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Kris Gommeren DVM,
Dip ECVIM-CA, MSc, PhD

Médico Veterinário pela Universidade de 
Ghen, tendo realizado a sua residência 
em medicina interna na mesma universi-
dade. Desenvolveu o serviço de Urgên-
cias e Cuidados Intensivos bem como o 
banco de sangue na Universidade de 
Ghent. Diplomado pelo European College 
of Veterinary Internal Medicina (ECVIM). É 
responsável pelo serviço de urgências e 
cuidados intensivos na Universidade de 
Liège, estando envolvido nos programas 
de internato e residência em medicina 
interna. Completou o seu doutoramento 
pela Universidade de Liège. Kris Gommer-
en é atualmente o Presidente da Europe-
an Veterinary Emergency and Critical 
Care Society (EVECC).

Søren Boysen DVM,
Dip ACVECC

Médico Veterinário pelo Western College 
of Veterinary Medicine (Canadá), comple-
tou a residência em emergência de 
pequenos animais e cuidados intensivos 
na Tufts University (EUA). É diplomado 
pelo American College of Veterinary 
Emergencies and Critical Care (ACVECC). 
Colaborou durante 5 anos na Universi-
dade de Montreal e é atualmente docente 
da Universidade de Calgary. Recebeu 
vários prêmios de excelência em ensino, 
publicou vários artigos em revistas cientí-
ficas indexadas e é autor de inúmeros 
capítulos de livros didáticos sobre temas 
de emergência e cuidados intensivos. 
Palestrante reconhecido internacional-
mente, tem realizado palestras e work-
shops em mais de 70 locais a nível mun-
dial. A sua investigação inclui temas 
como trauma, sonografia, hemorragia e 
perfusão, com particular interesse pela 
ecografia de emergência e de cuidados 
intensivos, sendo responsável pelo exame 
FAST em pacientes veterinários. 

Angela Martins DVM,
MSc

Médica Veterinária e Diretora Clínica do 
Hospital Veterinário da Arrábida e do 
Centro de Reabilitação Animal da Arrábi-
da. Formação desde 2008 a 2016 na Euro-
pean Veterinary Emergency and Critical 
Care Society (EVECCS). Membro da 
EVECCS. Formadora em diversos cursos 
de emergencias no Instituto Politécnico 
de Portalegre. Docente da disciplina 
Emergências e Cuidados Intensivos em 
Medicina Veterinária no Mestrado 
Integrado em Medicina Veterinária da 
FMV-ULHT. Responsável pela organ-
ização e formadora da Pós-Graduação de 
Enfermagem da FMV-ULHT. Formação 
diversa na area de Neuroreabilitação 
animal. Membro da American Association 
of Rehabilitation Veterinarians (AARV) e 
da International Veterinary Rehabilitation 
and Physical Therapy (IAVRPT). Certifi-
cação Certified Canine Rehabilitation 
Practitioner (CCRP) e formadora da 
Universidade do Tennessee. Publicou 
diversos artigos no Jornal International 
Archives of Medicine. Formação em 
Medicina Humana em pós-graduações 
de neuroreabilitação e fisiatria (9th World 
Congress for neurorehabilitation e Euro-
pean Congress of Physical and Rehabili-
taiton Medicine). 

Jennifer Devey DVM
Dip ACVECC

Médica Veterinária pelo Ontario Veteri-
nary College Universidade de Guelph, 
completou a sua residência em emergên-
cia e cuidados intensivos no Centro de 
Emergência Animal em Milwaukee, 
Wisconsin, tendo-se tornado Diplomada 
pelo American College of Veterinary 
Emergencies and Critical Care (ACVECC). 
Completou ainda uma residência cirúrgi-
ca tendo realizado várias práticas clínicas 
em centros privados nos Estados Unidos. 
Jennifer Devey foi diretora do serviços de 
emergência e de cuidados intensivos em 
vários centros de referência no Canadá e 
nos Estados Unidos. Atualmente, trabalha 
como consultora independente e espe-
cialista em emergências e cuidados 
intensivos. Autora de mais de 50 artigos e 
capítulos de livros, está ativamente 
envolvida em investigação e é membro 
de sete organizações veterinárias profis-
sionais em todo o mundo. 

Nuno Félix DVM
MD, MSc

Médico Veterinário pela Faculdade de 
Medicina Veterinária da Universidade de 
Lisboa. Mestre em Neurociências pela 
Faculdade de Medicina da Universidade 
de Lisboa. Mestrado Integrado em Medici-
na pela mesma Faculdade em 2011. 
Doutorando em Ciências Veterinárias 
pela Faculdade de Medicina Veterinária da 
Universidade de Lisboa tendo sido assis-
tente da Disciplina de Clínica de Animais 
de Companhia I e II entre 2001 e 2014. Foi 
secretário da European Veterinary Emer-
gency and Critical Care Society entre 
2005 e 2011. É atualmente membro do 
Member Relation Committee of European 
Veterinary Emergency and Critical Care e 
Interno da especialidade de Pediatria 
Médica do Hospital de Santarém.
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