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20º CURSO EXTENSIVO DE 

ULTRASSONOGRAFIA EM PEQUENOS 

ANIMAIS 
 

 

PÚBLICO ALVO 

Este curso está indicado para Médicos Veterinários que tem interesse em aprender 

realmente este método de diagnóstico por imagem e querem trabalhar e se especializar 

nesta área de diagnóstico.  

Será um curso completo, com real objetivo de ensinar a teoria e a prática deste método de 

diagnóstico, começando com a matéria desde o início e aprofundando o conteúdo 

posteriormente.  

É um curso muito interessante também para quem já trabalha com ultrassonografia e quer 

aprimorar/melhorar seu exame e laudo técnico ou aprofundar seus conhecimentos teóricos 

em ultrassom.   

Este curso tem duração de 15 meses, sendo os 3 primeiros meses um curso básico e os 12 

meses subsequentes um curso anual de aprofundamento, com 50% de aulas práticas.  

O diferencial do nosso curso de aprofundamento é a matéria teórica completa e atualizada 

e com exposição de muitas imagens e casos clínicos reais.    

Na nossa aula prática o aluno realiza um exame de ultrassonografia completo, em animais 

reais, encaminhados por clínicos veterinários, e depois confecciona o laudo técnico, tudo 

sob supervisão e auxílio da Dra. Solange Carné e sua equipe de monitores, tornando o 

treinamento prático o mais próximo possível da realidade.   

http://www.cenussolvet.com.br/


Nas nossas aulas práticas colocamos, no máximo 3 alunos por aparelho de ultrassonografia.  

Neste caso, o Veterinário Ultrassonografista tem apoio necessário para o início da sua vida 

profissional, também com a oportunidade de trazer casos clínicos e dúvidas, enriquecendo 

muito as experiências.  

Já tivemos muitos alunos formados neste curso extensivo, que acontece desde 2010, sendo 

a vigésima turma de curso extensivo. 

 

OBJETIVOS DO CURSO 

 

Conhecer e depois aprofundar os conhecimentos teóricos na área de Ultrassonografia 

Veterinária e treinar através de aulas práticas com realização de exames e confecção de 

laudos técnicos. O aluno terá 15 meses de apoio teórico e prático, com objetivo de 

realmente aprender a trabalhar com esta área de diagnóstico.  

Objetivo que você comece a trabalhar com ultrassom durante o curso e possa ter auxílio 

prático no início da vida profissional. Aulas 2 dias por mês. 

Este curso é um curso livre e emite certificado de horas aula. É autorizado pelo CRMV-RJ. 

Este curso é a melhor forma de aprender e treinar ultrassom, porque une o conhecimento 

teórico aprofundado e atualizado e o treinamento prático efetivo, onde o aluno realiza 

exames e confecciona os laudos. 

Agora ainda com a possibilidade de participar do Site MUNDO ULTRA VET e ainda DO 

GRUPO DE CONSULTORIA DA DRA. SOLANGE CARNÉ, obtendo descontos especiais para os 

alunos do Curso Extensivo. 

 

 

NOSSO CURSO TEM O OBJETIVO REAL DE ENSINAR A TEORIA DA ULTRASSONOGRAFIA EM 

PEQUENOS ANIMAIS, ASSOCIADA AO TREINAMENTO PRÁTICO, PARA QUE POSSA 

INGRESSAR NO MERCADO DE TRABALHO. 

 

 

 

 

 



DISCIPLINAS E ASSUNTOS ABORDADOS – 15 aulas – SÁBADO E DOMINGO (1 x 

por mês) 

Horário das aulas: SÁBADO (9 às 18 h) e DOMINGO (9 às 14 h) 

DATAS E ASSUNTOS:  

CRONOGRAMA DAS AULAS 

Aula 1 – 25 E 26 DE JANEIRO DE 2020 

BASES FÍSICAS DO ULTRASSOM; artefatos e formação da imagem ultrassonográfica. 

NOÇÕES BÁSICAS EM ULTRASSOM - rins e bexiga 

Prática com treino em aparelhos demonstração em animais.  

 

Aula 2 –15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2020 

NOÇÕES BÁSICAS EM ULTRASSOM do fígado, vb, baço, trato-gastro-intestinal,  

Prática de demonstração e treino com animais.  

 

Aula 3 – 28 E 29 DE MARÇO DE 2020 

NOÇÕES BÁSICAS EM ULTRASSOM de adrenais, linfonodos e pâncreas e trato reprodutor 

masculino e feminino, gestação. Prática de demonstração e treino com animais.  

A partir daqui teremos o aprofundamento das matérias teóricas, abordando de forma 

completa e aprofundada cada órgão e as aulas práticas consistirão em exames de 

ultrassom completos realizados pelos alunos em animais encaminhados por veterinários 

e posterior confecção dos laudos técnicos que serão encaminhados como num exame 

normal.  

 

Aula 4 –25 E 26 DE ABRIL DE 2020 

BEXIGA E URETRA: Anatomia, anatomia ultrassonográfica, processos patológicos, 

diagnósticos clínicos e ultrassonográficos e casos clínicos associados. Prática de varredura e 

em animais encaminhados por clínicos veterinários.  

 

Aula 5 –30 E 31 DE MAIO DE 2020  



RINS E URETERES: Anatomia, anatomia ultrassonográfica, processos patológicos, 

diagnósticos clínicos e ultrassonográficos e casos clínicos associados.  Prática em animais 

encaminhados por clínicos veterinários.  

 

Aula 6 –27 E 28 DE JUNHO DE 2020 

FÍGADO: Anatomia, anatomia ultrassonográfica, processos patológicos, diagnósticos clínicos 

e ultrassonográficos e casos clínicos associados./Prática em animais encaminhados por 

clínicos veterinários. 

 

Aula 7 –25 E 26 DE JULHO DE 2020 

VIAS BILIARES: Anatomia, anatomia ultrassonográfica, processos patológicos, diagnósticos 

clínicos e ultrassonográficos e casos clínicos associados./Prática em animais encaminhados 

por clínicos veterinários.  

PÂNCREAS E ADRENAIS:  Anatomia, anatomia ultrassonográfica, processos patológicos, 

diagnósticos clínicos e ultrassonográficos e casos clínicos associados. /Prática em animais 

encaminhados por clínicos veterinários.  

 

 

Aula 8 –29 E 30 DE AGOSTO 2020 

TRATO GASTRO INTESTINAL: Anatomia, anatomia ultrassonográfica, processos patológicos, 

diagnósticos clínicos e ultrassonográficos e casos clínicos associados. /Prática em animais 

encaminhados por clínicos veterinários.  

 

 

Aula 9 –26 E 27 DE SETEMBRO DE 2020 

APARELHO REPRODUTOR MASCULINO: Anatomia, anatomia ultrassonográfica, processos 

patológicos, diagnósticos clínicos e ultrassonográficos e casos clínicos associados. /Prática 

em animais encaminhados por clínicos veterinários.  

BAÇO: Anatomia, anatomia ultrassonográfica, processos patológicos, diagnósticos clínicos e 

ultrassonográficos e casos clínicos associados. Lesões ultrassonográficas X citologia./Prática 

em animais encaminhados por clínicos veterinários.  

 

 



Aula 10 –24 E 25 DE OUTUBRO DE 2020 

APARELHO REPRODUTOR FEMININO: Anatomia, anatomia ultrassonográfica, processos 

patológicos, diagnósticos clínicos e ultrassonográficos e casos clínicos associados. Ciclo 

estral de cadelas e gatas, alterações hormonais. /Prática em animais encaminhados por 

clínicos veterinários.  

 

Aula 11 –   28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2020 

GESTAÇÃO: Gestação, período gestacional, quantidade de fetos, data do parto, sexagem 

fetal (feto macho x feto fêmea), visualização de estruturas fetais, alterações da gestação, 

morte fetal e pós-parto. /Prática em animais encaminhados por clínicos veterinários.  

 

Aula 12 –   12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2020  

LINFONODOS E CITOLOGIA: Anatomia, anatomia ultrassonográfica, processos patológicos, 

diagnósticos clínicos e ultrassonográficos e casos clínicos associados. / Prática em animais 

encaminhados por clínicos veterinários.  

TÓRAX/ LÍQUIDO LIVRE EM ABDOMEN E EMERGÊNCIAS: Anatomia, anatomia 

ultrassonográfica, processos patológicos, diagnósticos clínicos e ultrassonográficos e casos 

clínicos associados. /Prática em animais encaminhados por clínicos veterinários.  

 

Aula 13 – 30 E 31 DE JANEIRO DE 2021 

DOPPLER ABDOMINAL E GRANDES VASOS: introdução ao doppler, anatomia dos vasos 

abdominais, índice de resistividade aorta e artéria renal, shunts. 

 

Aula 14 –27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2021 

ULTRASSONOGRAFIA OFTÁLMICA: Anatomia, anatomia ultrassonográfica, processos 

patológicos, diagnósticos clínicos e ultrassonográficos e casos clínicos associados. /Prática 

em animais encaminhados por clínicos veterinários 

 

Aula 15 –27 E 28 DE MARÇO DE 2021 

ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL: Anatomia, anatomia ultrassonográfica, processos 

patológicos, diagnósticos clínicos e ultrassonográficos e casos clínicos associados. /Prática 

em animais encaminhados por clínicos veterinários 

 



CARGA HORÁRIA TOTAL:  270 horas  

 

Carga horária total: 270 horas 
 

 

 

 

COORDENAÇÃO 

Dra. Solange Carné, M.V., Ms 

Médica Veterinária formada pela Universidade Plinio Leite em 1999, Mestrado em 

Patologia e Reprodução Animal na UFF em 2003, trabalhou no setor de ultrassonografia do 

CAD (Centro de apoio e diagnóstico veterinário) de janeiro de 2001 a março de 2006, foi 

responsável pelo setor de ultrassonografia e radiologia da clínica SOLVET em Nova Friburgo 

de março de 2003 a setembro de 2005, posteriormente responsável pelo setor de 

ultrassonografia da RADIOVET desde 2007 até 2011, Em 2007, começou a realizar cursos 

em ultrassonografia de pequenos animais para médicos veterinários. A Dra. Solange Carné 

é responsável pelo setor de Ultrassonografia da clínica 24 horas, CTI Veterinário e realiza 

diversos cursos de ultrassom para veterinários em todos os níveis de conhecimento nesta 

área, cursos básicos e avançados. A Dra. Solange Carné também realiza consultorias em 

exames de ultrassom. É proprietária do Cenus Solvet – Centro de ensino em 

Ultrassonografia e do Mundo Ultra Vet, site de conteúdo teórico e consultorias. 

Professores: Dra. Solange Carné CRMV- RJ 5898 

   Dr. Matheus Daudt   CRMV-RJ 11342 

   Dra. Juliana Melo CRMV-RJ 13029 

Dra. Paola Provenzano CRMV-RJ 5610 

Dra. Mônica Souto Maior CRMV-RJ 12872 

Dr. Cristiano Chaves Pessoa da Veiga CRMV RJ 6679 

Karina kroll – biomédica especializada em Aplicattion e 

configurações do equipamento 

    



 

LOCAL 

CENUS SOLVET 

Av. das Américas, 20.039 /  sala 107 

Recreio dos Bandeirantes – Rio de Janeiro – RJ 

 

Telefone para contato: (21) 96442-9070 

 

INVESTIMENTO 

Matrícula: R$ 250,00 (depósito em conta) 

15x R$ 700,00 (em cheques pré-datados que deverão ser entregues no primeiro dia do curso/ também 

será aceito pagamento por boleto mensal, mesmo valor) 

Valor do curso: R$ 10.500,00 

Total à vista: R$ 9.450,00 (10% de desconto) 

 

ESTE CURSO DEVERÁ SER CONFIRMADO ATÉ 20 DIAS ANTES DA DATA PREVISTA PARA O 

INÍCIO. CASO SEJA CANCELADO PELO CENUS SOLVET, DEVOLVEREMOS O VALOR DA 

MATRÍCULA INTEGRALMENTE.  

CASO HAJA DESISTÊNCIA POR PARTE DO ALUNO, NÃO DEVOLVEREMOS O VALOR DA 

MATRÍCULA. 

CASO VOCÊ PRECISE FALTAR UMA AULA, PODERÁ REPOR EM OUTRO CURSO 

SUBSEQUENTE.  

VOCÊ RECEBERÁ APOSTILA COMPLETA COM FOTOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS 

AULAS E ESTUDO. 

VOCÊ TAMBÉM RECEBERÁ UM JALECO DO CURSO. 

 

 

Conta para depósito 

Banco Bradesco 

Ag. 3242 / Conta poupança 1009324-4 

Solange Carné da Costa – CPF 037.437.797-90 

 



Banco Santander 

Ag. 4702 / Conta corrente 01020263-1 

Solange Carné da Costa – CPF 037.437.797-90 

 

 

Instruções: 

Depositar o valor da matrícula e enviar comprovante com seu Nome, Telefone e Email para  

cenussolvet@gmail.com 
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