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Saúde e cuidado  
antes de nascer
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Mãe e bebê: bem-estar em primeiro lugar

A sua saúde e a do seu bebê são nossa prioridade. É por isso que nosso 
serviço de Medicina Materno-Fetal alia obstetras com expertise, uma 
equipe multidisciplinar e tecnologia de ponta para acompanhar a evolução 
de toda a sua gestação.

Graças aos nossos protocolos de avaliação e monitoramento no pré-natal, 
é possível rastrear precocemente e detectar possíveis problemas com  
a saúde da mãe ou do bebê. Isso permite que gestação e nascimento  
sejam programados adequadamente, diminuindo riscos para você  
e para o seu bebê.

Um pré-natal completo e seguro

Somos uma das poucas maternidades do país a incluir, em nosso protocolo 
do pré-natal, exames de imagem e de sangue para rastreamento de doenças 
cromossômicas e pré-eclâmpsia no 1º trimestre da gestação.

O rastreamento de cromossomopatias é realizado especialmente pelo 
exame ultrassonográfico morfológico de primeiro trimestre, o qual, quando 
aliado à análise laboratorial bioquímica (no sangue), aumenta ainda mais a 
taxa de detecção de  possíveis síndromes genéticas, com a Síndrome de 
Down e a Síndrome de Turner. 

Já o risco de pré-eclâmpsia – elevação da pressão arterial potencialmente 
perigosa na gravidez –  pode ser rastreado no início da gestação por meio da 
história materna,  junto ao Doppler (exame de imagem) das artérias uterinas 
e oftálmicas, além de também ter sua capacidade de detecção da doença 
quando feita em conjunto com exames laboratoriais bioquímicos. 

Além disso, outros exames essenciais integram o pré-natal das nossas 
pacientes, como:

• Exames morfológicos do 1º e 2º trimestres
• Ultrassom com doppler fetal
• Todo o rol de ultrassonografias obstétricas
• Exames laboratoriais
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Cronograma de ultrassonografias

Em algumas etapas da gestação, são solicitadas ultrassonografias* importantes 
para diversas questões relacionadas ao bebê.  Vamos ver quais são?

Todas as ultrassonografias realizadas no ambulatório são 
conduzidas por profissionais especializados em Medicina 
Materno-Fetal, o que aumenta nossa capacidade diagnóstica 
e eficiência na tomada de conduta.

1ª ultrassonografia

Quando fazer? Depois da primeira consulta com o obstetra.

O que será avaliado? Número de bebês e idade gestacional. 

Ultrassonografia morfológica do 1º trimestre

Quando fazer? Entre a 12ª e a 14ª semana.

O que será avaliado? Rastreamento para doenças genéticas e pré-eclâmpsia.

2ª ultrassonografia

Quando fazer? Entre a 14ª e a 20ª semana.

O que será avaliado? Bem-estar e crescimento do bebê. 

Ultrassonografia morfológica do 2º trimestre

Quando fazer? Entre a 20ª e a 24ª semana.

O que será avaliado? Rastreamento de malformações fetais e parto prematuro. 

Ecocardiograma fetal

Quando fazer? Entre a 26ª e a 30ª semana.

O que será avaliado? Rastreamento de doenças cardíacas

3ª ultrassonografia

Quando fazer? Entre a 30ª e a 34ª semana.

O que será avaliado?  Posição do bebê, bem-estar, crescimento e doppler 
(avaliação do fluxo sanguíneo). 

4ª ultrassonografia

Quando fazer? Entre a 34ª e a 38ª semana.

O que será avaliado? Posição do bebê, bem-estar, crescimento e doppler 
(avaliação do fluxo sanguíneo).

5ª ultrassonografia

Quando fazer? Entre a 38ª e a 40ª semana.

O que será avaliado? Posição do bebê, bem-estar, crescimento e doppler 
(avaliação do fluxo sanguíneo).

*Essa é uma sugestão de acompanhamento de ultrassom para uma gestação de 
risco habitual, podendo ser alterada de acordo com o perfil da gestante e com a 
indicação do médico que realiza o pré-natal.
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Rastreamento para detecção precoce

O pré-natal é o principal momento para o rastreamento de doenças que 
podem afetar a sua saúde a do seu bebê. Nossa missão é rastrear o máximo 
possível de situações  que possam influenciar negativamente o bem estar 
materno-fetal, aumentando, assim ,a capacidade de programar o pré-natal 
e parto com dos cuidados específicos.

Algumas doenças e disfunções que podem ser detectadas são:
• Risco de pré-eclâmpsia (mãe)
• Doenças cromossômicas
• Crescimento restrito
• Diabetes gestacional (mãe)
• Malformações 

Tecnologia como aliada

O investimento constante em equipamentos de alta tecnologia, somado à 
excelência dos nossos profissionais, permitem que cuidemos de você e do 
seu bebê de forma mais eficiente – e até pioneira em alguns casos.

Quer alguns exemplos?

Cirurgia fetal
Somos uma das poucas maternidades a realizar cirurgias no bebê 
ainda no útero, tratando doenças que implicariam am alto risco 
para o recém-nascido, como a hérnia diafragmática e a Síndrome 
da Transfusão Feto-Fetal (STFF), disfunção que pode ocorrer na 
gestação de gêmeos.

Aparelho HERA W10 
Mais moderno aparelho de ultrassonografia do mercado, com 
qualidade de imagem e recursos capazes de estabelecer novos 
patamares em assertividade diagnóstica.

Para agendar o seu exame, ligue (61) 3315-1000.
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