
 

1 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

EDITAL PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ALUNOS AO CURSO 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA FETAL DA 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO 

 

TURMA 2020 

 

 

 

      

Rio de Janeiro 

2020  



 

2 
 

 

Coordenação: 

Prof. Dr. Paulo Roberto Nassar de Carvalho 

SUMÁRIO 

Apresentação .............................................................................................................................3 

Características gerais do curso ..................................................................................................4 

Pré-requisitos ............................................................................................................................4 

Inscrições ...................................................................................................................................4 

Critérios de seleção ...................................................................................................................5 

Resultado processo seletivo ......................................................................................................5 

Matrículas ..................................................................................................................................6 

Desistências ...............................................................................................................................6 

Disposições gerais .....................................................................................................................6 

Sobre a resolução dos casos omissos ........................................................................................7 

Calendário Resumido ................................................................................................................7 

Anexo 1 - Modelo de Currículo..................................................................................................8 

Anexo 2 - Critérios para pontuação na análise curricular..........................................................9 

Anexo 3 - Matriz Curricular................................................. ....................................................10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

1.APRESENTAÇÃO 

A Medicina Fetal, com seu amplo leque de intervenções intrauterinas e com o aumento na 

acurácia diagnóstica de diversas morbidades na gestação, desempenha um papel cada vez mais 

determinante para a obtenção de um resultado pós-natal de excelência. O médico que opta por 

se tornar um especialista em Medicina Fetal garante, com a qualificação obtida, um aumento 

das oportunidades profissionais. 

O Curso de Pós-Graduação em Medicina Fetal é um curso de caráter teórico-prático de perfil 

único, dentre as instituições de ensino privadas, no Estado do Rio de Janeiro. É realizado com o 

apoio da Perinatal e do Instituto de Estudos em Tecnologia da Saúde (IETECS). 

A Perinatal foi fundada em 1985 no Rio de Janeiro como resultado do trabalho de um grupo 

pioneiro que, há décadas, investe na busca por excelência no cuidado médico, tendo como foco 

o atendimento pleno a gestante e ao recém-nascido, oferecendo um atendimento diferenciado 

e recursos tecnológicos de ponta, que rapidamente fizeram se tornar uma referência para quem 

procura assistência de qualidade. A fim de ampliar a oferta do conhecimento adquirido, o Grupo 

Perinatal se alia a Universidade Estácio de Sá criando, assim, as condições para o oferecimento 

da Pós-Graduação em Medicina Fetal, que visa contribuir na especialização de médicos 

promovendo qualificação na assistência às gestantes e seus fetos.  

Em 2019, o curso chegou a sua quinta turma que, desde 2018, conta com o apoio do Instituto 

de Estudos em Tecnologia da Saúde (IETECS) e, também, do reconhecimento internacional da 

Ian Donald School of Medical Ultrasound. 

O IETECS é fruto da iniciativa de um grupo de especialistas que tem o objetivo de oferecer aos 

seus estudantes metodologia eficiente, elaborada e constantemente atualizada por 

profissionais renomados na área de Medicina e Cirurgia Fetal. A parceria com o IETECS permite 

um melhor aproveitamento do tempo dos estudantes, otimizando o espaço de ensino-

aprendizagem, garantindo a relação de no máximo dois alunos por aparelho de ultrassonografia. 

A Pós-Graduação em Medicina Fetal tem como objetivo habilitar e aprimorar médicos que 

tenham interesse em ampliar seus conhecimentos em Ultrassonografia e Dopplervelocimetria 

Obstétrica em Medicina Fetal. 

O curso conta com os seguintes diferenciais: professores com alto grau de expertise em 

medicina fetal e intervenções fetais; aulas práticas com casos clínicos selecionados (alto risco 

fetal); relação máxima de dois alunos por aparelho de ultrassom nas aulas práticas; número 

máximo de 16 alunos por turma. O presente edital visa tornar pública a abertura das inscrições 

no processo seletivo para o Curso de Pós-graduação em Medicina Fetal, que irá iniciar-se em 29 

de maio de 2020, visando o preenchimento de até 16 (dezesseis) vagas. 
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2.CARACTERÍSTICAS GERAIS DO CURSO 

2.1 - A duração do curso é de 12 meses, com carga horária total de 420 horas. O trabalho de 

conclusão de curso poderá ser entregue no prazo de até 180 dias após o término do curso.  

2.2 - As aulas, teórico-práticas, iniciarão no dia 29 de maio de 2020 e término em 09 de maio de 

2021.   

2.3 - As aulas teóricas serão realizadas uma vez ao mês, em 3 dias no turno da manhã (sexta-

feira, sábado e domingo das 08:00 às 12:00) no anfiteatro da Clínica Perinatal Barra situado na 

Av. Emb. Abelardo Bueno 201, Barra da Tijuca. Os treinamentos práticos serão realizados uma 

vez ao mês, nos mesmos dias das aulas teóricas, em 3 dias no turno da tarde (sexta-feira, sábado 

e domingo das 13:00 às 18:00) no IETECS - Escola de Ultrassonografia, situado na Av. Emb. 

Abelardo Bueno 01, Barra da Tijuca, no prédio ao lado da Clínica Perinatal Barra 

(aproximadamente 250 metros). 

2.4 - Eventuais mudanças no calendário que se façam necessárias serão avisadas com 

antecedência mínima de 10 dias. 

2.5 - O Valor total do investimento é de R$ 52.740,00 (Cinquenta e Dois Mil, Setecentos e 

Quarenta Reais). O investimento poderá ser dividido em 18 (dezoito) parcelas de R$ 2.930,00 

(Dois Mil Novecentos e trinta Reais) por mês em boletos bancários ou com desconto de 10% 

para pagamento à vista de todo o investimento.  

3.PRÉ-REQUISITOS 

3.1 - Os candidatos devem possuir diploma de Medicina reconhecido pelo Ministério da 

Educação do Brasil (MEC) ou revalidado quando emitido em instituições de ensino estrangeiras, 

na forma da regulação federal. 

3.2 - Possuir conhecimento básico em ultrassonografia obstétrica.  

3.3 - Possuir conhecimento de língua inglesa de modo a ser capaz de ler e interpretar textos e 

artigos científicos. 

 

4.INSCRIÇÕES 

4.1 - As inscrições serão realizadas até 27/05/2020 no endereço eletrônico: 

http://pos.estacio.br/. Listagem de pré-inscrição será realizada a partir de 11/12/2019 pelo e-

mail posgraduacao@ietecs.com.br ou telefones (21) 999787575 / (21) 3613-4849 

4.2 - Para a inscrição o candidato deve certificar-se de que preencher todos os requisitos para a 

participação do processo seletivo, exigidos no presente edital.  

 

 

http://pos.estacio.br/
mailto:posgraduacao@ietecs.com.br
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4.3 - Faz-se necessário entrar em contato via telefone (21) 999787575 ou (21) 3613-4849, 

(Secretária Acadêmica - Juliana) ou via e-mail: posgraduacao@ietecs.com.br para que seja  

agendada uma entrevista, de caráter eliminatório e classificatório, com a coordenação do curso. 

A data e hora da entrevista, bem como local, serão confirmados por e-mail ou contato telefônico 

oportunamente.  

4.4 - Para candidatos residentes fora do Estado do Rio de Janeiro a entrevista poderá ser 

realizada por meio eletrônico ou telefone. 

4.5 - No momento da entrevista, o candidato deverá entregar a seguinte documentação: 

4.5.1 - Curriculum Vitae resumido para análise (Modelo Anexo 1); 

4.5.2 - Cópia autenticada do diploma de graduação; 

4.5.3 - Cópias simples do CPF, CRM e RG. 

5.CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

5.1 - A seleção dos candidatos será realizada em duas etapas:  

5.1.1 - Etapa 1: entrevista (peso 5).  

Serão considerados nesta avaliação aspectos referentes à aquisição de habilidades necessárias 

ao desenvolvimento da atividade profissional específica de cada área, além de questões 

relevantes em relação à atitude do profissional frente às situações apresentadas.  

5.1.2 - Etapa 2: análise curricular (peso 5). 

Os candidatos deverão apresentar seus currículos e os comprovantes originais durante as 

entrevistas. Não serão aceitos documentos entregues fora do momento da entrevista. 

5.1.2.1 - O currículo a ser apresentado deverá ter sido preparado utilizando o modelo constante 

no Anexo 1. 

5.1.2.2 - O currículo será analisado pela banca examinadora e a nota obtida será baseada nos 

critérios constantes no Anexo 2 deste manual. 

5.1.2.3 - O candidato que faltar a entrevista ou não apresentar os originais do currículo no 

momento da entrevista será eliminado da seleção. 

5.1.2.4 - A veracidade e autenticidade dos dados e comprovantes apresentados no currículo são 

de inteira responsabilidade legal do candidato. 

5.1.2.5 - Não caberá recurso das notas atribuídas pela banca examinadora para a entrevista ou 

análise de currículo. 
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6.RESULTADO PROCESSO SELETIVO 

 6.1 - A nota final do candidato corresponderá ao somatório dos pontos obtidos em cada etapa, 

com o máximo de 100 pontos. 

6.2 - Serão considerados aprovados os candidatos com nota igual ou maior que 7 (sete), até que 

o número de vagas seja preenchido. 

6.3 - Se houver empate no resultado final, serão considerados, para fins de desempate, os 

seguintes critérios, na ordem descrita a seguir: 1º maior número de pontos na análise curricular;  

2º maior número de pontos na entrevista; 3º ser mais idoso, considerando-se dia, mês, ano de 

nascimento.  

6.4 – A primeira classificação do processo seletivo, contendo a relação dos candidatos em ordem 

decrescente de pontos, será divulgada, no dia 20/05/2020, a partir das 13:00 horas, no endereço 

eletrônico da Clínica Perinatal www.perinatal.com.br e da IETECS – Escola de Ultrassonografia 

www.ietecs.com.br. A segunda classificação será divulgada no dia 28/05/2020.  

Será realizado contato telefônico pela secretaria acadêmica da IETECS, de forma oportuna, em 

todos os casos necessários. 

7.MATRÍCULAS  

7.1 - Os candidatos selecionados deverão matricular-se no site: http://pos.estacio.br/  

Para realizar a entrega da documentação, é necessário que o candidato acesse o Portal do 

Candidato para fazer o upload dos seguintes documentos: 

a) contrato educacional - o candidato deverá realizar aceite no Portal do Candidato, após 

efetuada a inscrição; 

b) Diploma de graduação em Medicina 

c) Registro no Conselho Regional de Medicina (frente e verso); 

d) CPF - Cadastro de Pessoa Física; 

e) Documento de identidade com foto (frente e verso). 
 

7.2 - A matrícula só será concluída mediante o pagamento da primeira parcela do curso, da 

entrega da documentação listada acima, do aceite ao Contrato Educacional disponível no Portal 

do candidato e da confirmação da turma. 

O aluno receberá um e-mail informando o seu número de matrícula e o passo a passo para 

acessar o Sistema de Informações Acadêmicas da Estácio (S.I.A - Campus Virtual). 

A matrícula é renovada semestralmente em datas e prazos fixados no calendário acadêmico, 

mediante adimplência do aluno e o pagamento do boleto de renovação. 

7.3 - Caso algum candidato classificado não efetue sua matrícula no período estipulado ele será 

considerado desistente, perdendo o direito à vaga. 

http://www.perinatal.com.br/
http://www.ietecs.com.br/
http://pos.estacio.br/
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7.4 - Havendo desistência, ocorrerá a imediata reclassificação e o(s) próximo(s) candidato(s) 

aprovado(s) será (serão) convocado(s), através de contato pessoal, no 28/05/2020, devendo a 

matrícula desses médicos ser efetuada até o dia 28/05/2020.  

8.DESISTÊNCIA 

8.1 - Em casos de desistência, o aluno deverá consultar as cláusulas do Contrato de Prestação 

de serviços. 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS  

9.1 - O preenchimento das vagas obedecerá à ordem decrescente de pontuação obtida na 

seleção pelos candidatos, sendo considerados também, os critérios de desempate. 

9.2 - O candidato selecionado deverá atender aos requisitos dispostos no item 3 deste edital. 

9.3 - O candidato que não se apresentar no período da matrícula será considerado desistente, 

perdendo o direito à vaga. 

9.4 - Será eliminado do processo seletivo o candidato que não atender às determinações 

estabelecidas neste edital. 

9.5 - A coordenação do curso fará divulgar, sempre que necessário, normas complementares ao 

presente manual e avisos oficiais. 

 

10. SOBRE A RESOLUÇÃO DOS CASOS OMISSOS 

10.1 - Caberá à coordenação do curso deliberar, oportunamente, sobre qualquer caso omisso 

ao presente edital. 
 

11. CALENDÁRIO RESUMIDO 

PRÉ-INSCRIÇÕES 12/12/2019 a 03/01/2020 

INSCRIÇÕES Até 27/05/2020 

PROCESSO SELETIVO De 03/02/2020 a 28/05/2020 

RESULTADO 1ª CLASSIFICAÇÃO 20/05/2020 

RESULTADO 2ª CLASSIFICAÇÃO 28/05/2020 

MATRÍCULA 21 a 28/05/2020 

RECLASSIFICAÇÃO  28/05/2020 

MATRÍCULA DA RECLASSIFICAÇÃO 28/05/2020 

INÍCIO DO CURSO 29/05/2020 
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ANEXO 1 

MODELO DE CURRÍCULO 

1. DADOS PESSOAIS 

Nome: 
Endereço: 
Carteira de identidade ou do Conselho: 
CPF: 
Telefone: 
Fax: 
E-mail: 
 

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA 
1) Graduação (indicar nome do curso, instituição e data de conclusão) 
2) Cursos de Pós-graduação Lato Sensu (indicar nome do curso, instituição e data de conclusão) 

a) Residência 
b) Especialização 
c) Aperfeiçoamento 
d) Atualização 

3) Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu 
a) Mestrado 
b) Doutorado 

4) Estágio curricular (indicar nome do curso, instituição e data de conclusão) 
5) Participação em congressos, simpósios, seminários, oficinas e demais eventos científicos. 
6) Curso de língua estrangeira (indicar instituição, duração do curso, se completo ou não, 

certificação) 
 
3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

1) Experiência profissional na área de atuação (Ginecologia e Obstetrícia ou Radiologia). 
2) Experiência profissional em ultrassonografia (US) 
 

4. PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
1) Publicação de trabalhos científicos em periódicos  
2) Publicação de capítulo de livro 
3) Publicação de livro 
4) Apresentação de trabalhos científicos em congressos, simpósios, seminários, jornadas, 

outros. 
 

5. ATIVIDADES DIDÁTICAS 
1) Aulas em disciplina de graduação ou pós-graduação 
2) Monitoria (especificar se houve prova de seleção) 
 

6. TÍTULOS DE ESPECIALISTA 
1) Títulos de especialista na área de atuação 
 

7. CONCURSOS PÚBLICOS 
1) Aprovação em Concurso Público na área de interesse 
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ANEXO 2 

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO NA ANÁLISE CURRICULAR  

Atividade exercida Nº máximo de 

documentos a 

anexar 

Pontuação por 

documento 

Pontuação 

máxima 

Pós-graduação Stricto 

Sensu: Mestrado ou 

Doutorado 

1 Mestrado: 0,3 
Doutorado: 0,5 

0,5 

Pós-graduação Lato Sensu 2 0,25 0,5 

Estágio extracurricular 2 0,2 0,4 

Participação em eventos 

científicos 

4 0,05 0,2 

Curso de língua estrangeira 2 0,2 0,4 

Publicação em periódicos 2 0,3 0,6 

Publicação de capítulos de 

livro 

2 

 

0,2 0,4 

Apresentação de trabalhos 

científicos 

3 

 

0,1 0,3 

Aulas em disciplina de 

graduação ou pós-

graduação 

2 0,25 0,5 

Experiência profissional 2 

 

0,2 0,4 

Experiência profissional em 

US 

2 0,1 0,2 

Títulos de especialista 2 0,2 0,4 

Aprovação em concurso 

público 

2 0,1 0,2 
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ANEXO 3 

MATRIZ CURRICULAR 

1. O Estudo da Medicina Fetal 

EMENTA 

Bioética em Medicina Fetal: principais aspectos e marcos legais; Epidemiologia aplicada a 

Medicina Fetal; Física do Ultrassom e Doppler/ Artefatos de técnica. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade 1: Noções de bioética, bioestatística e epidemiologia   

1.1 Aula inaugural 

1.2 Bioética em Medicina Fetal: principais aspectos e marcos legais 

1.3 Noções de Epidemiologia aplicada a Medicina Fetal e Princípios de bioestatística 

Unidade 2: Preparação para o TCC 

2.1 Técnica em Pesquisa bibliográfica  

2.2 Discussão do TCC 

Unidade 3: Princípios básicos de ultrassom  

3.1 Física do Ultrassom   

3.2 Física do Doppler 

3.3 Artefatos de técnica 

2. Propedêutica Fetal 1   

EMENTA 

Embriologia e ultrassonografia da gestação inicial; rastreio biofísico e bioquímico de 

aneuploidias no 1º. Trimestre; rastreamento da Pré-eclâmpsia no 1º Trimestre; NIPT, 

propedêutica fetal diagnóstica invasiva (BVC, Amniocentese e Cordocentese). 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade 1: Avaliação do embrião 

1.1 Embriologia e desenvolvimento fetal, noções de teratologia 

1.2 Sonoanatomia do embrião e da gestação inicial 

1.3 Complicações do primeiro trimestre da gestação 

Unidade 2: Rastreamento para cromossomopatias no primeiro trimestre  

2.1 Rastreio biofísico de aneuploidias no 1º. Trimestre. Papel da translucência nucal, osso nasal, 

ducto venoso e outros marcadores 

2.2 Rastreio bioquímico do 1º. Trimestre (PAPP-A e hCG livre) 

 

Unidade 3:  
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3.1 Rastreamento da pré-eclâmpsia no 1o. trimestre 

3.2 NIPT 

3.3 Exercícios teóricos e discussões de casos de rastreio 

 

Unidade 4: Propedêutica invasiva  

4.1 Propedêutica invasiva para diagnóstico das aneuploidias  

4.2 Biópsia de vilo corial 

4.3 Amniocentese 

4.4 Cordocentese 

4.5 Treinamento em modelos  

Unidade 5: Avaliação do crescimento fetal 

5.1 Estimativa do peso fetal/ Biometria 

5.2 Estimativa da idade gestacional por ultrassonografia de 2º e 3º trimestre 

5.3 Avaliação do crescimento fetal 

Unidade 6: Princípios da ultrassonografia morfológica 

6.1 Rastreio das malformações fetais: papel da ultrassonografia morfológica 

6.2 Avaliação sonográfica do Líquido Amniótico e placenta 

3. Propedêutica Fetal 2  

EMENTA 

Rastreio das malformações fetais: papel da ultrassonografia morfológica; ultrassonografia do 

líquido amniótico e placenta; Rastreio biofísico e bioquímico de aneuploidias no 2o trimestre; 

Diagnóstico e conduta nas Malformações fetais abordadas por órgãos ou sistemas; Principais 

Síndromes, Sequências e Associações Genéticas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1a. AVALIAÇÃO TEÓRICA  

Unidade 1: Diagnóstico e conduta nas Malformações fetais abordadas por órgãos ou 

sistemas 

1.1 Malformações do sistema nervoso central abertas e fechadas 
 

Unidade 2: Diagnóstico e conduta nas Malformações fetais abordadas por órgãos ou 

sistemas 

2.1 Malformações do trato respiratório 

2.2 Malformações da parede torácica e abdominal anterior  

 

2.3 Malformações do trato gastro-intestinal 
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Unidade 3: Diagnóstico e conduta nas Malformações fetais abordadas por órgãos ou 

sistemas 

3.1 Malformações das vias urinárias 

3.2 Malformações genitais 

3.3 Malformações músculo-esqueléticas 

Unidade 4: Malformações e outras doenças fetais 

4.1 Malformações da face e do pescoço 

4.2 Derrames Fetais isolados 

4.3 Higroma Cístico 

4.4 Artéria Umbilical Única 

4. Estudo do Dano Fetal  

EMENTA 

Propedêutica de avaliação da vitalidade fetal: ultrassonografia, cardiotocografia, perfil biofísico 

fetal, dopplerfluxometria. Rastreamento da pré-eclâmpsia no 2º. Trimestre; Modelos de 

comprometimento da gestação e do feto; Doenças maternas:fisiopatologia, diagnóstico, 

implicações sobre a gestação e o feto das principais doenças crônicas, metabólicas e auto-

imunes maternas; CIUR de causa não placentária; Macrossomia fetal; Gestações gemelares e 

múltiplas.  

Abordagem de patologias específicas dessas gestações e sua influência sobre os fetos; Infecções 

fetais: rastreio, diagnóstico e propedêutica fetal invasiva e não invasiva das principais infecções 

que acometem a gestação; Avaliação biofísica da prematuridade.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade 1: SEMINÁRIO AVANÇADO 1  

Unidade 2: Diagnóstico e conduta nas Malformações fetais abordadas por órgãos ou 

sistemas 

2.1 Principais Síndromes, Sequências e Associações Genéticas 

2.2 Hidropisia Fetal Não Imune 

2.3 Discussões de casos 

Unidade 3: Comorbidades clínicas maternas I 

3.1 Rastreamento da pré-eclâmpsia no 2º. Trimestre 
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3.2 Doenças maternas: fisiopatologia, diagnóstico, implicações sobre a gestação e o feto das 

principais doenças crônicas, metabólicas e autoimunes maternas 

 

 

 

Unidade 4: Comorbidades clínicas maternas II 

2a. AVALIAÇÃO TEÓRICA  

4.1 Doenças maternas: fisiopatologia, diagnóstico, implicações sobre a gestação e o feto das 

principais doenças crônicas, metabólicas e autoimunes maternas 

Unidade 5: Comorbidades clínicas maternas III 

5.1 Doenças maternas: fisiopatologia, diagnóstico, implicações sobre a gestação e o feto das 

principais doenças crônicas, metabólicas e autoimunes maternas 

Unidade 6: Avaliação da vitalidade fetal 

6.1 Propedêutica de avaliação da vitalidade fetal: cardiotocografia, perfil biofísico fetal, 

dopplervelocimetria 

6.2 Modelos de comprometimento da gestação e do feto 

6.2.1 Avaliação da vitalidade fetal no modelo obstrutivo 

6.2.2 Avaliação da vitalidade fetal no modelo metabólico 

6.2.3 Avaliação da vitalidade fetal no modelo anêmico 

6.2.4 Avaliação da vitalidade fetal no pós-datismo 

Unidade 7: Avaliação da vitalidade fetal 

7.1 CIUR de causa não placentária 

7.2 Macrossomia fetal 

7.3 Discussões de casos 

Unidade 8: Avaliação da vitalidade fetal em gemelares I 

8.1 Gestações gemelares e múltiplas. Abordagem de patologias específicas dessas gestações e 

sua influência sobre os fetos 

Unidade 9: Avaliação da vitalidade fetal em gemelares II 

9.1 Gestações gemelares e múltiplas. Abordagem de patologias específicas dessas gestações e 

sua influência sobre os fetos 

5. Propedêutica e terapia complementar 

EMENTA 

O Ecocardiograma no diagnóstico das malformações cardíacas do feto; Ressonância Nuclear 

Magnética em Obstetrícia e suas perspectivas futuras; Tratamento fetal farmacológico; 
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Tratamentos intraútero: punções de cavidades fetais, amnioinfusão e amnioredução, 

transfusões Intrauterinas, derivações fetais, fetoscopia / cirurgias minimamente invasivas,  

 

 

 

cirurgias “a Céu Aberto”; Programação fetal; Aconselhamento genético pós-natal; Estudo 

histopatológico da placenta e Autópsia fetal; Neonatologia: ressuscitação básica, abordagem 

pós-natal do RN, conduta pós-parto nas principais patologias obstétricas; Assistência psicológica 

à família do recém-nato malformado. Genética médica de interesse à Medicina Fetal; Genética 

pré-implantacional.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade 1: SEMINÁRIO AVANÇADO 2  

Unidade 2: Infecção e gestação 

2.1 Infecções fetais: rastreio, diagnóstico e propedêutica fetal invasiva e não invasiva das 

principais infecções que acometem a gestação, como rubéola, toxoplasmose, citomegalovirose, 

herpes, parvovirose, hepatite e varicela 

2.2 Arboviroses (dengue, zika e chikungunya) 

Unidade 3: O Ecocardiograma no diagnóstico das malformações cardíacas do feto 

3.1 Embriologia do sistema cardiovascular 

3.2 A circulação fetal 

3.3 Anatomia cardíaca e ultrassonografia do coração normal 

3.4 Ritmo cardíaco fetal normal e arritmias cardíacas fetais 

3.5 Anomalias cardíacas  

Unidade 4: Outros métodos propedêuticos 

4.1 Emprego da Ultrassonografia 3D/4D na avaliação morfológica fetal;  

4.2 O uso atual da Ressonância Nuclear Magnética em Obstetrícia e suas perspectivas futuras; 

4.3 Avaliação biofísica da prematuridade. 

4.3.1 Colo uterino 

4.3.2 Avaliação pulmonar 

Unidade 5: Terapia fetal 

5.1 Tratamento farmacológico 

5.2 Punções de Cavidades Fetais 

5.3 Amnioinfusão e Amnioredução 

5.4 Transfusões Intrauterinas 
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5.5 Derivações Fetais 

5.6 Fetoscopia / Cirurgias Minimamente Invasivas 

5.7 Cirurgias “a Céu Aberto” 

Unidade 6: Genética 

 

6.1 Genética clínica aplicada a Medicina Fetal 

6.2 Genética pré-implantacional.Visão do infertileuta 

 

Unidade 7: Conceitos pós-natais de importância para o fetólogo 

3a. AVALIAÇÃO TEÓRICA - DURAÇÃO DE 2 HORAS  

7.1 Programação fetal: importância para obstetras;  

Unidade 8: Conceitos pós-natais de importância para o fetólogo 

8.1 Estudo histopatológico da placenta e Autópsia fetal 

8.2 Neonatologia: ressuscitação básica, abordagem pós-natal do RN, conduta pós-parto nas 

principais patologias obstétricas 

8.3 Assistência psicológica à família do recém-nato malformado 

Unidade 9: Atenção multidisciplinar ao Feto / Estruturação de um serviço de 

Ultrassonografia em Medicina Fetal 

9.1. Breaking bad news: como informar notícias difíceis 

9.2 Cuidados paliativos em perinatologia 

9.3 Condições básicas necessárias para estruturação de um serviço de referência em Medicina 

Fetal 

6. Encerramento das atividades e conclusão do curso 

Unidade 1: SEMINÁRIO AVANÇADO 3 

1.1 Apresentação do TCC em 27/03/2020 

1.2 Encerramento das atividades teóricas  

Unidade 2: Prática em Medicina Fetal:  

2.1 Encerramento das atividades práticas em 29/03/2020 

7. Seminários avançados em Medicina Fetal (ao longo do ano) 

EMENTA 

Acompanhamento, orientação e supervisão dos TCCs até a apresentação final. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade 1: Acompanhamento dos TCCs 
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1.1 Seminários de acompanhamento dos TCCs 

1.2 Apresentação dos TCCs  

 

 

 

 

8. Prática em Medicina Fetal (ao longo do ano) 

EMENTA 

Ultrassonografia e dopplerfluxometria de primeiro e segundo trimestre: treinamento em 

pacientes; procedimentos invasivos: observação e treinamento em modelos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade 1: Treinamento em gestantes 

1.1 Ultrassonografia transvaginal no primeiro trimestre 

1.2 Rastreio biofísico de aneuploidias no primeiro trimestre 

1.3 Ultrassonografia obstétrica na gestação de baixo e de alto risco 

1.4 Ultrassonografia morfológica de segundo trimestre 

1.5 Dopplerfluxometria obstétrica 

 

 

Obs: Eventuais mudanças podem ser necessárias para melhor organização do conteúdo 

programático ou devido impedimentos técnicos. 


