
1º Dia – Conteúdos Teóricos (Hotel Vila Galé)

7:30 – 9:00 Certificação e entrega do material do estudo

9:00 – 11:00
Anatomia aplicada dos ossos e dos tecidos moles da região do tarso/ 
metatarso. 

Coffee-Break

11:30 – 13:00
Exame estático e dinâmico da região do tarso e metatarso. 
Reconhecimento de recessos articulares e tendinosos, normais e 
alterados. Interpretação de bloqueios. 

ALMOÇO

14:00 – 16:00
Anatomia radiológica aplicada da região do tarso/metatarso e lesões 
mais comuns. Casos clínicos

Coffee-Break

16:30 – 17:30 
Ecografia da região do tarso, inserção proximal do ligamento 
suspensor do boleto e tendinosa do metacarpo. Lesões mais comuns. 
Casos clínicos 

17:30 – 18:30 Dicas para acessos perineurais e sinoviais de recessos 
articulares/tendinosos da região. 

2º Dia – Conteúdos Práticos

8:00 – 9:00 Revisão geral do contéudo do 1º dia. Exame físico da região do tarso

9:00 – 11:00 Dissecção da região do tarso e metatarso

Coffee-Break

11:30 – 13:00

Projecções radiológicas e dicas para obtenção de imagens de referência do 
tarso e metatarso: projecções tradicionais e outras projecções úteis. 
Acessos sinoviais e estudos radiológicos com contraste. DEMO projectada 
em ecrã

ALMOÇO

14:30 – 16:00
Ecografia da região do tarso e metacarpo. Avaliação da inserção proximal 
do ligamento suspensor do boleto em estação e flexão. DEMO projectada 
em ecrã. 

Coffee-Break

16:30 – 19:00 Prática em grupos de ecografia e de acessos perineurais/sinoviais



3º Dia – Conteúdos Teóricos (Hotel Vila Galé)

8:00 – 9:00
Anatomia aplicada dos ossos e dos tecidos moles da região da quartela e 
casco.

9:00– 11:00 Exame estático e dinâmico da região da quartela e casco. 

Coffee-Break

11:30 – 13:00
Anatomia radiológica aplicada da região da quartela/casco e lesões mais 
comuns. Casos clínicos.

ALMOÇO

14:00 – 15:00 Ecografia da região da quartela/casco e lesões mais comuns. Casos clínicos

15:00 – 16:00 Dicas para acessos sinoviais da região do casco e quartela.

Coffee-Break

16:30 – 18:30 Casos clínicos da região do casco e quartela.

4º Dia – Conteúdos Práticos (HorseGlobalia)

8:00 – 9:00
Revisão geral do conteúdo do 3º dia. Exame físico da região do casco e 
quartela

9:00 – 11:00 Dissecção da região do casco e quartela

Coffee-Break

11:30 – 13:00
Projecções radiológicas e dicas para obtenção de imagens de referência: 
Projecções tradicionais e outras projecções úteis. Estudos com contraste. 
DEMO projectada em ecrã.

ALMOÇO

14:00 – 15:00 Ecografia da região do casco e quartela. DEMO projectada em ecrã. 

15:00 – 16:00 Acesso ecoguiado da bursa do navicular. DEMO projectada em ecrã. 

Coffee-Break

16:30 – 19:00 Prática em grupos de ecografia e de acessos perineurais/sinoviais


