PROGRAME-SE
XIX Simpósio Internacional de Leishmaniose Visceral Canina
Belo Horizonte (MG) sediará, entre os dias 10 e 11 de novembro, o XIX Simpósio Internacional
de Leishmaniose Visceral Canina, reconhecidamente o principal evento sobre Leishmaniose
Canina/Felina do Brasil. O evento é uma realização do BRASILEISH (Grupo de Estudo em
Leishmaniose Animal) e ocorre com o objetivo de estudar, discutir e propor ações voltadas para
a Leishmaniose Animal.

Inspirado no conceito de Saúde Única, o evento abordará aspectos relacionados à clínica
médica, fatores epidemiológicos, a saúde pública, o controle e prevenção das leishmanioses no
país, envolvendo médicos veterinários, profissionais de saúde, pesquisadores e sociedade geral.
Está confirmada a participação da dra. Maria Grazia Pennisi (Itália), médica veterinária do
LEISHVET que apresentará evidências da Leishmaniose Felina, que já é presente em várias
regiões do Brasil. A programação do Simpósio engloba, ainda:


Saúde Única e a Leishmaniose Animal – Posicionamento do CFMV;



Aspectos epidemiológicos da Leishmaniose Tegumentar e Visceral no Brasil –
distribuição humana e o papel dos reservatórios;



Medidas de controle da população canina – uma experiência de 10 anos na cidade de
Salvador;



Atualidades sobre o controle dos flebotomíneos e outros vetores;



Vacinação contra LVC no Brasil – individual e coletiva – resultados encontrados;



Medicina do coletivo frente a LVC – A popularização do tratamento e novas
ferramentas públicas de controle;



Leishmaniose Felina – Semelhanças e diferenças - Aspectos Clínicos e Diagnóstico,
Tratamento e Controle;



Discrasias sanguíneas na LVC;



Congruências e incongruências no diagnóstico da LVC, Vacinação e Diagnóstico;



Avaliação da infectividade canina, estadiamento e tratamento da LVC no Brasil;



Nefroproteção e manejo terapêutico das nefropatias na LVC;



Aspectos oficiais do controle da LVC no Brasil.

A expectativa da organização é de um grande evento. “Esperamos os profissionais na certeza
de que teremos um Simpósio de alta qualidade e de antemão agradecemos o apoio do CRMVMG e da Sociedade Mineira de Médicos Veterinários, e também de todos aqueles que veem na
Saúde Única a inspiração na luta pela vida de todos os seres”, comentou dr. Vitor Márcio Ribeiro.

Para mais informações e inscrições acesse: www.brasileish.com.br

