
PROGRAMA
09h00 | Organização dos grupos e início das actividades
11h00 | Coffee break
12h40 | Apresentação Ecuphar
13h00 | Pausa para Almoço
14h00 | Reínicio das actividades
16h00 | Coffee break
18h00 | Encerramento do evento Evento exclusivo para 

Associados APMVEAC: €220

Inscrições* e envio de comprovativo de transferência bancária
para apmveac@apmveac.pt

IBAN: PT50 0033 0000 4535 1648 0120 5 (Millennium BCP)

No acto da inscrição o associado deve mencionar por ordem de preferência os blocos em que gostaria de
participar (exemplo: 1ª preferência bloco 3, 2ª preferência bloco 1..etc) . Os participantes serão alocados
aos blocos por ordem de inscrição . Em cada bloco haverá um formador para 4 participantes.

O evento estará limitado a 12 participantes.
Este evento decorrerá de acordo com as normas da DGS. No acto de inscrição pedimos que nos
disponibilize o certificado digital.

* Inscrições obrigatórias para todas as formações, tanto para associados como para não associados, e sujeitas à lotação da respetiva sala. Em caso de

inscrição, se não puder participar no evento, cancele a sua inscrição até 48h antes do mesmo, por e-mail, para que o seu lugar possa ser ocupado por outro

interessado. Os inscritos (associados ou não associados) que não compareçam no evento sem ter cancelado a sua inscrição neste tempo útil, terão uma

penalidade de €30 por assistência não justificada. (Esta penalização é válida no ano em causa.). As inscrições são pessoais e intransmissíveis, e não é

permitida a frequência de um evento em nome de outro inscrito/associado da APMVEAC. Os organizadores do evento podem solicitar uma identificação aos

participantes do mesmo.
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CONTACTOS

5 de Março 2022
Universidade de Évora

Faculdade de Medicina Veterinária – Pólo da Mitra - Laboratório de Anatomia

COM O APOIO:

Wet Lab 
Cirurgia de Animais de Companhia
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FORMADORES

Wet Lab 
Cirurgia de Animais de Companhia

Margarida Correia Dias | Certificado Europeu em Cirurgia de Pequenos Animais . Título
“Advanced practicioner in Small Animal Surgery” pelo Royal College of Veterinary Surgeons.
Docente convidada na área de Cirurgia pela Universidade de Évora.

Rafael Lourenço | Dedica-se exclusivamente á prática de clínica cirúrgica veterinária desde
2004. Director Clínico do Centro de Cirurgia Veterinária de Loures

Nuno Alexandre | Professor Auxiliar na Universidade de Évora, lecciona as disciplinas de
Patologia e clínica e cirúrgica, Imagiologia e Medicina de Urgências no Mestrado Integrado
em Medicina Veterinária - Universidade de Évora. É director clínico do Hospital Veterinário
da Universidade de Évora desde de 2016 e dedica-se em exclusivo à cirurgia ortopédica e de
tecidos moles de animais de companhia.

Neste evento vamos proporcionar aos associados excelentes condições para um dia intenso de
práticas cirúrgicas em cadáveres de felídeos e canídeos. Contando com a presença de colegas com
diferentes experiências em patologia cirúrgica pensamos poder criar um espaço de partilha e de
estímulo para todos os colegas interessados, independentemente do nível de experiência de cada
um. Durante esta sessão serão executadas pelos participantes as seguintes técnicas cirúrgicas
divididas em 3 blocos:

Bloco 1: Nefrectomia (urolitíase); nefrotomia; remoção das glândulas perianais; ressecção de
palate mole e rinoplastia; fenda palatina congénita e adquirida

Bloco 2: Acessos cirúrgicos à articulação coxofemoral; Resolução de luxação coxofemoral
traumática (reconstrução capsular e sutura ilio-femoral); Ostectomia da cabeça e colo femorais
associados a acetabulectomia parcial; hérnia perineal

Bloco 3: Acessos cirúrgicos à articulação coxofemoral; Resolução de luxação coxofemoral
traumática (reconstrução capsular e sutura ilio-femoral); Ostectomia da cabeça e colo femorais
associados a acetabulectomia parcial; Luxação da patella (trocleoplastia, transposição da
tuberosidade tibial)


