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OBJETIVOS

Este trabalho tem como objetivo contribuir na interpretação das anormalidades

ultrassonográficas do sistema urinário por meio de vídeos e descrições baseadas

em revisão bibliográfica, e desta maneira, disponibilizar um material pedagógico

baseando-se na tecnologia atual que contemple as informações necessárias para

o conhecimento básico das principais afecções urinárias em pequenos animais

observadas ao exame ultrassonográfico.

MATERIAL E MÉTODOS

Descrição das principais alterações observadas ao exame ultrassonográfico do

sistema urinário, com revisão de literatura consistente; obtenção de vídeos da

varredura do sistema urinário e processamento do material audiovisual em

formato QR Code.

Para tal, utilizou-se cães e gatos examinados na rotina ultrassonográfica em

centros de diagnóstico veterinário. O aparelho utilizado é o GE Logic e®, com

transdutores microconvexo e linear, na dependência da necessidade de cada

paciente.

CONCLUSÃO

O QR code é um método facilitador atual no estudo da ultrassonografia

veterinária, onde vídeos de achados ultrassonográficos podem ser acessadas por

dispositivos móveis de maneira rápida e eficaz. Ademais, a ferramenta demonstra

ser funcional nas demais áreas da saúde, colaborando tanto para o profissional

quanto para o paciente.

Figura 1: Imagem ultrassonográfica de rim gerada durante o exame. Ao lado da marcação em vermelho, observa-

se estrutura esférica anecogênica, representando cisto renal individualizado. Fonte: arquivo pessoal.

Posicione a câmera do celular no QR 

code para assistir ao vídeo.

Figura 2: Imagem ultrassonográfica gravada durante o exame. Observa-se acentuada dilatação de pelve

renal por conteúdo anecogênico (hidronefrose) e dilatação ureteral. Fonte: arquivo pessoal.

Posicione a câmera do celular no QR 

code para assistir ao vídeo.

Figura 3: Imagem ultrassonográfica de rim esquerdo gravada durante o exame. Observa-se formação

irregular hiperecogênica (marcação em vermelho) produtora de sombra acústica. Fonte: arquivo pessoal.

Posicione a câmera do celular no QR 

code para assistir ao vídeo.

Figura 4: Imagem ultrassonográfica de bexiga urinária gravada durante o exame. Sedimento urinário intenso

composto por pequenas partículas hiperecogênicas em flutuação. Fonte: arquivo pessoal.

Posicione a câmera do celular no QR 

code para assistir ao vídeo.

Figura 5: Imagem ultrassonográfica de rim esquerdo gravada durante o exame. Percebe-se alteração na

definição córtico-medular, com áreas hipoecogênicas heterogêneas entremeadas ao seu parênquima e

renomegalia, com diagnóstico citológico de linfoma renal. Fonte: arquivo pessoal.

Posicione a câmera do celular no QR 

code para assistir ao vídeo.

INTRODUÇÃO

A ultrassonografia abdominal em pequenos animais é uma ferramenta de

diagnóstico por imagem amplamente utilizada na rotina clínica e cirúrgica.

Diversas afecções urinárias podem ter seu diagnóstico obtido por esta modalidade

de imagem, associada aos exames laboratoriais e aos achados do exame físico.

Contudo, a ultrassonografia é uma metodologia de imagem em tempo real e,

desta maneira, a forma pela qual o aluno adquire familiaridade com a imagem

torna-se restrita, uma vez que depende da visualização repetida das imagens e

das afecções apresentadas de cada sistema. Segundo alguns autores, a

utilização de vídeos em QR Code é um recurso útil para periódicos, artigos,

suplementos e vídeos publicados em revistas acadêmicas, e outros salientam que

os QR Codes aumentam a acessibilidade a recursos online, com o poder

transformar o compartilhamento de informações e promover interatividade. Como

a ultrassonografia é um método diagnóstico dinâmico e em tempo real, onde o

discente de medicina veterinária necessita visualizar as alterações com frequência

para compreendê-las e correlacioná-las com as afecções mais comuns, o QRcode

surge como um facilitador acadêmico neste processos de aprendizagem.

RESULTADOS

Cisto renal
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