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Por que oferecemos 
o curso?
VOCÊ PREPARADO PARA OFERECER SAÚDE AOS PETS

A Medicina Veterinária é uma formação abrangente e uma área 

que vem crescendo exponencialmente, tanto nas especialidades 

clínicas quanto nas especialidades de apoio diagnóstico. Dentre 

essas especialidades, o diagnóstico por imagem se configura 

como ferramenta importante para o diagnóstico de uma série 

de doenças nas rotinas clínica e cirúrgica de pequenos animais.

 O curso de pós-graduação em Diagnóstico por Imagem de 

Pequenos Animais aborda com profundidade os exames ima-

ginológicos disponíveis na Medicina Veterinária, contemplando 

métodos de realização, técnicas e equipamentos utilizados, 

interpretação de imagens e confecção de laudos de maneira a 

garantir o melhor direcionamento ao paciente.

Ao final do curso, você estará preparado e seguro para atuar 

dentro da especialidade de imagiologia veterinária, atuando 

com segurança e possibilitando os melhores diagnósticos para 

o animal e satisfação do tutor.
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Para quem é o curso?
O curso é para profissionais graduados em Medicina Veterinária que 

buscam atualização e querem aprofundar os seus conhecimentos 

na área de diagnóstico por imagem de pequenos animais.
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Programa do Curso
DURAÇÃO: 2 semestres

TITULAÇÃO: Pós-Graduação Lato Sensu

1. Diagnóstico por imagem da região cervical e torácica

 » Indicações para uso de raio X, ultrassom, tomografia computadorizada e ressonância 
magnética para avaliação da região cervical; 

 » Anatomia da região cervical; 
 » Posicionamento para exames de imagem da região cervical;
 » Avaliação da região cervical;
 » Alterações e diferenciais da região cervical;
 » Anatomia da região torácica; 
 » Posicionamento para exames de imagem da região torácica;
 » Avaliação da região torácica; 
 » Alterações e diferenciais da região torácica;
 » Confecção e interpretação de laudo para região cervical e torácica.

2. Diagnóstico por imagem em Endocrinologia

 » Morfologia das glândulas endócrinas; 
 » Topografia das glândulas endócrinas; 
 » Métodos imaginológicos para visualização da hipófise;
 » Métodos imaginológicos para visualização da epífise;
 » Métodos imaginológicos para visualização da tireoide e paratireoide;
 » Métodos imaginológicos para visualização das adrenais;
 » Padrões imagiológicos de normalidade na mensuração das glândulas endócrinas;
 » Auxílio da imagem para colheitas na endocrinologia. 

3. Diagnóstico por imagem nas afecções ortopédicas

 » Morfologia e topografia do esqueleto axial e apendicular;
 » Alterações traumáticas do Sistema Ósseo;
 » Metabolismo e alterações ósseas;
 » Alterações de desenvolvimento e locomoção;
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 » Doenças e lesões inflamatórias e infecciosas ósseas;
 » Alterações neoplásicas no Sistema Ósseo;
 » Locais de coleta de material ósseo;
 » Doenças articulares, como displasia de cotovelo, displasia coxofemoral, osteocondrose 

e osteocondrite;
 » Mielografia e diagnóstico da síndrome da cauda equina; 
 » Caracterização de artrite e artrose;
 » Indicações e limitações de ultrassom para afecções do sistema locomotor.

4. Indicações e limitações do ECG e ecodopplercardiografia

 » Introdução aos exames cardiológicos;
 » Morfofisiologia do coração;
 » Posicionamento anatômico para exames cardiológicos; 
 » Equipamentos necessários para avaliação de eletrocardiograma;
 » Equipamentos necessários para ecodopplercardiografia; 
 » Indicações para uso do eletrocardiograma;
 » Indicações para o uso da ecodopplercardiografia;
 » Limitações do eletrocardiograma;
 » Limitações da ecodopplercardiografia;
 » Confecção de laudo de eletrocardiograma e ecodopplercardiografia;
 » Interpretação de eletrocardiograma e ecodopplercardiografia; 
 » Casuística das afecções cardíacas.

5. Métodos de imagem na avaliação do encéfalo

 » Anatomia imagiológica do encéfalo; 
 » Sintopia encefálica;
 » Indicação assertiva de exame de imagem para lesões encefálicas;
 » Avaliação do encéfalo por radiografia;
 » Avaliação do encéfalo por ultrassonografia;
 » Avaliação do encéfalo por tomografia computadorizada; 
 » Avaliação do encéfalo por ressonância magnética;
 » Angiografia e cintilografia encefálica; 
 » Afecções perceptíveis na imagem;
 » Casuística de alterações encefálicas.

6. Radiologia Veterinária

 » Princípios básicos de radiologia;
 » Radiações ionizantes;
 » Vantagens e desvantagens da imagem radiográfica analógica e digital; 
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 » Equipamentos de proteção radiológica individual e coletiva e dosímetro;
 » Regulamentação técnica para aparelhos de radiologia;
 » Processos ósseos fisiológicos;
 » Padrões de normalidade dos diferentes sistemas corpóreos na imagem radiológica; 
 » Anatomia óssea;
 » Posicionamento anatômico e de imagem;
 » Nomenclatura anatômica e radiográfica.

7. Tomografias e métodos endoscópios

 » Física da tomografia;
 » Meios de contraste;
 » Tomografia do crânio e região cervical;
 » Tomografia do tórax;
 » Tomografia do abdômen;
 » Tomografia dos sistemas muscular e esquelético; 
 » Interpretação de relatórios e laudos de tomografias;
 » Instrumentos, limpeza e desinfecção de equipamentos para endoscopias;
 » Métodos de diagnóstico por endoscopia: videolaparoscopia, videotoracoscopia, 

traqueobroncoscopia, rinoscopia, artroscopia, endoscopia digestiva alta e baixa;
 » Rinoscopia;
 » Otorrinolaringologia;
 » Laringotraqueobroncoscopia;
 » Uretrocistoscopia;
 » Vaginoscopia.

8. Ultrassonografia veterinária

 » Princípios básicos de ultrassonografia; 
 » Física do ultrassom;
 » Equipamentos de ultrassonografia;
 » Anatomia topográfica para ultrassonografia; 
 » Indicações para uso de ultrassom;
 » Uso do ultrassom em urgências e emergências;
 » Nomenclatura ultrassonográfica; 
 » Alterações ultrassonográficas;
 » Formação de laudo ultrassonográfico;
 » Uso do doppler;
 » Colheitas de materiais biológicos guiadas por ultrassom.
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Apostando no ensino 100% digital, mesclamos 
conteúdos disponíveis em ambiente digital 
e encontros ao vivo, explorando ao máximo 
as potencialidades e benefícios de ambos.

 � A pós-graduação UniRitter equilibra hard skills, absorvidas por meio 
das trilhas disponíveis na plataforma, com o desenvolvimento de soft 
skills, com encontros ao vivo e on-line, no formato de 6 e 12 meses.

Estudo no 
ambiente digital
Os benefícios do estudo no 
ambiente digital começam 
pela flexibilidade de horário 
que esse modelo oferece 
 
Ao ter o conteúdo já disponível no 
ambiente virtual, o aluno consegue 
controlar o seu próprio tempo de 
estudo, respeitando o seu tempo 
e ritmo de aprendizagem.

Encontros on-line  
“ao vivo” e em grupo

auxiliam no seu aprendizado 
e  c o m p l e m e n t a m  o 
conhecimento com a troca de 
experiências e o networking.
 
Nos encontros on-line, no modelo ao 
vivo, é possível desenvolver as soft 
skills (competências comportamentais), 
como pensamento crítico, comunicação 
clara e eficiente, mediação de conflitos 
e características de liderança.

Conheça nossa metodologia
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MÓDULOS

Para os cursos de seis meses, são 
oito nanodegrees, os quais possuem 
momentos assíncronos (autoestudo) 
e momentos síncronos (ao vivo) 
em grupo, totalizando 240 horas. 
As demais horas que compõem 
o currículo são trabalhadas por 
meio das Experiências, as quais 
trarão oportunidades de muita 
interatividade e networking.

Para os cursos de 12 meses, são 
quatro módulos de estudo. Cada 
um dos Módulos é formado por 
dois nanodegrees e um nanodegree 
experience, totalizando 90 horas 
de estudos síncronos (ao vivo) 
e assíncronos (autoestudo).

Nossa Pós-
Graduação é 
composta por 
diversos formatos, 
todos com muito 
conteúdo e 
desenvolvimento.
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NANODEGREES

Os nanodegrees objetivam o 
desenvolvimento de competências 
específicas, associadas ao seu 
curso de formação, e conferem 
certificações profissionais e rápidas 
ao estudante. 

Além disso, a cada Nanodegree, 
você participa de encontros virtuais 
e síncronos (ao vivo) com um 
mentor da área de conhecimento 
do seu curso.

 � Vídeo

 � Leituras

 � Podcasts

 � Infográficos

 � Experiências  
on-line síncronas

FORMATOS:

Os Nanodegrees 
integram a sua 
pós-graduação, 
conferindo 
certificação 
ao longo da 
sua jornada.
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NANOEXPERIENCE

PLENÁRIA: A cada Nanodegree teremos um 
momento de interação síncrono com um expert 
(professor especialista no assunto), no qual o 
estudante pode aprofundar seu conhecimento, 
esclarecer suas dúvidas, trocar experiências etc. 
Nesta Experiência, o estudante é matriculado 
automaticamente e a oferta ocorre ao fim de cada 
um dos Nanodegrees.

PROBLEMATIZAÇÃO: Trata-se de uma 
metodologia de aprendizagem da nova era do 
conhecimento, onde o estudante, em grupos 
de trabalho, irá experienciar a identificação 
de questões-chave e fazer o mapeamento de 
problemas, desenvolvendo suas hard skills 
(habilidades técnicas). 
 
VIAGEM: É uma forma de aprender explorando as 
softs skills, que são habilidades comportamentais, 
indispensáveis ao profissional do mundo atual e 
muito requeridas pelas empresas.

RODA VIVA: São debates temáticos, que 
acontecem com a presença de um profissional 
(figura central da Roda Viva) que dialoga com 
mediadores convidados. A Roda Viva articula 
várias áreas de conhecimento e está diretamente 
relacionada com o cenário atual da profissão. 

DUAL: Oferece Experiências de aprendizagem 
em ambientes reais do mercado de trabalho, em 
parceria com empresas e instituições, apoiando 
o estudante na sua preparação para enfrentar os 
desafios profissionais cotidianos.
 
EXTENSÃO: Amplo portfólio de cursos de curta 
duração e com temáticas inovadoras, de todas 
as áreas do conhecimento, que possibilita uma 
jornada personalizada ao estudante.

As habilidades mais técnicas se encontram nos estudos em ambiente digital, e 
o desenvolvimento das soft skills acontecem nos encontros on-line, ao vivo e em 
grupo. Essas experiências são: Plenária, Problematização, Roda Viva, Dual, Viagem 
e Extensão. Conheça algumas delas:

Os Nanodegrees Experience também são realizados 
por meio de encontros virtuais e síncronos (ao vivo), 
que propiciam momentos de interação e networking.

As Experiências constituem excelentes oportunidades para 
networking (ampliação da rede de relacionamento), trocas 
de conhecimentos, experiências etc. Essas Experiências são 
compostas por:

PARA OS CURSOS DE 6 MESES: 



* Consultar disponibilidade dos formatos por curso em catálogo.
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ENCONTRO COM O ESPECIALISTA (ND):  
A cada Nanodegree (ND) teremos um momento 
de interação síncrono com um professor 
especialista no assunto, no qual o estudante 
pode aprofundar seu conhecimento, dirimir suas 
dúvidas, trocar experiências etc.
 
PROBLEMATIZAÇÃO (ND EXP): Trata-se de uma 
metodologia de aprendizagem da nova era do 
conhecimento, onde o estudante, em grupos 
de trabalho, irá experienciar a identificação 
de questões-chave e fazer o mapeamento de 

problemas, desenvolvendo suas hard skills 
(habilidades técnicas). 
 
VIAGEM (ND EXP): É uma forma de aprender 
explorando as softs skills, que são habilidades 
comportamentais, indispensáveis ao profissional 
do mundo atual e muito requeridas pelas 
empresas.
 
PLENÁRIA (ND EXP): Conduzida por um expert, 
é o momento de sistematização do conteúdo, 
encerrando o Nanodegree Experience.

As Experiências constituem excelentes oportunidades para networking (ampliação da rede de 

relacionamento), trocas de conhecimentos, experiências etc. Essas experiências são compostas por:

PARA OS CURSOS DE 12 MESES: 
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Quem somos
A UniRitter é uma das mais conceituadas e inovadoras instituições de 

ensino superior de Porto Alegre e da região metropolitana da capital. Com 

50 anos de mercado, tem mais de 60 cursos de graduação presenciais 

e semipresenciais, além de ofertar cerca de 40 especializações em seus 

campi. A instituição, que valoriza o perfil inquieto de seus alunos e tem 

como missão expandir a experiência acadêmica aliada à responsabilidade 

socioambiental, formando pessoas para transformar o mundo, também 

conta com uma Clínica Escola de Saúde e um Hospital Veterinário para práti-

cas acadêmicas. Recentemente, a UniRitter recebeu a pontuação máxima 

(nota 5) do Ministério da Educação (MEC) em relação à avaliação de recre-

denciamento institucional. 

A UniRitter faz parte do ecossistema Ânima, o maior ecossistema de 

educação de qualidade do país. O compromisso da Ânima é de sempre 

oferecer qualidade e inovação para os estudantes, colaboradores e profes-

sores, e isso só reafirma a nossa missão: transformar a sociedade por meio 

da educação.
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Nossas Unidades
Uma das mais conceituadas e inovadoras instituições de ensino superior 

de Porto Alegre e da região metropolitana da capital. 

Campus FAPA
MAP-MARKER-ALT Av. Manoel Elias, 2001
Alto Petrópolis, Porto Alegre – RS 

Campus Canoas
MAP-MARKER-ALT R. Santos Dumont, 888
Niterói, Canoas – RS

Campus Zona Sul
MAP-MARKER-ALT Rua Orfanotrófio, 555
Santa Tereza, Porto Alegre – RS 



Saiba mais sobre o 
curso e sobre nossa 
metodologia.
Acesse pos.uniritter.edu.br

Pós-graduação UniRitter

porque um novo mundo vem aí.

WhatsApp 

http://pos.uniritter.edu.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=558008925054&text=Ol%C3%A1,%20bem-vindo%20ao%20WhatsApp%20da%20UniRitter%20EAD.%20Clique%20em%20enviar%20para%20falar%20conosco.
https://api.whatsapp.com/send/?phone=555130925600&text=Ol%C3%A1%21+Estava+navegando+no+site+da+P%C3%B3s-Gradua%C3%A7%C3%A3o+da+UniRitter+e+gostaria+de+saber+mais+informa%C3%A7%C3%B5es.&app_absent=0

