Tópicos em Medicina Felina
Imersão nas doenças infecciosas dos felinos
16, 23 e 30 de Novembro/2022
As doenças infecciosas compreendem um importante tópico da medicina felina,
não só em seus aspectos patológicos individuais primários, mas também em suas
consequências secundárias indiretas, muito confundidas com doenças de sistemas não
relacionados. O entendimento da biologia evolutiva da espécie felina, as características
epidemiológicas das doenças infecciosas e a importância do estresse e do manejo de
criação do gato são de suma importância no raciocínio e melhor compreensão das
enfermidades infecciosas dos gatos.
Este curso objetiva-se na aprofundada abordagem das principais doenças
infecciosas dos felinos, com apresentação de conceitos, atualizações, novos protocolos
diagnósticos e terapêuticos, discussão de casos clínicos e exames complementares
referentes aos tópicos abordados. É um curso único no panorama médico-veterinário
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.

Tópicos em Medicina Felina
Imersão nas doenças infecciosas dos felinos
16, 23 e 30 de Novembro/2022
Conteúdo programático – Tópicos abordados
- Evolução do gato como espécie “doméstica” – a importância da biologia evolutiva na
correlação com as doenças infecciosas nos felinos
- Doenças respiratórias de trato anterior: Herpesvirose, Calicivirose, Clamidiose
- Imunodeficiência viral felina
- Leucemia viral felina
- Coronavírus entérico e peritonite infecciosa dos felinos
- Raiva em felinos – tópicos de importância clínica
- Tricomoníase e giardíase
- Bartonelose
- Panleucopenia
- Micoplasmose hemotrópica e micoplasmose conjuntival/respiratória
- Vacinas e vacinação em felinos – seguindo os principais consensos mundiais
- Reações adversas vacinais em felinos
- Tópicos controversos na terapêutica antiviral
- 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!

Realização:

