
Data: 08 a 12/09/2021 (4ª feira a domingo)

Curso de Ecocardiografia Veterinária - Módulo Básico

Carga horária total: 40 horas

Período de 5 dias, 08 horas por dia (das 09 às 18 h)

Aulas teóricas pela manhã e práticas pela tarde

Objetivos do Curso:

Este curso teórico/prático oferecido pela CLINCARDIO Veterinária
Educacional tem como objetivo treinar e capacitar profissionais
veterinários que já atuam ou querem atuar na área da cardiologia.
Conteúdo completo dos cortes padrões e interpretação dos dados
objetivos e subjetivos desse exame de imagem. Objetivo maior de
ensinar a parte técnica, mas com um enfoque muito crítico da grande
importância da avaliação subjetiva com a correta interpretação dos
achados ecocardiográficos baseado no conhecimento da fisiopatogenia
das cardiopatias e comorbidades clínicas.

Nós entendemos a importância dos exames complementares para um
correto diagnóstico, para o benefício direto na vida de nossos
pacientes. Mas como orientar melhor o clínico veterinário requisitante?
Ainda tem dúvidas e algumas dificuldades na rotina? Como saber se a
interpretação está de fato correta ou está levando a um diagnóstico
equivocado?



Você terá um nível técnico excelente na prestação de serviço, uma
jornada na Ecocardiografia sólida, segura e confiante, sem vícios,
dúvidas ou dificuldades. Um conhecimento satisfatório cardiovascular
e o sucesso da Ecocardiografia para a saúde e bem estar dos pacientes
e o brilho de sua performance.



Tudo é possível, e com o foco claro, a dedicação e nossa colaboração
para você chegar lá!

Há mais de 20 anos vivendo a 'Cardiologia a todo tempo', coloco minha
vasta experiência e formação neste curso, onde meu foco é
personalizado em cada aluno, para que você saia da experiência de
imersão, de 5 dias, com uma visão mais afiada e sua autoconfiança lá
em cima para aliar as informações clínicas a uma excelente
interpretação ecocardiográfica.

Neste curso você vai:

1) Iniciar sua jornada ou aprimorar seu trabalho já iniciado na
Ecocardiografia;
2) Corrigir vícios, acabar com dúvidas e dificuldades de rotina;

3) Reafirmar que a clínica é soberana e o exame físico é essencial;

4) Perceber que o histórico e a anamnese bem realizados, um
exame físico criterioso e uma boa ausculta cardiopulmonar muitas
vezes concluem diagnósticos ou pelo menos apontam a direção para
um correto raciocínio;
5) Saber que informações associar no momento que obtemos as
imagens, para uma excelente interpretação ecocoardiográfica;
6) Discutir fisiologia e hemodinâmica cardíaca e a fisiopatogenia
das principais doenças cardíacas para uma boa interpretação
ecocardiográfica.

Este Curso é para quem quer se situar na área e se posicionar de forma
assertiva no mercado, para os amantes da cardiologia e para quem
quer aumentar o nível técnico na prestação de serviço em diagnóstico
veterinário, trazendo benefícios diretos para a vida dos nossos
pacientes com uma melhor orientação ao clínico veterinário
requisitante do exame diagnóstico, nosso cliente direto!

Ministrado por:

MV MSc Alessandra Ribeiro Lucena CRMV 4976



Material e espaço utilizado:

- Sala de curso climatizada com cadeiras (com material do aluno como bloco,
caneta e outros), Notebook, TV e cavalete flip-chart para a parte teórica.

- Deck de madeira para Coffee e confraternização.

- Consultório amplo, climatizado com TV e 3 estações para a prática.

- Equipamentos de ultrassom para a prática: Edge-SonoSite, Vivid iq-GE & LOGIG E-GE.

CERTIFICADO AO FINAL DE 40 HORAS

- CADA ALUNO TRAZER JALECO E ESTETOSCÓPIO

- Podem indicar pacientes para virem fazer ECO sem ônus
durante as práticas. Cães e gatos de amigos e familiares.

Inscrições:

Para realizar as inscrições, consultar as formas de pagamento por e-mail:
alessandra@clincardioveterinaria.com.br
Whats app (21) 99975-6577
Site www.clincardioveterinaria.com.br na parte educacional ou através de mensagem no
instagram @clincardio_cardio_veterinaria.

Ao realizar as inscrições, informar os seguintes dados: nome completo, CPF, CRMV, e-mail, celular,
Cidade de origem, clínica onde Trabalha e Faculdade da Graduação.

mailto:alessandra@clincardioveterinaria.com.br
http://www.clincardioveterinaria.com.br/

