Tópicos em Medicina Felina
Tópicos em obstetrícia e neonatologia de felinos
02 e 03 de Fevereiro de 2023 - PRESENCIAL
Voltando ao cenário dos cursos presenciais, a CatExpert traz uma temática
inédita na grade de cursos, de fundamental importância na rotina de um veterinário
especializado em medicina felina – os principais tópicos em obstetrícia e neonatologia.
Com o aumento no número de criadores de gatos de raça, bem como de abrigos
e colônias de gatos, o conhecimento no manejo da fêmea prenhe e do neonato ganham
importância ímpar no cenário da medicina felina nacional.
Este curso objetiva-se na aprofundada abordagem de tópicos em obstetrícia e
neonatologia 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 16 horas de duração. As vagas são limitadas!
Diferenciais:
- Turma reduzida, com no máximo 40 alunos, possibilitando maior interatividade
entre os participantes, bem como integração com o professor.
- Material apostilado entregue no início do curso, com o conteúdo das aulas, além de
de artigos científicos, consensos e referências de fundamental importância
para apresentação do conteúdo programático.
Local: Espaço Business – Av. Paulista, 1776 – 4º andar, São Paulo/SP
Horário do curso: das 8:30 às 18:00
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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 de especialista em medicina felina, sendo o atual
coordenador da prova Americana da especialidade. 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.

- Liege C. Garcia Silva é médica veterinária formada pela FMVZ USP.
Fez mestrado pelo Departamento de Reprodução Animal da FMVZ
USP, tendo trabalhado com Assistência neonatal imediata ao parto.
É doutora em ciências pela mesma instituição, tendo aprofundado
seus estudos na assistência ventilatória de neonatos prematuros.
Atualmente, é professora da Universidade Anhembi Morumbi e
proprietária da Puppy Science - Assistência Reprodutiva e Neonatal.
Ainda, é a coordenadora clínica da Maternidade e UTI Neonatal da
ReproPET - Centro de Reprodução, em São Paulo.
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Conteúdo programático – Tópicos abordados

- Acompanhamento clínico e nutricional da gata gestante
- Diagnóstico e tratamento das principais afecções da gestação
- Cálculo da idade gestacional e expectativa de parto
- Avaliação do bem estar e desenvolvimento fetal
- Manejo de parto e condutas clínicas na distocia
- Diagnóstico e tratamento das afecções puerperais na gata.
- Assistência neonatal imediata ao parto
- Particularidades fisiológicas e desenvolvimento do neonato felino
- Diagnóstico e tratamento da Tríade neonatal felina
- Diagnóstico e tratamento da Isoeritrólise neonatal felina
- Abordagem clínica das infecções e sepse neonatal em felinos
- Intensivismo em pacientes neonatos: o que é possível fazer
- Manejo do neonato felino órfão
- Aconselhamento genético e principais doenças de padrão racial
- Planejamento vacinal do filhote - principais pontos dos consensos

Curso destinado a médicos veterinários e graduandos do curso de medicina
veterinária (cursando o quarto ou quinto ano).
Investimento:
- R$ 1.500,00
Inscrições e informações: cursos@catexpert.com.br
Solicitar, via e-mail, a ficha de inscrição e link para pagamento.
VAGAS LIMITADAS!

Realização:

