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Objetivos / Competências
A unidade curricular de Imagiologia tem como objectivos dotar os estudantes de conhecimentos e técnicas que lhes permitam
realizar radiografias e preparar os pacientes para a realização de outro tipo de exames por imagem, comuns em clínica de animais
de companhia e equinos. É também objectivo desta disciplina que os alunos adquiram várias competências, nomeadamente:
-Adoptar uma conduta responsável e ética;
-Respeitar as normas de segurança;
-Manter as condições de higiene, arrumação e limpeza nas salas de exame;
-Cuidar e manter o material de imagiologia em bom estado de conservação;
-Manter os equipamentos em perfeitas condições de funcionamento;
-Manter o arquivo de exames de modo a se poder consultar com facilidade.
Conteúdos programáticos resumidos
Componente Teórica
História da radiologia. Física da radiação. Legislação de centros de radiodiagnóstico. Regras básicas de protecção e segurança.
Instalações e material de radiodiagnóstico. Meios de restrição da radiação. Parâmetros que influenciam a qualidade radiográfica.
Influência da composição dos tecidos na formação da imagem.
Processamento de radiografias. Meios de contraste. Nomenclatura radiológica. Projecções radiológicas para animais de
companhia e cavalos. Física dos ultra-sons. Regras de segurança em ultrassonografia. Equipamento utilizado em ecografia. Vários
tipos de sondas. Nomenclatura utilizada em ecografia. Modos de ecografia.
Componente Prática

Sala escura. Métodos de avaliação da estanquidade da sala escura. Métodos para avaliação do estado dos materiais de protecção
contra a radiação. Processamento de radiografias. Realização de manobras de posicionamento dos diferentes animais para a
obtenção de Rx. Preparação de pacientes para exames ecográficos.
Metodologias de ensino e critérios de avaliação
Esta unidade curricular terá aulas teóricas e teórico-práticas. As aulas teóricas serão ministradas com recurso a exposição oral,
filmes e imagens relacionados com segurança profissional e obtenção de imagens com valor diagnóstico. As aulas teórico-práticas
terão uma introdução oral, seguidas de demonstração de exposições de Rx obedecendo a boas práticas de posicionamento do
paciente e de segurança.
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