
CURSO DE CAPACITAÇÃO EM TERAPIA  

CELULAR COM CÉLULAS-TRONCO 
 

Só professores referências nas áreas. 

Seja um médico-veterinário especializado na área. 

Nosso curso oferece: aulas teóricas online ao vivo e prática e simulação de casos presencial (Aula 
prática será presencial em São Paulo/SP, data a ser agendada com os alunos devido a pandemia do 
Covid-19). 

Investimento: 
 

Curso completo R$ 900,00. 

Formas de pagamento: parcelamos em 4x no cartão* e em 2x boleto bancário, a primeira parcela 
sendo à vista (matricula só será efetuada mediante ao pagamento da primeira parcela). 

À vista via transferência/depósito bancário 10% de desconto (matrícula só será efetuada mediante ao 
envio do comprovante, juntamente com a ficha de matrícula preenchida). 

Datas aulas práticas online via app Zoom: 
 

● Domingo, 07/03/21 das 09:00 as 13:00 hs 
● Domingo, 14/03/21 das 09:00 as 13:00 hs 
● Domingo, 21/03/21 das 09:00 as 13:00 hs 
● Domingo, 28/03/21 das 09:00 as 13:00 hs 
● Domingo, 11/04/21 das 09:00 as 13:00 hs 
● Domingo, 18/04/21 das 09:00 as 13:00 hs 
● Domingo, 25/04/21 das 09:00 as 13:00 hs 

Aulas online: 
● Via App zoom ao vivo e ficarão gravadas no site da Curavet com acesso personalizado para 

o  aluno. 

Avaliação para entrar na equipe (opcional): 
● Trabalho escrito enviado e apresentação online. 
● Prova prática de pontos de aplicação. 



Aula Prática Presencial, em São Paulo/SP (um dia das 09:00 as 
17:00 hs, data a ser agendada com os alunos, devido a 

pandemia Covid-19). 

Conteúdo programático: 

Imunologia  
● Componentes da Resposta Imunitária; 
● Resposta Imunitária na saúde e na doença; 
● Resposta Imunitária a agentes infecciosos: 
● Bactérias, 
● Vírus, 
● Fungos, 
● Protozoários. 
● Mecanismos de agressão imunológica: 

○ Imunopatologia 
○ Resposta Imunitária com ênfase na terapia de células – tronco. 

● Principais doenças infecciosas e imunomediadas: 
○ Cinomose; 
○ Leishmaniose; 
○ Erliquiose e Doenças transmitidas por vetores, 
○ Mielodisplasias; 
○ Anemia Hemolítica Imunomediada 

Células-tronco  
● Histórico 
● Conceitos em terapia celular 
● Cultivo celular 
● Células-tronco mesenquimais 
● Biologia celular 
● Imunomodulação 
● Diferenciação celular 

Terapia celular com células-tronco 
● Histórico 
● Possibilidades terapêuticas 
● Ações das células-tronco 
● Estudos de casos 

Ortopedia  
● Doenças ortopédicas que acometem os membros pélvicos. Diagnóstico, diagnóstico 

diferencial,exames, tratamento convencional. 
● Doenças ortopédicas que acometem os membros torácicos. Diagnóstico, diagnóstico 

diferencial,exames, tratamento convencional. 
● Doenças discais. Diagnóstico, diagnóstico diferencial, exames, tratamento convencional. 
● Atuação das células nas doenças ortopédicas. 



Neurologia  
● Doenças neurológicas periféricas. 
● Diagnóstico, diagnóstico diferencial, exames, tratamento convencional. 
● Doenças neurológicas que acometem medula espinhal. Diagnóstico, diagnóstico 

diferencial,exames, tratamento convencional. 
● Doenças neurológicas intra-cranianas. Diagnóstico, diagnóstico diferencial, exames, 

tratamento convencional. 
● Utilização das células nas doenças neurológicas. 

Alterações fisioterápicas 
● Alterações fisioterápicas em paciente tratado com células-tronco. 

Diagnóstico por imagem  
● Diagnóstico por imagem de doenças ortopédicas dos membros pélvicos. 
● Diagnóstico por imagem de doenças ortopédicas dos membros torácicos. 
● Diagnóstico por imagem de doenças neurológicas que acometem coluna espinhal. 
● Diagnóstico por imagem de doenças intra-cranianas 

Hematologia 
● Revisão de coleta e interpretação do hemograma 
● Anemia e suas causas  

○ 1.anemia por deficiência de ferro  
○ 2.anemia da drc 
○ 3.anemia hemolítica imunomediada  
○ 4.anemia da doença crônica  
○ 5.hemoparasitoses 

● FIV/FelV e seus reflexos no hemograma 
● Causas de Trombocitopenia 
● Hipo/Aplasia medular 
● Mielograma (indicações, técnica e correlação clínica) 
● Medicina Transfusional 
● Utilização das células-tronco no tratamento das doenças. 

Dermatologia 
● Dermatologia veterinária 

○ *princípios básicos, 
○ *fisiologia 

● Dermatite alergia: 
○ *ênfase na abordagem dos pacientes atópicos. 

● Principais dermatoses autoimunes: 
○ *pênfigo foliáceo, 
○ *lúpus eritematoso e sistêmico. 

● Dermatite seborreica (adenite sebácea). 
● Associação da terapia celular nas doenças dermatológicas. 



Nefrologia 
● Fisiologia básica, 
● Avaliação de exames normais, 
● Nomenclaturas, 
● Classificação IRIS, 
● Insuficiência renal aguda: 
● patogenia, causas e sintomas, 
● exames de laboratório, 
● tratamento clínico X dialítico, 
● prognóstico. 
● Doença renal crônica 
● patogenia, 
● causas e sintomas, 
● glomerulopatias, 
● alterações em exames, 
● tratamento clínico X dialítico, 
● evolução da doença, 
● prognóstico, 
● Perspectivas futuras, 
● Resultados atuais da equipe Curavet. 

Oftalmologia 
● Imunologia da córnea e da superfície ocular 
● Imunologia e tratamento da ceratoconjuntivite seca 
● Imunologia e tratamento das ceratites crônicas de cães e gatos 
● Imunologia e tratamento das uveítes em cães 
● Imunologia e tratamento das uveítes em gatos 
● Tratamentos atuais e utilização das células-tronco. 

Práticas: 
● Apresentação do laboratório parceiro; 
● Aula prática de manuseio das células; 

- Aula prática de pontos de aplicação da terapia celular com células- tronco. 

● Protocolos; 
● Discussões de casos(simulações e reais); 

Seja muito bem vindo(a) ao mais completo e atual  

curso de capacitação de terapia celular com células-tronco! 
 


