
 

www.cenussolvet.com.br  

 

CURSO DE ULTRASSONOGRAFIA 

GESTACIONAL 

 

PÚBLICO ALVO 

Este curso está indicado para Médicos Veterinários ultrassonografistas que desejam 

aprofundar e atualizar seus conhecimentos sobre ultrassonografia gestacional ou que 

fizeram cursos básicos ou estão se especializando nesta área.  

Vamos abordar todos os aspectos da ultrassonografia gestacional, com objetivo de 

aprimorar os seus exames de ultrassom gestacional. 

Teremos aulas teóricas e práticas onde o aluno terá oportunidade de treinar as técnicas do 

exame ultrassonográfico, com pacientes reais, FÊMEAS GESTANTES. 

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

Com este curso o ultrassonografista terá mais segurança em seus exames gestacionais, 

aprimorando as técnicas e aprofundando os conhecimentos neste exame complexo da 

nossa rotina. 

 

OBJETIVOS DO CURSO 

Aprofundar e atualizar os conhecimentos teóricos na área de Ultrassonografia Gestacional, 

aprendendo sobre as imagens ultrassonográficas de gestação nas mais diferentes fases e 
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também abordando outros aspectos como parto, batimento cardíaco, morte fetal, 

contagem de fetos, dentre outros. Após esse curso você irá aprimorar muito seus exames 

gestacionais.  

Treinar através de aulas práticas, com pacientes reais, supervisionado pela Dra. Solange 

Carné e sua equipe de monitores.  

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

DISCIPLINAS E ASSUNTOS ABORDADOS – 2 dias de aulas 

Data: 27 e 28 de abril de 2020 

Horário das aulas: dia 10 - das 9 às 18 h    / dia 11 – das 9 às 14 h 

 

CRONOGRAMA DAS AULAS 

Aula 1 –27 de abril de 2020 

Abordaremos a ultrassonografia gestacional em todas as suas fases, desde o diagnóstico 

inicial até os exames morfológicos com o feto já formado, ou seja, as diferentes aparências 

ultrassonográficas de todas as fases da gestação.  

Organogênese embrionária e desenvolvimento fetal. Todos os órgãos que podemos 

visualizar e avaliar nas diferentes fases. Como reconhecer? 

Em caso de morte fetal ou abortamento: como proceder?  

Parto cesárea:  batimentos cardíacos e decisão do momento de parto cesárea. Hoje em dia 

fundamental para algumas raças, dentre elas: bull dogue inglês e francês, pug, chiuaua, 

outros.  

Parto normal X cesárea de emergência? Muitas vezes o ultrassonografista precisa auxiliar o 

clínico veterinário sobre qual decisão tomar.  

Sexagem de fetos através do ultrassom: macho ou fêmea? 



Defeitos genéticos/congênitos, que podemos visualizar no feto através da ultrassonografia.  

Útero pós-parto: aparência normal e alterações (endometrite, retenção fetal e de 

placenta). 

  

Aula 2 – 28 de abril de 2020 

Aula prática com cadelas e gatas fêmeas gestantes, inteiras e em pós-parto, onde o aluno 

terá oportunidade de treinar sob supervisão da Dra. Solange Carné e sua equipe de 

monitores. 

Na prática realizaremos exames completos de ultrassom gestacional, aprofundando as 

técnicas de varredura e a observar estruturas fetais importantes em cada fase gestacional. 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL:  14 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.   

 



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$ 1.200,00 à vista no dia do curso  

Total à vista: R$ 1.400,00  

 

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. 

 

Conta para depósito 

Banco Bradesco 

Ag. 3242 

Conta poupança. 1009324-4 

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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