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Atividades de Ensino

James se formou na Royal (Dick) School of Veterinary Studies, em Edimburgo, em 2001, após 
o qual passou quatro anos em prática mista antes de viajar para o hemisfério sul para uma 
temporada de reprodução em Victoria, Austrália, com o Dr. John Hyland, especialista em 
reprodução equina. Em seu retorno ao Reino Unido, ele se juntou ao Dr. Jonathan Pycock, 
especialista em reprodução equina em Yorkshire. Durante as temporadas de reprodução do 
hemisfério sul, ele trabalhou para a Hamilton Veterinary Services, Nova Zelândia, e como 
consultor veterinário com Dr. Lee Morris na Equibreed NZ, Nova Zelândia e Dr. Eric Klaui no The 
Flying Dutchman, Austrália. Em 2009, em associação com Balinmore Stud e AI Center, montou 
uma unidade de congelamento de sêmen de garanhões. Em 2010 recebeu o certificado RCVS 
em Equine Stud Medicine e em 2011 foi nomeado professor associado na Liverpool University. 
James continua a realizar pesquisas clínicas baseadas na prática e publicou material revisado 
por pares sobre o exame de saúde reprodutiva de éguas e garanhões, problemas periparto 
em éguas, tumores de células da granulosa, cúpulas endometriais persistentes e osteomielite 
em potros. James contribui em congressos nacionais e internacionais e CPD com material 
prático sobre diversos assuntos no campo da reprodução e medicina reprodutiva. Ele também 
contribui amplamente para a imprensa popular com artigos sobre muitos assuntos, desde 
pernas dobradas em potros até transferência de embriões e congelamento de embriões.
Em 2013, James iniciou a Equine Reproductive Services (UK) Limited, desenvolvendo uma 
prática de primeira opinião e referência para equinos com sede em Malton, Yorkshire. A 
prática se orgulha de lidar com cavalos desde a concepção até a competição e além. Em 2014, 
James se tornou um professor honorário na Liverpool University e em 2017 ele se juntou ao 
Conselho Editorial do UK-Vet Equine. James tem um interesse particular em ultrassonografia 
Doppler, manejo de garanhões, a égua grávida, dinâmica e patologia ovariana, manejo do 
comportamento reprodutivo, distúrbios ortopédicos do potro e atua como consultor externo 
para o Laboratório do Hospital Rainbow Equine.


