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Programação 

CURSO TEÓRICO-PRÁTICO 

DE ULTRASSONOGRAFIA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA – 

2º Semestre 2019

Objetivos 
Capacitar, através de cursos teórico-práticos, profissionais (Médicos) para, através 

de aprendizado técnico do exame e aplicação prática do mesmo, identificarem padrões de 

normalidade e alterações relacionadas às principais enfermidades em Obstetrícia e 

Ginecologia através da realização de exame de ultrassonografia pela via abdominal e vaginal. 

Público alvo 
Médicos que desejam iniciar e aprimorar atuação em ultrassonografia na área de 

Obstetrícia e Ginecologia, assim como ampliar seus conhecimentos na área. 

Tempo de duração 

Carga horária total: 100 horas. 

(5 módulos - 20 horas cada módulo). 

Quinta-feira (8:00 às 18:00) 

Sexta-feira (8:00 às 18:00) e Sábado (Manhã) – Aulas práticas. 

Aulas teóricas: 08 horas. 

Proferidas por profissionais capacitados e qualificados, seguindo cronograma 

específico para o curso, utilizando-se de recursos de multimídia. 

Treinamento prático: 12 horas. 

Realização de exames e discussão de casos clínicos. Exames orientados e 

supervisionados por profissionais de reconhecida atuação em ultrassonografia em aparelhos 

de alta tecnologia. 

Módulo 01 
19, 20 e 21 de Setembro de 2019

(Quinta-feira) – 08:00 às 18:00 

 Ultrassom obstétrico I trimestre

 (Sexta-feira) – 08:00 às 12:00 

 Ultrassom obstétrico I trimestre
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 (Sexta-feira) – 14:00 às 18:00 

 Prática

 (Sábado) – 08:00 às 12:00 

 Prática

Módulo 02 
17, 18 e 19 de Outubro de 2019

(Quinta-feira) – 08:00 às 18:00 

 Ultrassom obstétrico II trimestre.

(Sexta-feira) – 08:00 às 12:00 

 Ultrassom obstétrico II trimestre.

(Sexta-feira) – 14:00 às 18:00 

 Prática

(Sábado) – 08:00 às 12:00 

 Prática

Módulo 03 

07, 08 e 09 de Novembro de 2019

(Quinta-feira) – 08:00 às 18:00 

 Ultrassom de Doppler obstétrico.

 (Sexta-feira) – 08:00 às 12:00 

 Ultrassom de Doppler obstétrico.

 (Sexta-feira) – 14:00 às 18:00 

 Prática

Dia 04/05 (Sábado) – 08:00 às 12:00 

 Prática

Módulo 04 
05, 06 e 07 de Dezembro de 2019

 (Quinta-feira) – 08:00 às 18:00 

 Ultrassom e doppler ginecológico.
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 (Sexta-feira) – 08:00 às 12:00 

 Ultrassom e doppler ginecológico.

 (Sexta-feira) – 14:00 às 18:00 

 Prática

 (Sábado) – 08:00 às 12:00 

 Prática
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