
Webinar – Maiores Desafios na 
Geriatria Felina 

 

19 de Novembro de 2020  

CONTACTOS:          TEL  +351218404179                MORADA  Rua Américo Durão 18D, 1900-064 Lisboa, Portugal 
EMAIL  apmveac@apmveac.pt  WEB  www.apmveac.pt              FB  www.facebook.com/APMVEAC/ 

Webinar – Geriatria Canina 

 

18 de Novembro de 2020  

12.30h - Monitorização terapêutica do gato diabético. 
(Federico Fracassi) 
13.00h -  Abordagem ao Gato Ictérico.  (Ana Jacinto) 
13.30h - Pausa. 
13.45h - Patologia articular degenerativa no gato - 
Diagnóstico e maneio. (Catarina Costa)  
14:15h - Doença renal crónica frustrações e 
expectativas. (Rodolfo Leal) 
 

12:30h - Quando o filtro não funciona - Doença renal 
no Cão. (Ana Jacinto) 
13:00h - Medicina geriátrica em Cardiologia - dicas 
práticas. (Rui Maximo) 
13.30h - Pausa. 
13:45h - A idade não é diagnóstico - opções para cães 
geriátricos com dor crónica. (Luís Chambel) 
14:15h - Desafios do diagnóstico de hipotiroidismo 
em cães geriátricos. (Rodolfo Leal) 
 

INSCRIÇÕES: 
•Gatuito para Médicos veterinários associados da 
APMVEAC. 
•Não sócios 20 Euros 
Inscrições através do email: apmveac@apmveac.pt 

Ana Jacinto 
DVM, Dip ECVIM-CA 
EBVS® European Veterinary Specialist in Small Animal Internal Medicine 
RCVS Specialist in Small Animal Medicine (Internal Medicine) 
Licenciada em Medicina Veterinária pela UTAD, tendo frequentado o último ano do curso na Universidade Complutense de 
Madrid onde trabalhou como aluna interna no serviço de Oncologia do Hospital Clinico Veterinário. Após alguns anos 
de exercício de atividade clínica em Portugal, completou o internato em medicina e cirurgia de pequenos animais na 
Universidade de Cambridge (Reino Unido). Em 2012, concluiu a residência em Medicina Interna de Animais de Companhia 
(ECVIM-CA) na Universidade de Edimburgo (Reino Unido) onde permaneceu como professora temporária. Lecionou no 
Mestrado Integrado de Medicina Veterinária na Universidade de Évora e na Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias. Trabalhou nos serviços de medicina interna no “Centre Hospitalier Vétérinaire Frégis” em Paris (França) e no 
hospital veterinário de referência “Davies Veterinary Specialists” (Reino Unido). Atualmente é consultora em medicina 
interna em IDEXX Laboratories. Colabora com a Improve International, enquanto formadora na área de Medicina Interna de 
pequenos animais. Tem o título de especialista em Medicina Interna pelo European College of Veterinary Internal Medicine 
(DipECVIM-CA) e pelo Royal College of Veterinary Surgeons (RCVS Specialist title in Small Animal Medicine (Internal 
Medicine). 
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Catarina Costa 
Médica-Veterinária com ampla experien̂cia em medicina e cirurgia de pequenos animais, terminou a sua licenciatura em 
Medicina Veterinária na FMV em 2007. Desde cedo se interessou pela área da cirurgia geral e ortopédica de pequenos animais, 
tendo começado o seu processo de desenvolvimento e prática nestas áreas em 2008. Com diversas formacõ̧es e estágios 
realizados em Portugal e no estrangeiro, vem desde essa data crescendo profissional e tecnicamente. Em 2010 sente a 
necessidade de complementar a sua formação em ortopedia com a área de Fisioterapia e Reabilitação animal, tendo em 2011 
aberto um centro especializado nesta mesma área. A partir de 2013 decide dedicar-se a 100% ao serviço ambulatório de 
cirurgia geral e ortopédica. Neste momento conta com mais de 35 clínicas e hospitais como clientes na região da grande Lisboa 
e noutras zonas do país. Professora assistente na FMV-ULHT desde 2018 e oradora convidada em diversas palestras e 
congressos, o gosto por transmitr conhecimentos e aprender cada vez mais é algo que a define como profissional e como 
pessoa.  
 

Federico Fracassi graduated in Veterinary Medicine (DVM) “cum laude” State University of Bologna. At the same Faculty, he 
followed an internship. In 2005 he defended his Ph.D. thesis. After the Ph.D., he becomes a permanent staff member at the 
Department of Veterinary Medical Sciences - University of Bologna (Italy) where at present is Associate Professor of Internal 
Medicine and Head of the unit of Internal Medicine. He completed a Residency in Internal Medicine at the Clinic for Small 
Animal Internal Medicine, University of Zurich, Switzerland, and gained his status of European Specialist in Internal Medicine in 
2012 (Diplomate ECVIM-CA-internal medicine). Duties include patient care, education (to students, postgraduate training and 
training of interns and residents), and research in internal medicine of companion animals, with special emphasis on 
endocrinology. He is the past-president of the European Society of Veterinary Endocrinology (ESVE), past-president of the 
Italian Society of Veterinary Internal Medicine (SIMIV), board member of the executive committee of the ECVIM-CA congress. 
He is editor of “Veterinaria”, a peer-review journal and associate editor of JSAP. His publication list consists of journal articles, 
research abstracts, case reports, and book chapters. His main research focus is the field of small animal endocrinology.  
 

Federico Fracassi 

Licenciado pela FMV de Lisboa em 1989. Exerce clínica de animais de companhia desde 1991. Exerceu clínica e cirurgia na 
Clínica Vetoeiras de 1993 - 2012. Desde 2012 no VetOeiras, Hospital Veterinário. 
Professor convidado da ULHT, de 2008 - 2015 na disciplina de Patologia e Clínica Cirúrgica. Estágios profissionais realizados na 
Universidade de Cornell (EUA), Clínica Veterinária Canis (Espanha), Dr. Jean François Bardet (França) e Dr. Aldo Vezzoni (Itália). 
Foi Secretário Adjunto da APMVEAC. Membro da ESVOT desde 2000 e da AO e membro fundador do Grupo de Interesse em 
Traumatologia e Ortopedia Veterinária (GITOV). 
 

Luís Chambel 
 

MIMV, PhD, Dipl.ECVIM-CA (Internal Medicine) 
Graduado com o Mestrado Integrado em Medicina Veterinária pela Faculdade de Medicina Veterinária – Universidade Técnica 
de Lisboa em 2008. Realizou um internato geral no Centre Hospitalier Vétérinaire Fregis (Paris) em 2008/2009. Entre 2009 e 
2014, fez um doutoramento no CIISA/FMV-ULisboa no âmbito da imunologia felina. Entre Janeiro de 2014 e Dezembro de 2016, 
voltou ao CHV Fregis (Paris) e completou uma residencia em Medicina Interna tendo obtido  o diploma de especialista europeu 
pelo European College of Veterinary Internal Medicine (ECVIM-CA) em Março de 2017. Desde Abril do mesmo ano, integra o 
corpo clinico do Hospital Escolar da FMV-ULisboa onde, actualmente, é coordenador do serviço de Medicina Interna. Desde 
Abril de 2018, é Professor Auxiliar Convidado na mesma universidade, lecionando as disciplinas de Clinica de Animais de 
Companhia I e II. Desde Janeiro de 2020 supervisiona o programa de Residência em Medicina Interna, certificado pelo ECVIM-
CA, em curso no Hospital Escolar Veterinário/ACIVET – Faculdade de Medicina veterinária (FMV) – Universidade de Lisboa. 
Orador em congressos nacionais e internacionais, tem vários artigos publicados em revistas peer-reviewed e é consultor de 
medicina interna do VIN (Veterinary Information Network). Dentro da Medicina Interna, tem especial interesse por 
Endocrinologia, Gastroenterologia/Hepatologia e Leishmaniose, desenvolvendo investigação clínica nestas áreas. 
  
 

Rodolfo Oliveira Leal 

Licenciado em Medicina Veterinária na Universidade de Évora em 2003. Entre 2003 e 2010 trabalhei em Hospitais veterinários 
na zona da grande Lisboa desenvolvendo como áreas de interesse a Medicina interna e Cardiologia.   
Estágios de curta duração em alguns centros de referência e curso ESAVS (European School of Advanced Veterinary Studies) em 
cardiologia. Em 2010 iniciei um serviço de cardiologia ambulatória “Cardiovet – Ecocardiografia Veterinária Móvel” na zona da 
grande Lisboa. Entre Agosto de 2013 e Abril 2017 responsável pelo serviço cardio-respiratório no “Hospital Veterinário do 
Atlântico” (Mafra). Professor convidado pela Universidade Lusófona de Humanidade e Tecnologia na cadeira optativa 
“Cardiologia Veterinária”.  
Membro da European Society of Veterinary Cardiology e da Sociedade Portuguesa de Cardiologia Veterinária. 
 

Rui Maximo 
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