Tópicos em Medicina Felina
Edição Internacional
Updates e atualidades em medicina felina
07 e 08 de Fevereiro/2020

Em sua primeira edição internacional, o “Tópicos em Medicina Felina” traz a São Paulo
um evento inovador e único na América do Sul, onde dois diplomados em medicina felina (ABVP
- EUA) ministrarão dois dias inteiros de palestras, trazendo aos ouvintes os principais updates e
atualidades referentes à medicina felina em diferentes áreas – endocrinologia, nefrologia,
doenças infecciosas, terapêutica, entre outras.
A velocidade de informação e o avanço da medicina felina tornam esse evento ímpar e
necessário, atualizando e trazendo os mais recentes e aprofundados conceitos dentro de áreas
específicas e controversas da medicina felina.
Serão apresentados novos consensos, informações e protocolos utilizados em nível
mundial, novidades dos principais congressos de medicina felina da atualidade, além da
explanação de tópicos polêmicos.
Local: Anfiteatro da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM)
Rua Joaquim Távora, 1240. Vila Mariana, São Paulo/SP.
*Estacionamento conveniado no local
** Localizado a 10 minutos (a pé) do metrô Ana Rosa
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Palestrantes:
Margie Scherk, DVM, DABVP (Feline Practice)
- Diplomada pelo American Board of Veterinary Practitioners, com o título Americano
de especialista em medicina felina
- Editora do Journal of Feline Medicine and Surgery
- Renomada palestrante internacional na área de medicina felina
- Fundadora da área de medicina interna de felinos do VIN - Veterinary Information
Network (EUA)
- Past-President da American Association of Feline Practitioners (2007)
- Membro do conselho consultivo do programa Cat Friendly Practice
- Fundadora do CatHealthy Canada
- Autora de diversos capítulos de livros e trabalhos científicos internacionais
Alexandre G. T. Daniel, MV, Msc, DABVP (Feline Practice)
- Diplomado pelo American Board of Veterinary Practitioners, com o título Americano
de especialista em medicina felina
- Membro do conselho diretivo do programa Cat Friendly Practice da Associação
Americana de Veterinários de Felinos
- Consultor da área de medicina interna de felinos do VIN - Veterinary Information
Network (EUA)
- Autor de diversos capítulos de livros em grandes obras da medicina veterinária
nacional
- Autor do livro “Casos em Medicina Felina”
- Diretor clínico da Gattos – Clínica Especializada em Medicina Felina, e coordenador
dos Tópicos em Medicina Felina
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Conteúdo programático:
07/02/2020 – Sexta feira
8:00 – 8:30 – Credenciamento
8:30 – 10:00: Individualizing care for the diabetic cat – improving outcomes
(Individualizando o cuidado do gato diabético – melhorando resultados)
Margie Scherk
10:10 – 11:10: Feline chronic kidney disease: what’s new in 2019 (and how to use it)
(Doença renal crônica felina: o que há de novo em 2019 – e como usar)
Margie Scherk
11:10– 11:40 – Intervalo
11:40 – 12:00 – Intervalo patrocinador
12:00 – 13:00 – Feline infectious peritonitis update – what have we learned?
(Atualização na peritonite infecciosa dos felinos – o que nós aprendemos?)
Margie Scherk
13:00 – 14:15 – Almoço
14:15 – 15:00 – Feline eosinophilic granulomas: complex or not?
(Granulomas eosinofílicos em gatos: complexo ou não?)
Margie Scherk
15:00 – 15:15 – Intervalo patrocinador
15:15 – 15:50 – Uso racional de antibióticos em gatos – parte 1
Alexandre G. T. Daniel
15:50 – 16:20 – Intervalo
16:20 – 16:40 – Intervalo patrocinador
16:40 – 17:40 – Uso racional de antibióticos em gatos – parte 2
Alexandre G. T. Daniel
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08/02/2020 – Sábado
8:00 – 09:00: Lower urinary tract health – metabolism and stress
(Saúde do trato urinário inferior – metabolismo e estresse)
Margie Scherk
09:10 – 10:10: Getting calories in: feeding the inappetant or anorectic cat
(Melhorando o ganho calórico: alimentando o gato inapetente ou anorético)
Margie Scherk
10:10 – 10:40 – Intervalo
10:40 – 11:00 – Intervalo patrocinador
11:00 – 12:00 – An update in feline endocrine diseases
(Atualização nas endocrinopatias felinas)
Margie Scherk
12:10 – 13:10 – Recent compelling and clinically relevant Journal of Feline Medicine
and Surgery updates
(Compilação dos mais recentes e relevantes trabalhos do Journal of Feline Medicine
and Surgery)
Margie Scherk
13:10 – 14:30 – Almoço
14:30 – 15:30 – Screening seniors: integrating early detection programs to benefit your
patients & practice
(Triando animais seniors: integração dos programas de medicina preventiva para
beneficiar seus pacientes e clínicas)
Margie Scherk
15:30 – 15:45 – Intervalo patrocinador
15:50 – 16:30 – Updates do congresso Americano de Medicina Interna Veterinária
(ACVIM) e Congresso Mundial de Medicina Felina (AAFP) – 2019 – parte 1
Alexandre G. T. Daniel
16:30 – 17:00 – Intervalo
17:00 – 17:15 – Intervalo patrocinador
17:20– 18:00 – Updates do congresso Americano de Medicina Interna Veterinária
(ACVIM) e Congresso Mundial de Medicina Felina (AAFP) – 2019 – parte 2
Alexandre G. T. Daniel
18:00 - Encerramento
** Grade sujeita a alterações

Curso destinado a médicos veterinários e graduandos do curso de medicina veterinária
(cursando o quarto ou quinto ano).
O curso contará com tradução simultânea.
Inscrições e informações: gattosinternacional@gmail.com
Ficha de inscrição e investimento:
https://docs.google.com/forms/d/1NrhTo0EgDPL-xWjbcmkGkzuluy9825aNz5vrHF_ankE/edit

VAGAS LIMITADAS!

Realização:

Patrocínio:

