"CURRICULUM VITAE"

1. DADOS PESSOAIS

Carolinne Torres Silva Dias
Data de Nascimento: 19/01/1983
Estado Civil: Casada
CPF. 311145108-90
RG.43702535-4

Telefones: (11) 3578 9349 (11)
98882030
Endereço: Av Otacílio Tomanik, n°
1054 apt° 111, Jd. Bonfiglioli,
CEP.05363-101, São Paulo – SP,
Brasil.

2. FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Doutora em Ciências pelo departamento de Anestesiologia da Faculdade
de Medicina da USP, no ano de 2011. Orientada pelo Prof. Dr. Maurício Rocha e
Silva e co-orientada pelo Prof. Dr. Luiz Francisco Poli de Figueiredo.

Especialista em Acupuntura Veterinária pelo Curso Lato sensu de
especialização em Acupuntura Veterinária do Instituto Bioethicus/Botucatu-SP- de
no ano de 2009.

Graduada Médica Veterinária e Zootecnista pela Faculdade de Medicina
Veterinária e Zootecnia da USP no ano de 2006, matriculada no conselho regional
de medicina veterinária de São Paulo sob o número 21601 desde então.
3. ATIVIDADE PROFISSIONAL

Acupunturista veterinária autônoma a desde 2007 – Sócia proprietária da
Flor de Lótus Acupuntura Veterinária;

Pesquisadora do laboratório Bioxen - pesquisa e desenvolvimento em
medicina veterinária. Responsável por estudos de eficácia, bioequivalência e
farmacocinética de medicamentos veterinários desde 2008;

Anestesista Veterinária Pesquisadora colaboradora em projetos no setor
experimental do Incor – HC, de 2007 a 2010;

Agosto de 2009 a fevereiro de 2010 – Assessoria e responsabilidade
técnica do Medical Innovation Institute da Johnson & Johnson Medical Brasil
(montagem, assessoria e estruturação dos laboratórios e áreas relacionadas gerenciamento e logística);
4. ATIVIDADE CIENTÍFICA

Doutorado: Realização do projeto de doutorado “Mecanismos de
hipoperfusão tecidual na sepse experimental e efeitos da reposição volêmica com
solução salina hipertônica-hiperoncótica e pentoxifilina” pelo departamento de

anestesiologia da Faculdade de Medicina da USP, também com financiamento da
FAPESP;

Graduação: Realização de dois projetos de iniciação científica na área de
anestesiologia durante o período de graduação sob orientação da professora Dra.
Denise T. Fantoni. Um dos projetos, financiado pela FAPESP, referiu-se ao
“Estudo dos efeitos metabólicos da acepromazina em cães em diferentes
protocolos Anestésicos”. O segundo projeto, financiado pela Pfizer, tratou da
“Comparação das medicações Carprofeno e Meloxicam injetáveis na analgesia
pós-operatória de cirurgias ortopédicas em cães”.

Pesquisadora: Participação no projeto de doutorado “Tratamento inicial do
choque por hemorragia controlada: Avaliação tardia do efeito sinérgico de
pentoxifilina e solução hipertônica” do pós-graduando André Luis Corrêa Magno, do
departamento de anestesiologia da Faculdade de Medicina da USP;

Pesquisadora: Participação no projeto de doutorado “Gradientes de
oxigênio, glicose, dióxido de carbono e lactato em diferentes compartimentos
vasculares” do pós-graduando Adriano José Pereira, do departamento de
anestesiologia da Faculdade de Medicina da USP;

5. PALESTRAS E AULAS

Colaboradora nas demonstrações de aplicação de produtos cirúrgicos
diversos em modelo experimental promovido pela empresa BAXTER Hospitalar
Ltda, no dia 10 de agosto de 2007, na divisão de experimentação do Incor –
HC/FMUSP.

Aulas práticas com os temas “choque hemorrágico” e “isquemia e
reperfusão”, ministradas aos alunos do terceiro ano da graduação da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo, na Divisão de Experimentação do
InCor-HCFM/USP, nos dias 28/09, 01/10 e 03/10/2007, perfazendo um total de 16
horas-aula.

Aula teórica intitulada “Preditores de responsividade a fluidoterapia”,
ministrada aos médicos veterinários residentes em cirurgia e clínica de pequenos
animais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de
São Paulo, no dia 01/11/2007.

Aulas práticas com os temas “choque hemorrágico” e “isquemia e
reperfusão”, ministradas aos alunos do terceiro ano da graduação da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo, na Divisão de Experimentação do
InCor-HCFM/USP, nos dias 22/08, 25/08 e 27/08/2008, perfazendo um total de 16
horas-aula.


Colaboradora nas demonstrações de aplicação de produtos cirúrgicos
diversos em modelo experimental promovido pela empresa BAXTER Hospitalar
Ltda, no dia 07 de março de 2008, na divisão de experimentação do Incor –
HC/FMUSP.

Palestra intitulada “Acepromazina – usar ou não usar, eis a questão”,
ministrada na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de
São Paulo, em colaboração a LAMI, Liga de Anestesiologia e Medicina Intensiva
Veterinária da FMVZ-USP, no dia 22/04/2008.

Palestra no curso de anestesiologia veterinária (Anestesia e analgesia em
cães e gatos), oferecido nos dias 22 e 23 de Agosto de 2009, com 16 horas de
duração. Palestra intitulada: “É possível utilizar a acupuntura como adjuvante de
analgésicos convencionais?”.

Aula prática intitulada “Anestesiologia em emergência e terapia intensiva”.
Carga horária de 2 horas no dia 13 de setembro de 2009. Curso lato sensu de
pós-graduação em medicina veterinária intensiva de pequenos animais, promovido
pela UFERSA em parceria com a BVECCS e Equalis.
 Palestra sobre a formação da empresa Flor de Lótus - Acupuntura Veterinária
na Semana Global do Empreendedorismo, no dia 17/11/2010, sobre mercados de
nichos. http://coworking.beans.net/video/acupuntura-veterinaria-dra
 Palestra intitulada: “É possível utilizar a acupuntura como adjuvante de
analgésicos convencionais?”, na XIII SAMVET- Semana Acadêmica de Medicina
Veterinária da Universidade Metodista de Sáo Paulo, no dia 13 de Setembro, com
duas horas de duração.
 Palestra Intitulada “Acupuntura no controle da Dor”, no curso Dor em cães e
gatos: reconhecimento e tratamento, promovido pelo centro acadêmico Moacyr
Rossi Nilsson, da faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade
de São Paulo, realizado entre os dias 23 e 26/05/2011.
6. PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS

X Congresso Paulista de Terapia Intensiva, promovido pela SOPATI,
realizado de 29 de Agosto a 01 de Setembro de 2007, em Campos do Jordão;

IX Congresso Brasileiro de Acupuntura Veterinária – II Simpósio
Internacional de Fisioterapia, realizado pela associação brasileira de acupuntura
veterinária no período de 16 a 18 de novembro de 2007, com carga horária de 20
horas;

XVIII Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da FMVZ – USP,
promovida pela 70a turma de graduandos da Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia da USP, realizada no período de 15 a 20 de março de 2008, na
qualidade de ouvinte do curso de Anestesiologia, totalizando 16 horas;


I Curso Internacional de N.O.T.E.S. -FMUSP- Natural Orifice Translumenal
Endoscopic Surgery – no período de 31/05/2008 a 01/06/2008, na qualidade de
corpo discente e anestesista veterinária (parte prática), com carga horária de 19
horas;

XIII Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva – adulto-pediátrico-neonatal.
Realizado em Salvador – BA, nos dias 8 a 10 de maio de 2008. Co-autora do
trabalho “Avaliação de marcadores indiretos de perfusão tecidual em modelo
experimental de sepse abdominal – experiência inicial com o uso de cateteres de
PO2 tecidual”.

34º World Small Veterinary Association Congress – 30ª ANCLIVEPA Brasil
Congress – 9ª CONPAVEPA – regional congress of small animal veterinary – São
Paulo – VI Fiavac congress, 21 a 24 de julho de 2009, São Paulo – SP. Carga
horária de 26 horas;

Co-autora dos abstracts “Lactate generation is not related to tissue PO2
levels in sepsis” e “ Does rigth atrium to mixed venous SVO2 gradients mirror heart
oxygen uptake?” apresentados na vigésima-terceira conferência sobre SHOCK em
San Antonio, Texas, USA, nos dias 6 a 9 de junho de 2009.

5th Internacional Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine for
Latin America, 24 a 27 de junho de 2009 em São Paulo – SP, Brasil no
Transaméria Hotel. Apresentação dos pôsteres “Do rigth atrium to mixed venous
oxygen saturation gradients mirror heart okygen uptake?” e “Lactate generation is
not related to tissue partial pressure of oxygen levels in sepsis”.
7. CURSOS COMPLEMENTARES

Empretec – SEBRAE/SP, 05 a 10/04/2010, carga horária: 60 horas

Comunicções Verbais e Não verbais – Técnicas de Oratório-Retórica –
Methodus consultoria em Aprendizagem e Comunicações, 20/09 a 01/10 de 2010,
carga horária 30 horas.
8. CONHECIMENTOS GERAIS
 “Master Course” completo de Inglês pela escola de idiomas SKILL aliança inglesa.
Grau de fluência na língua, boas redação e compreenção.
 Conhecimento de informática.
Programas: Word, Windows, Excel, Power Point, Graphpad Instat, End Note e Web.

