Tópicos em Medicina Felina
Tópicos nas doenças gastrintestinais dos felinos
Dias 09, 16 e 23 de Fevereiro de 2022
As doenças gastrintestinais são comuns na clínica de felinos, muitas vezes
ocorrendo associadas. Gatos possuem diferenças de fundamental importância nas
manifestações clínicas e causas de doenças intestinais, na interpretação de testes de
função e enzimologia hepática, bem como nos padrões etiológicos, sintomatologia,
ferramentas diagnósticas e abordagem terapêutica nas doenças hepatobiliares, quando
comparados à contrapartida canina. Da mesma forma, as pancreatopatias possuem
manifestações muitas vezes insidiosas, com protocolos e descobertas em constante
mudança/atualização, sendo uma área com diversas pesquisas mundiais em curso – mas
ainda pouco explorada e sub-diagnosticadas na clínica.
Este curso objetiva-se na aprofundada abordagem das principais doenças
gastrintestinais dos felinos, com apresentação de conceitos, atualizações, novos
protocolos diagnósticos e terapêuticos, consensos e exposição de casos clínicos das
principais enfermidades do trato gastrintestinal. Um curso atual e aplicado, destinado
aos veterinários atuantes em clínicas e hospitais veterinários, interessados em
aprimorar seus conhecimentos e destinar os mais modernos e atualizados protocolos
diagnósticos e terapêuticos para seus pacientes. É um curso único no panorama médicoveterinário brasileiro, com 25 horas de duração.
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.

-

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. É a única veterinária
atuante na América do Sul a apresentar 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:
-

Evidências na avaliação da imagem e histopatologia nas doenças crônicas do
trato gastrintestinal
Enteropatias crônicas em felinos: doença intestinal inflamatória e linfoma
alimentar
Atualização nas disbioses em felinos
Constipação, obstipação e megacólon em gatos – novas abordagens
diagnósticas e terapêuticas
Enzimologia e interpretação de testes de função hepática
Avaliação e interpretação das icterícias
Afecções de parênquima hepático
Doenças inflamatórias de vias biliares
Obstrução de vias biliares extra-hepáticas
Hepatopatias tóxicas e metabólicas
Doenças infecciosas com acometimento hepatobiliar
Alterações vasculares – particularidades do gato com desvios porto-sistêmicos
Pancreatopatias aguda e crônica: novas diretrizes e consenso
Insuficiência pancreática exócrina
Tríade felina
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!

