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CURSO AVANÇADO EM ULTRASSONOGRAFIA. 

TRATO GASTROINTESTINAL, PÂNCREAS e ADRENAIS  

 

PÚBLICO ALVO 

Este curso está indicado para Ultrassonografistas, que têm interesse em aprofundar e 

atualizar seus conhecimentos sobre o trato gastrointestinal, pâncreas, adrenais e 

linfonodos. Indicado também para os médicos veterinários que estão se especializando em 

ultrassonografia ou que já fizeram cursos básicos em ultrassom.  

Teremos aulas práticas demonstrativas e também hands on, onde o aluno terá a 

oportunidade de empregar as técnicas de varredura demonstradas e treinar em cães e 

gatos, tudo sob supervisão e auxílio da Dra. Solange Carné e professores e também sua 

equipe de monitores, tornando o treinamento prático o mais próximo possível da 

realidade.   

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

 

OBJETIVOS DO CURSO 

 

Conhecer, aprofundar e atualizar os conhecimentos teóricos na área de Ultrassonografia 

Veterinária e treinar através de aulas práticas, supervisionado pelos professores e equipe 

de monitores. 

Com este curso você irá aprofundar seus conhecimentos e técnicas de varredura e terá 

maior segurança em reconhecer as diferentes porções do trato intestinal, aprimorando 

seus diagnósticos. 

Ensinaremos as técnicas de varreduras das diferentes porções do trato gastrointestinal, do 

pâncreas, das glândulas adrenais e dos linfonodos, para que os exames sejam realizados 
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com mais segurança com o objetivo de melhorar a técnica e consequentemente o 

diagnóstico preciso.  

Abordaremos na parte teórica, além de imagens ultrassonográficas normais, imagens de 

alterações destes órgãos e casos clínicos atendidos na nossa rotina clínica demonstrando 

em detalhes as imagens das alterações observadas.  

A prática será dividida em prática demonstrativa e “hands on” onde os alunos farão o 

treinamento sob nossa orientação e supervisão. Serão examinados cães e gatos durante o 

curso.  

Coordenação:  Prof. MS  Solange Carné   

Professores: MV MS Solange Carné 

Mv Matheus Daudt 

MV MS Juliana Melo 

 

Este curso é um curso livre e emite certificado de horas aula.  

 

DATA: 20 e 21 de abril de 2020 

DISCIPLINAS E ASSUNTOS ABORDADOS – 2 dias de aulas 

Horário das aulas: das 9 às 18 h 

 

DATAS E ASSUNTOS:  

CRONOGRAMA DAS AULAS 

Aula 1  

Ultrassonografia das glândulas adrenais (imagens normais e alterações). 

Ultrassonografia do Pâncreas (imagens normais e alterações). 

Ultrassonografia do trato gastrointestinal dos caninos e felinos, abordando as diferentes 

porções do trato (imagens normais e alterações). 

 

Aula 2  

Prática demonstrativa e treinamento prático dos alunos com animais, cães e gatos.. 

 



CARGA HORÁRIA TOTAL:  20 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. 

 

 

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$ 200,00 (depósito em conta) 

R$ 1.800 à vista no dia do curso - Total à vista: R$ 2.000,00  

ou  

matrícula mais 4 x 500 (cheque pré) 

Total parcelado: R$2.200,00 

ENTRAR EM CONTATO PARA PAGAMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO OU BOLETO 

BANCÁRIO. 



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 SEJA CANCELADO PELO ALUNO, NÃO 

DEVOLVEREMOS O VALOR DA MATRÍCULA. 

 

 

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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