
 
CURSO BÁSICO DE ULTRASSOM EM  
OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA  

 

Domingo, 28 de novembro  
de 2021  
 
 
Objetivos de aprendizagem: 

 Aprender sobre tomografia normal e anormal do primeiro trimestre (início e final do primeiro 
trimestre) 

 Aprender sobre avaliação da biometria fetal, Doppler e restrição do crescimento fetal 

 Aprender como identificar descobertas ginecológicas normais e fisiológicas 

 Aprender a suspeitar de patologias ginecológicas benignas e malignas mais comuns, incluindo 
emergências. 

 Público-alvo: Obstetras, ginecologistas, pessoal da saúde em maternidades e trainees 

 

Horário 
(GMT) 

Horário 
(CLST) 

Item 

11h30 8h30 Boas-vindas e apresentação dos objetivos de aprendizagem  

11h40 8h40 
Conceitos básicos de ultrassom, otimização de imagens, uso de transdutor, 
configurações da máquina e biossegurança 

Ultrassom em obstetrícia: gravidez precoce e primeiro trimestre 

11h55 8h55 
Desenvolvimento normal da gravidez precoce: saco gestacional, saco vitelino, 
embrião e atividade cardíaca, corionicidade em gestações de gêmeos 

12h15 9h15 
Critérios diagnósticos de aborto espontâneo, gravidezes de viabilidade 
desconhecida e gravidezes de localização desconhecida 

Ultrassom em obstetrícia: final do primeiro trimestre 

12h35 9h35 
Biometria precoce. Tomografia de 11 a 14 semanas (verificação de anomalias 
estruturais) 

12h55 9h55 Verificação de anomalias cromossômicas e pré-eclâmpsia 

13h15 10h15 Painel de discussão 

13h30 10h30 Breve pausa 

Ultrassom anatômico 

13h50 10h50 Biometria fetal: como acertar 

14h05 11h05 Biometria fetal anormal: diagnóstico diferencial 

14h25 11h25 Placenta e fluido amniótico: causas mais frequentes de anomalias 

14h40 11h40 Painel de discussão 

14h55 11h55 Pausa e preparação para a segunda parte 

Continuação de ultrassom anatômico 

15h35 12h35 Gravidezes múltiplas: corionicidade e complicações 

15h50 12h50 Avaliação de Doppler em obstetrícia: como interpretar os resultados? 

16h10 13h10 Avaliação e acompanhamento de fetos com restrição de crescimento intrauterino 

16h25 13h25 Painel de discussão 

16h40 13h40 Breve pausa 

Programa de curso com 
transmissão ao vivo 



 

Ultrassom em ginecologia 

17h 14h 
Ultrassom ginecológico básico: útero normal e anexos uterinos, incluindo 
descobertas fisiológicas 

17h20 14h20 Identificação de anomalias ginecológicas benignas frequentes 

17h40 14h40 Pontos principais para suspeitas de malignidades ginecológicas 

18h 15h 
Diagnóstico de emergências ginecológicas: gravidezes ectópicas, doença 
inflamatória pélvica, torção anexial 

18h20 15h20 Painel de discussão 

18h40 15h40 Feedback e fechamento 

 
Observação: este cronograma é provisório e está sujeito a alterações. 


