Tópicos em Medicina Felina
Comportamento aplicado à clínica de felinos:
etologia e medicina interna juntas
Dias 27 de Abril, 04 e 11 de Maio de 2022

Gatos são seres únicos, complexos e multifacetados, peculiares em sua maneira
de perceber e reagir ao mundo. Dotados de uma capacidade sensorial e um
processamento emocional completamente distintos dos nossos, os gatos, ainda que
flexíveis em seu comportamento, são altamente sensíveis ao estresse, sendo que muitos
estressores são desconhecidos do médico veterinário. Cuidar da mente e das emoções
felinas é parte essencial da manutenção da integridade física e do controle das
enfermidades felinas, haja vista que o estresse e estados emocionais negativos são
deletérios não só para a mente, mas também para o corpo. Além disso, os distúrbios
comportamentais felinos detém forte conexão com suas enfermidades físicas, inclusive
muitas delas se confundem com distúrbios comportamentais, já que o comportamento
alterado pode constituir manifestação única de doenças físicas. Ou seja, Etologia (a
ciência dos comportamentos dos seres vivos) e Medicina Interna dos felinos devem
andar juntas!
Aos clínicos de felinos, o “pulo do gato” para compreendê-los como um todo e
implementar tratamentos que realmente atinjam as doenças em sua totalidade
(consequentemente, resultando em mais sucesso terapêutico), é um mergulho na
mente e nas emoções felinas. De forma técnica e científica, porém sem nunca perder de
vista o cotidiano de uma clínica de felinos, esse curso servirá como um divisor de águas,
elevando a outros patamares o conhecimento e as habilidades dos médicos veterinários
participantes. Quando um etólogo e um clínico de felinos se juntam, o resultado não
poderia ser outro: inovação e excelência no atendimento aos bichanos!
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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.

-

Daniela Ramos possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade de
São Paulo e mestrado em Comportamento Animal Aplicado pela Universidade
de Lincoln – Inglaterra. Fez doutorado e pós-doutorado em Clínica Veterinária
(ênfase em Comportamento Animal) pela Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia da Universidade de São Paulo. Tem certificado em Bem-Estar Animal
pelo Cambridge e-learning Institute e em Comportamento Felino Avançado pela
International Society of Feline Medicine. Possui Diplomado "de facto" pelo
Colégio Latinoamericano em Etologia Clínica Veterinária (CLEVE). É sócia
proprietária do PSICOVET - Centro de Comportamento e Bem-Estar Canino e
Felino.
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Conteúdo programático- tópicos abordados:
- Origens do felino doméstico: biologia evolutiva, aspectos históricos e correlação com
problemas e interpretações na atualidade
- “Clínica amiga do gato” – história, conceitos, programas e a construção de ambientes
(e equipes) específicas para gatos
- A influência do estresse na medicina felina: alterações esperadas na clínica, doenças
associadas e manejo farmacológico
- Síndrome de pandora: muito além do trato urinário
- Doença articular degenerativa e osteoartrose: quando o comportamento e a dor se
sobrepõe
- A Mente Felina: sentidos, cognição e emoções
- O Estresse Felino: fisiologia e comportamento
- Distúrbios de Comportamento comuns no gato moderno: agressão gato-gato e
eliminação inapropriada
- Ferramentas etológicas essenciais: Enriquecimento Ambiental e Feromonioterapia
- Práticas de Treinamento Felino aplicadas em rotinas básicas em casa e na clínica: corte
de unhas, administração de medicamentos, escovação, etc.
- Exposição de casos

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

R$ 1.650,00

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

