Tópicos em Medicina Felina

Oncologia aplicada à clínica de felinos – Cat Friendly Oncology
Dias 21, 28 de Setembro e 05 de Outubro de 2022
Por que os médicos veterinários devem se preocupar com o câncer em felinos?
Estima-se que 4 milhões de gatos desenvolvam câncer todo ano, destacando a
magnitude do problema nessa espécie. A prevalência de câncer em gatos de companhia
segue aumentando por uma variedade de razões, uma das quais está relacionada ao
fato de os felinos viverem mais, graças ao crescente cuidado oferecido pelos tutores e
aos cuidados veterinários avançados que eles procuram. Além disso, os progressos na
terapia do câncer em humanos têm recebido muita exposição através da internet e
mídia, o que fornece informação aos tutores e aumenta o nível de expectativas quanto
às possibilidades de tratamento e uma demanda por cuidados semelhantes para seus
animais. Desta maneira, a busca por profissionais capacitados vem aumentando
bastante.
Infelizmente, muitos profissionais utilizam o conhecimento adquirido sobre
oncologia em cães e transferem para os pacientes felinos. Assim como em outras
enfermidades, gatos possuem diferenças de fundamental importância nas
manifestações clínicas, etiologia, ferramentas diagnósticas, contraindicação de drogas,
prognóstico e especialmente abordagem terapêutica nas principais neoplasias quando
comparados aos cães. Somando-se a isso, felinos requerem uma atenção diferenciada
no manejo dos efeitos adversos relacionados à terapia antineoplásica, ambiente cat
friendly onde o tratamento é instituído e cuidados paliativos.
Pela primeira vez no panorama nacional, um diplomado em medicina felina (ABVP) e
uma diplomada em oncologia veterinária (ACVIM) se juntam para trazer o que há de
mais atual na oncologia em gatos!
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
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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.

-

Karen Batschinski é médica veterinária com graduação pela Universidade
Paulista (UNIP), fellowship e residência em oncologia pela Michigan State
University (EUA), e doutora com ênfase em oncologia pela Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP). É diplomada como oncologista
veterinária pelo American College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM) e pela
Associação Brasileira de Oncologia Veterinária (ABROVET). Professora de cursos
de pós-graduação nível Lato sensu e Stricto sensu e autora de artigos e capítulos
relacionados à oncologia veterinária.
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Conteúdo programático- tópicos abordados:
-

Princípios da quimioterapia em felinos
Linfoma em felinos (alimentar, mediastinal, nodal, nasal, renal, SNC, ocular e
cutâneo)
Mastocitoma (cutâneo, esplênico e intestinal)
Sarcoma de aplicação e pós-traumático ocular
Osteossarcoma
Neoplasias primárias de pulmão e síndrome dígito-pulmonar
Síndromes paraneoplásicas
O uso de inibidores de tirosina quinase em felinos
Carcinoma de células escamosas
Neoplasias de cavidade oral
Neoplasias mamárias
Uso de evidências científicas na tomada de decisão e abordagem ao gato com
vômito crônico
Abordagem ao gato efusão pleural – diferenciação de quadros cardiogênicos,
infecciosos e neoplásicos
Terapêutica aplicada à oncologia felina – tópicos de nutrição enteral e cuidados
paliativos
Dinâmicas e discussão 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!

