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ULTRASSOM ABDOMINAL 

CURSO BÁSICO ON LINE 

 

PÚBLICO ALVO e OBJETIVOS DO CURSO 

 

Este curso está indicado para Médicos Veterinários e estudantes de medicina veterinária 

que desejam conhecer e aprofundar seus conhecimentos em ultrassonografia de pequenos 

animais e para àqueles que desejam iniciar sua especialização nesta área. 

Vamos abordar o conteúdo básico da ultrassonografia, incluindo a formação da imagem 

ultrassonográfica e artefatos, aspectos normais e principais alterações de órgãos da 

cavidade abdominal. Confira os tópicos abordados abaixo. 

Com este curso você poderá:  

Aprofundar e atualizar os conhecimentos teóricos na área de Ultrassonografia em 

pequenos animais, aprendendo sobre as imagens ultrassonográficas normais e de 

alterações que encontramos na cavidade abdominal. Após esse curso você irá conhecer e 

se apaixonar por esta área de diagnóstico por imagem, amplamente utilizada atualmente. 

O curso será realizado on line e AO VIVO. Durante as aulas os alunos podem participar com 

perguntas, tirando dúvidas imediatamente. As aulas ficarão gravadas para que possam ser 

assistidas quantas vezes o aluno quiser e na hora que desejar. Será formada uma sala de 

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


aula onde serão propostos exercícios para que os alunos possam perceber sua evolução no 

conhecimento da ultrassonografia. Serão disponibilizados materiais em PDF para que os 

alunos possam estudar. Mesmo depois da aula AO VIVO o aluno ainda poderá enviar suas 

dúvidas para Dra. Solange. 

 

AULAS PRÁTICAS: 

O aluno poderá adquirir nosso pacote extra com aulas práticas (veja os valores no fim 

deste documento) onde terá oportunidade de treinar as técnicas do exame 

ultrassonográfico, com pacientes reais. CANINOS E FELINOS. Com a supervisão e auxílio da 

Dra. Solange e sua equipe de monitores. 

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

As aulas práticas serão agendadas para máximo de 18 alunos, mantendo sempre o máximo 

de 3 alunos por aparelho. Ainda sem data fechada, poderemos realizar em maio ou junho, 

de acordo com a evolução do quadro no Brasil e autorização de nossos governantes. 

Com este curso e treinamento prático o médico veterinário terá segurança em seus exames 

abdominais, aprimorando as técnicas e aprofundando os conhecimentos neste exame 

complexo da nossa rotina. 

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

 

ASSUNTOS ABORDADOS  

• Bases físicas do ultrassom 

• Formação da imagem ultrassonográfica 

• Artefatos de imagem 

• Aspecto ultrassonográfico normal de órgãos da cavidade 

abdominal 



• Aspectos ultrassonográficos das alterações mais comuns nos 

órgãos da cavidade abdominal. 

• Bexiga, rins, baço, fígado, vesícula biliar, pâncreas, adrenais, 

útero, ovários, próstata e testículos. 

 

Data início: 13 de abril de 2020 

Datas das aulas: de 16, 20, 23, 27 e 30 de abril,   

Serão 5 aulas, sendo duas aulas por semana com duração de 2 horas, às segundas e quintas 

feiras, a partir de 18:30 h. Esta carga horária pode ser estendida, em caso de necessidade 

para dar continuidade ao conteúdo todo. 

CARGA HORÁRIA TOTAL:  10 horas 

COORDENAÇÃO 

Dra. Solange Carné, M.V., Msc 

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, quando começou a realizar cursos em 

ultrassonografia de pequenos animais. A Dra. Solange Carné é responsável pelo setor de 

Ultrassonografia da clínica 24 horas, CTI Veterinário e do CENUS SOLVET. Atualmente, 

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 fundadora do CENUS SOLVET e do MUNDO ULTRA VET.   

 



Telefone para contato: (21) 96442-9070 – Dra. Solange Carné 

 

INVESTIMENTO PARA O CURSO ON LINE: 

• R$ 600,00 à vista (depósito bancário) ou  

• R$ 700,00 no cartão de crédito (6 x  R$ 129,00 ou 12 x R$ 70,00 – o parcelamento 

poderá ser definido por você, na hora do pagamento de 1 a 12 vezes) 

Link para pagamento online: https://pag.ae/7VTYm-fer  

Se você é assinante do Mundo Ultravet e sua assinatura está ativa, você tem 10% de desconto neste curso. 

Entre em contato por e-mail para solicitar seu desconto. 

Conta para depósito 

Banco Bradesco 

Ag. 3242 

Conta poupança. 1009324-4 

Solange Carné da Costa – CPF 037.437.797-90 

Instruções: 

Depositar o valor do curso e enviar comprovante com seu Nome, Telefone e Email para 

cenussolvet@gmail.com 

INVESTIMENTO PARA AULA PRÁTICA 

1 dia de aula prática: valor R$ 600,00 à vista (depósito bancário) e R$ 700,00 cartão 

2 dias de aula prática: valor R$ 1.000,00 à vista (depósito bancário) e R$ 1.200 cartão 
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