
 

PUCPR Toledo realiza o I Congresso Paranaense de Medicina Veterinária 

O evento online oferece uma série de palestras com profissionais especializados no 

campo do conhecimento animal 

 

Entre os dias 14 e 18 de setembro, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

(PUCPR) promove o I Congresso Paranaense de Medicina Veterinária PUCPR Toledo 

- O ambiente virtual aproximando oportunidades no campo do conhecimento animal. 

Totalmente virtual, o evento surgiu da união entre professores e estudantes da 

Universidade interessados em expandir os conhecimentos na área e promover a 

interação e a troca entre profissionais e acadêmicos.  

No total, serão 17 palestras programadas para os cinco dias de evento. “O momento é 

ideal para buscar conhecimento e o que é melhor, o evento é gratuito e com 

certificação”, explica a coordenadora do curso de Medicina Veterinária da PUCPR 

Toledo, Vanessa Yuri de Lima.  

O Congresso foi organizado pelos professores Maurício Orlando Wilmsem e Vanessa 

Holsback em parceria com o Centro Acadêmico do Curso do Medicina Veterinária da 

PUCPR Campus Toledo. Segundo Wilmsem, os assuntos abordados pelos 

especialistas nas palestras chamam a atenção pela complexidade e pelo conteúdo 

atualizado que abrangem a maioria das áreas da Medicina Veterinária.  

Os temas vão desde a legislação, saúde animal, veterinária forense, diagnósticos de 

doenças e cirurgias, manejo e fertilização e ainda sobre a importância do Médico 

Veterinário durante a pandemia de Covid-19. “São abordagens indispensáveis para a 

formação do profissional da Medicina Veterinária e que mostram o quanto o I Congresso 

foi planejado e organizado para oferecer um conteúdo de qualidade aos participantes”, 

ressalta.   

As vagas para o I Congresso Paranaense de Medicina Veterinária PUCPR Toledo são 

limitadas. As inscrições podem ser feitas no link https://bit.ly/3bN03d6 

Programação 
 
Dia 14/09/20 – Das 18h30 às 19h30 
Comportamento Animal: Uma nova ferramenta para o bem-estar 
 
Dia 14/09/20 – Das 19h30 às 20h30 
Animais, sujeitos de direito 
 
Dia 14/09/20 – Das 20h30 às 21h30 
Conhecendo um pouco da Medicina Veterinária Forense 
 
Dia 14/09/20 – Das 21h30 às 22h30 
Animais utilizados para o ensino e pesquisa 
 
Dia 15/09/20 – Das 19h10 às 20h10 
Diagnósticos diferenciais de osteossarcoma 
 
Dia 15/09/20 – Das 20h10 às 21h10 
Toxoplasma Gondii: Qual é a relação entre felídeos e a diversidade genética do 
parasita 

https://bit.ly/3bN03d6


 
Dia 15/09/20 – Das 21h10 às 22h10 
Resistência aos anti-helmínticos: como conviver com este problema? 
 
Dia 16/09/20 – Das 19h10 às 20h10 
Broncopneumonia em bezerros 
 
Dia 16/09/20 – Das 20h10 às 21h10 
Síndrome da Exaustão Equina 
 
Dia 16/09/20 – Das 21h10 às 22h10 
Uso de sêmen congelado em equinos: passado, presente e futuro 
 
Dia 17/09/20 – Das 19h10 às 20h10 
Manejo nutricional e imunológico do neonato órfão 
 
Dia 17/09/20 – Das 20h10 às 21h10 
Avaliação do neonato equino e identificação do paciente de risco 
 
Dia 17/09/20 – Das 21h10 às 22h10 
Medicina Veterinária na vulnerabilidade e Covid-19 
 
Dia 18/09/20 – Das 18h30 às 19h30 
Uso de rufião na criação de bovinos, utilizar ou não? 
 
Dia 18/09/20 – Das 19h30 às 20h30 
Conduta cirúrgica na hérnia de disco invertebral: efeito prognóstico, clínico e imagem 
 



 


