar a capacidade semiológica do clínico, serão abordados tópicos
detalhados acerca das doenças parasitárias, infecciosas, alérgicas e autoimunes que
acometem o sistema tegumentar dos felinos. Mecanismos de fisiopatogenia das
principais afecções cutâneas serão discutidos, através de trabalhos científicos e
discussão de casos clínicos. Princípios terapêuticos antigos e modernos serão
comparados quanto ao mecanismo de ação, custo, indicações e contraindicações em
felinos. Novidades e consensos sobre diagnóstico e terapia serão também apresentados,
além de uma aplicada abordagem das manifestações cutâneas de processos sistêmicos.
Diferenciais:
- Aulas online e em tempo real, possibilitando maior interatividade entre os
participantes e com o professor
- Curso apostilado, com material enviado ao aluno em casa.
- Exposição de artigos científicos, consensos e referências de fundamental importância
para a apresentação do conteúdo programático.
- Aulas ficarão gravadas, com possibilidade de assistir o conteúdo no mesmo final de
semana de sua ocorrência

Tópicos em Medicina Felina
Atualidades em dermatologia dos felinos
Dias 17 e 24 de Agosto de 2021
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.

-

Paulo Sérgio Salzo é graduado em Medicina Veterinária, residente e mestre em
Clínica Veterinária, pela FMVZ-USP. Clínico autônomo com especialidade em
Dermatologia de Cães e Gatos há mais de 20 anos. Docente em clínica médica
de pequenos animais na Universidade São Judas Tadeu. Membro da comissão
científica da atual gestão da Sociedade Brasileira de Dermatologia Veterinária.
Autor de diversos capítulos do livro Tratado de Medicina Veterinária Externa –
Dermatologia Veterinária.

Tópicos em Medicina Felina
Tópicos nas doenças gastrintestinais dos felinos
Dias 16, 23 e 30 de Junho de 2021

Conteúdo programático- tópicos abordados:
- Padrões de reação cutânea
- Citologia cutânea – técnica, interpretação
- Dermatoses parasitárias – atualização terapêutica
- Dermatoses fúngicas – avanços na compreensão da patogenia e manifestações clínicas
- Dermatoses alérgicas – atualização sobre imunopatogenia, particularidades da
espécie, apresentações clínicas. Farmacologia aplicada e Novidades no consenso 2021.
- Manifestações cutâneas de doenças sistêmicas
- Dermatoses autoimunes – imunopatogenia, farmacologia aplicada.

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

R$ 1.100,00

Inscrições e informações: cursos@catexpert.com.br
Solicitar, via e-mail, a ficha de inscrição e link para pagamento.
VAGAS LIMITADAS!

