MANUAL

DO ALUNO

CURSO DE ENDOSCOPIA RESPIRATÓRIA
EM CÃES E GATOS

SET/2022

setembro

Cronograma do
Curso
17

18

19

Teórico

MANHÃ - 08:00 ÀS 12:30

Introdução a função do sistema respiratório
Fisiologia, Padrões endoscópicos e equipamentos.
Laringoscopia: introdução, anatomia, indicações
Técnica endoscópica e afecções.
Traqueobroncoscopia: introdução, anatomia,
Indicações, técnica endoscópica e afecções

Prático

TARDE - 14:00 ÀS 18:00

Laringoscopia
Traqueobroncoscopia

Teórico

MANHÃ - 08:00 ÀS 12:30

Rinoscopia: introdução, anatomia
Indicações endoscópicas e afecções nasais
Instrumentais

Prático

TARDE - 14:00 ÀS 18:00

Rinoscopia

Vivência na Rotina

MANHÃ - 08:00 ÀS 12:30

Rinoscopia
Laringoscopia
Traqueobroncoscopia

Teórico

TARDE - 14:00 ÀS 18:00

Produção de laudos
Síndrome Braquiocefálico
Discussão de casos
Mesa redonda com os professores

Valores

do Curso
R$

*

6.500

pagamento à vista (PIX ou dinheiro)
ou R$7.500 parcelado no cartão
em até 6X S/juros ou até 12X C/juros
de 2% por parcela.

R$

7.000

pagamento à vista (PIX ou dinheiro)
ou R$8.000 parcelado no cartão
em até 6X S/juros ou até 12X C/juros
de 2% por parcela.

*Valor exclusivo para ex-alunos, CETAC e associados.

Dados

Importantes
Para cancelamentos recebidos com 20 dias ou mais de antecedência do curso, o valor total pago
será reembolsado. Para cancelamentos recebidos com menos de 20 dias antes da realização do curso,
apenas 50% do valor total da inscrição será reembolsado. Caso o aluno não possa comparecer ao curso,
poderá transferir sua inscrição para outro veterinário, desde que o notiﬁque com mais de 48 horas de
antecedência. Caso todas as vagas não sejam preenchidas, a organização reserva-se o direito de
cancelar o curso, bem como alterar a data do curso se necessário por motivos alheios à vontade dos
organizadores. A organização não se responsabilizará por transporte, hospedagem ou outras despesas
decorrentes da frequência do aluno. O mesmo, cede gratuitamente, o seu direito de imagem para ﬁgurar,
individual ou coletiva em campanhas institucionais ou publicitárias do curso, para todos os efeitos legais,
observada a moral e os bons costumes.

Professores

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Rogério A. Nishimaru
Carlos Eduardo Cotias
Luiz Ricardo Silva Lima
Paulo Vinicius Abbade

coursesminivet@gmail.com

minivet_courses

