
 

 

 
 

Aparelho 

Gastrointestinal  

• “State of the art” da ecografia do aparelho gastrointestinal 

no cão e no gato 

• Integração clínica dos sinais ecográficos 

• Apresentação e discussão de casos clínicos 

• Sessão prática (2 pessoas por animal) 

Formação de 1 dia  

Formadores 

Rui Lemos Ferreira 

Ana Filipe 
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                RESUMO DE UNIDADE DE FORMAÇÃO 
 

 

Ecografia Abdominal – Aparelho Gastrointestinal 

TIPO DE CURSO: Teórico-Prático FORMADORES: Rui Lemos Ferreira e Ana Filipe 

Área: Clínica de animais e companhia 
DURAÇÃO: 7 horas  
 
27/03/2022 

 

Horas  
9-10:30 Teórica 

10:30-11:00 Cofee break 

11:00- 13:00 Teórica 

13:00-14:30 Almoço 

14:30-18:00 Treino gatos/cães 

Modalidades 

CURSO PRESENCIAL: Número máximo de 10 participantes /dia                     VALOR CURSO PRESENCIAL: 350€ + IVA 
                                                                                                                                       ACOMPANHAR CURSO POR WEBINAR: 50€ + IVA 

LOCALIZAÇÃO: Hospital Veterinário de Santarém                                    

RESUMO 

A mais-valia do diagnóstico ecográfico é inquestionável. Quantos de nós temos aparelhos de ecografia no CAMV que não 
rentabilizamos convenientemente ou gostaríamos de aperfeiçoar a nossa técnica de forma a podermos diagnosticar com 
segurança casos mais complexos?  
Avaliação ecográfica do aparelho gastrointestinal é um dos exames ecográficos mais comuns na prática clínica. Aprenda a fazer 
uma avaliação sistemática do mesmo. Como interpretar corretamente alterações gástricas e intestinais e respetivas indicações 
para maneio médico ou cirúrgico.  
Discussão das indicações para a realização de procedimentos ecoguiados.   
Se já tem conhecimento de ecografia, mas gostaria de melhorar, este curso também é para si!! 

OBJETIVOS 

• Avaliação ecográfica específica por órgão 

• Alterações mais comuns 

• Integração clínica dos sinais ecográficos 

• Apresentação e discussão de casos clínicos 

TÓPICOS A ABORDAR 

• Ecografia do aparelho gastrointestinal - estômago, intestino delgado e cólon  

METODOLOGIA DA FORMAÇÃO 

• Apresentação oral com recurso a projeção de material didático  

• Apresentação de exemplos clínicos  

• Demonstração/treino com ecógrafo em animais vivos segundo as diretrizes de utilização de animais  

• Esclarecimento de dúvidas 

MATERIAL NECESSÁRIO 

• Pijama cirúrgico ou bata  

• Todo o material didático de projeção, visionamento ou equipamentos de ecografia é providenciado pela GBP 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

• Barr, F. & Gaschen, L. (2011). BSAVA Manual of Canine and Feline Ultrasonography, BSAVA. 

• Penninck, D. & d´Anjou, M. (2015). Atlas of Small Animal Ultrasonography (2nd ed.), Wiley Blackwell 

• Mattoon, J. (2021). Small Animal Diagnostic Ultrasound (4th ed.), ELSEVIER 

  

 
 


