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PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA 
CURSO: MEDICINA VETERINÁRIA Período: 6º  
DISCIPLINA: DIAGNÓSTICO POR IMAGEM Ano: 2016 
CARGA HORÁRIA: 80 horas PRÉ-REQUISITO:    - 
SEMANAL: 4 horas (2 
horas teóricas; 2 horas 
práticas) 

TOTAL: 80 horas (40 
horas teóricas; 40 horas 
práticas) 

 
EMENTA 

Histórico e fundamentos da radiologia em medicina veterinária. Técnicas radiográficas e 
sua aplicabilidade para diagnóstico de doenças do sistema osteoarticular em pequenos e 
grandes animais; e dos sistemas, cardiorrespiratório, genitourinário e digestório de 
pequenos animais. Fundamentos da ultrassonografia e aplicabilidade para diagnóstico de 
alterações dos órgãos da cavidade abdominal em pequenos animais e para tecnologia da 
reprodução em grandes animais. 
 

OBJETIVOS 
GERAL:  
Saber executar, compreender e interpretar os principais exames radiológicos da prática 
veterinária. 
 
ESPECÍFICOS: 
Conhecer os riscos provenientes da radiação proveniente dos aparelhos de raios X e 
saber utilizar adequadamente os equipamentos de segurança; 
Compreender e realizar procedimentos ultrassonográficos da prática veterinária; 
Compreeender os procedimentos endoscópicos da prática veterinária; 
Compreender os exames de imagem avançados em medicina veterinária: ressonância 
magnética, tomografia computadorizada e ecocardiografia. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Introdução à radiologia para uso nas ciências médicas: histórico, conceito de raio x, 
tipos de radiação, aparelhos de raio X e seus constituintes. Filmes radiográficos e 
revelação. Salas de raios x e seus componentes; 
2. Medidas de proteção radiológica e descarte dos resíduos advindos de centros 
diagnósticos; 
3. Radiologia aplicada aos pequenos animais. Radiologia de tórax: técnica, 
posicionamento e principais alterações; 
4. Radiologia aplicada aos pequenos animais. Radiologia de abdômen: técnica, 
posicionamento e principais alterações; 
5. Radiologia aplicada aos pequenos animais. Radiologia ortopédica e neurológica: 
técnica, posicionamento e principais alterações; 
6. Radiologia aplicada aos pequenos animais. Técnicas radiográficas especiais: 
radiografias contrastadas (contrastes positivo e negativo) e raio X digital; 
7. Radiologia aplicada aos grandes animais. Radiologia ortopédica em grandes animais; 
Introdução à ultrassonografia para uso nas ciências médicas. Histórico e conceitos. Tipos 
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de aparelhos de ultrassom. Preparo ultrassonográfico; 
8. Ultrassonografia aplicada aos pequenos animais. Ultrassom de abdômen para 
avaliação dos sistemas urogenitais masculino e feminino; 
9. Ultrassonografia aplicada aos pequenos animais. Ultrassom de abdômen para 
avaliação do sistema gastrointestinal; 
10. Ultrassonografia aplicada aos grandes animais. Ultrassom para finalidades em 
tecnologia da reprodução; 
11. Diagnóstico por imagem na cardiologia veterinária de pequenos animais: a 
ecocardiografia; 
12. Endoscopia veterinária. Conceitos, aparelhos e indicações. Endoscopia, colonoscopia 
e rinoscopia; 
13. Introdução às técnicas avançadas em diagnóstico por imagem (tomografia 
computadorizada e ressonância magnética). 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 Aulas teóricas, trabalhos de pesquisa bibliográfica, leitura e discussão de revistas 
científicas, jornais e outros textos, apresentação de seminários com temas previamente 
escolhidos, grupos de estudo dirigido com roteiros preparados pelo professor. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

Roteiros para acompanhamento das aulas teóricas elaborados pelo professor, sugestões 
de leituras e títulos para preparação de seminários, roteiros para estudo dirigido em grupo 
ou individual, previamente preparado pelo professor, quadro-negro, datashow, 
retroprojetor, vídeo e computador para exibição de CD. 

 
ATIVIDADES DISCENTES  

Avaliações escritas; Trabalhos em grupos e pesquisas; Trabalhos individuais; Relatórios 
de atividades simuladas. 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
1ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em prova teórica. 
2ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em prova teórica e trabalho. 
3ª Avaliação – 40 pontos distribuídos em uma avaliação de 20 pontos e 20 pontos da 
Avaliação Desempenho Acadêmico (ADA). 
Exame especial – 100 pontos. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
HUDSON, J. A. et al. Radiologia abdominal para o clínico de pequenos ani mais. São 
Paulo: Roca, 2003. 174 p. 
 
KEALY, J. K.; MCALLISTER, H.; GRAHAN, J. P. Radiologia e ultrass onografia do cão 
e do gato.  3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 436 p. 
 
O’BRIEN, R. T. Radiologia torácica para o clínico de pequenos anim ais.  São Paulo: 
Roca, 2003. 146 p. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

FELICIANO, M. A. R; OLIVEIRA, M. E. F.; VICENTE, W. R. R. Ultrassonografia na 
reprodução animal.  1. ed.  MED VET Livros de Medicina, 2013. 208 p. 
 
PENNINCK, D.; D`ANJOU, M.  Atlas de ultrassonografia de pequenos animais.  
Guanabara Koogan,  2011. 513 p. 
 
THRAL, D. E. Diagnóstico de radiologia veterinária.  6. ed. Elsevier, 2015.  862 p. 
 
 


