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Curso Prático de Esterilização
Minimamente Invasiva
Técnica do Gancho – Acesso
Lateral – Esterilização Pediátrica
Cursos de 1 dia – Felinos e Caninos

Vila Nova de Poiares

A ARPA está a organizar cursos práticos para médicos veterinários interessados em aprender na prática as
técnicas mais atuais de esterilização de cães e gatos. As técnicas ensinadas são consequência do aprendizado de
técnicas aprendidas no Brasil, Estados Unidos e Reino Unido e que após mais de 5 mil esterilizações nos últimos
anos realizadas pela formadora, foram adaptadas à realidade portuguesa e a uma necessidade de redução do tempo
cirúrgico, anestésico, de complicações e dos custos associados a este procedimento. As técnicas aprendidas
podem ser utilizadas em animais de qualquer idade, em qualquer condição inclusive em animais ferais (CED). O
curso será de um dia e abordará apenas uma espécie, portanto há dois cursos: felinos ou caninos. Iniciará com a
demonstração cirúrgica em um indivíduo de cada sexo, e de seguida os formandos executarão a cirurgia com
acompanhamento do formador em três fêmeas e um macho da espécie a qual o curso se refere (felinos ou caninos).
O local da formação é o CAMV Cãofraria dos Bichos (www.caofraria.com), em Vila Nova de Poiares, e as datas
são flexíveis, a combinar entre os formandos e a formadora.

Formadora

Cristiane Lima
Curriculum
• Formada em 1998 pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de
São Paulo, Brasil.
• Apresentação do poster "Low-cost neutering: easy way to improve the welfare of abandoned
cats and dogs" International Conference of Conservation and Animal Welfare que decorreu em
Lisboa durante o mês de Maio de 2006.
• Pós-graduação em Imagiologia de animais de companhia, pela Universidade Lusófona de
Lisboa, Portugal em 2008.
• Ministrou as palestras "Técnicas de esterilização pouco invasivas" e "Considerações especiais
para gatos silvestres" no Workshop "Técnicas de Gestão de Colónias de Gatos Silvestres",
realizado no dia 24 de Julho de 2009 no Centro de Educação Ambiental das Águas do Douro e
Paiva, em Vila Nova de Gaia e organizado pela WSPA (World Society for the Protection of
Animals) e Kismet Account.
• Ministrou a palestra "Portugal, dogs, cats and Lemonade" na International Companion Animal Welfare Conference em
Barcelona,
em Outubro
de 2013.Ortopédica
Neste mesmo
mês organizoudeo Ianimais
Seminário
Esterilização
• Pós-graduação
em Cirurgia
e Neurocirurgia
de de
companhia,
pelade Cães e Gatos, em Vila
Nova
de Poiares.
Universidade
Lusófona de Lisboa, Portugal em 2008.
• Diretora clínica do CAMV Cãofraria dos Bichos e presidente co-fundadora da Associação para a Redução Populacional
e do Abandono de Cães e Gatos (ARPA).

Investimento
O curso está preparado para um pequeno número de veterinários, no máximo três formandos.
Ainda assim recomendamos que colegas sem experiência cirúrgica optem pelo curso individual. O valor do
curso será um donativo para a ARPA.

Individual
Dupla (por pessoa)
Tripla (por pessoa)

Pagamento por Transferência Bancária:
NIB - 003506210001511753077

Investimento

Contactos

Email: arpa.associacao@gmail.com

Website: www.arpa-associacao.pt
Morada:
Estrada Nacional 17
3350-087 Vila Nova de Poiares

Curso Felinos

Curso Caninos

290€
240€
225€

500€
412,5€
385€

