O que há de novo na Dermatologia Veterinária mundial!!!!!
9th World Congress of Veterinary Dermatology 2020

Mais um do já tradicional evento
quadrienal da SBDV, sempre no pós Congresso Mundial da “especialidade das especialidades”...trazendo parte do que se ministrou virtualmente
àqueles que não veram a primazia dele par cipar.....

Palestrantes
Profa Dr Ana Claudia Balda – FMU, FMVZ/USP e clínica autônoma
MV MSc Cibele Nahas Mazzei – Clínica autônoma
Prof Dr Daniel Gerardi - UFRGS
Prof Dr Guilherme de Caro Mar ns – Clínico autônomo
MV Leandro Haroutune – Mestrando FMVZ/USP e clínico autônomo
Profa Dra Regina Ramadinha - UFRRJ
Profa MSc Romeika Reis Lima – Clínica autônoma

Sábado 17 de abril de 2021
14h00-14h20

APRESENTAÇÃO DO EVENTO E DOS PA- Mensagem das DIRETORIA CIENTÍLESTRANTES
FICA E PRESIDÊNCIA SBDV

14h20-14h30

Patrocinador

14h30-15h15

“Update on the immunopathogenesis Leandro Haroutune
of canine atopic derma s”
Rossana Marsella

15h15-15h25

Patrocinador
Diuré co e cafeínico

Patrocinador

ti

16h25-16h35

ti

“Pyoderma in cats: is it really a problem Regina Ramadinha
?”
Danny Sco

ti

15h40-16h25

ti

ti

t

ti

INTERVALO

16h35-17h20

“A prac oner´s approach to imune- Romeika Reis
mediates skin diseases”
Peter Hill

17h20-18h05

“Management of barrier func on- does Guilherme de Caro Mar ns
it help?”
Rossana Marsella
Domingo 18 de abril de 2021

HORÁRIO

EVENTO

PALESTRANTE

9h00-9h45

“Use of the oclaci nib in the manage- Romeika Reis
ment of imune mediated diseases”
Greg Burton

9h45- 10h30

“Management of the atopic cat – have Daniel Gerardi
we moved away from prednisolone ?”
Wyane Rosenkrantz

INTERVALO

Diuré co e cafeínico

11h00-11h45

“Diagnos c approach to the itchy dog Ana Claudia Balda
without over-servicing”
Ralf Mueller

11h45-12h30

Intradermal immunotherapy with ac - Cibele Nahas Mazzei
nomicetalys prepara ons as treatment
for feline hipersensi vity derma tes: a
preliminar randomized, placebo controlled, double blind study
Domenico Santoro

INSCRIÇÕES
Gratuitas !!!! e até 15/04 aos associados quites com a anuidade de 2021
Favor inscrever-se , em ambos os dias (sábado e domingo). Clique nos links abaixo e em seguida no campo “Inscrever-se”. Não se faz necessária o preenchimento da senha. A plataforma u lizada será a Webex.
h ps://cu .ly/6x7RIos ( Sábado 17 de abril de 2021)
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h ps://cu .ly/wx7DUz8 (Domingo 18 de abril de 2021)

