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ORIENTAÇÕES 
 
QUANDO FAZER O ULTRA-SOM ? 
Esta pergunta deve ser feita ao ginecologista-obstetra na consulta pré-natal, pois este é o profissional 
que vai acompanhar e orientá-la durante toda a gravidez. 

QUANTOS EXAMES SÃO NECESSÁRIOS DURANTE O PRÉ-NATAL ? 
Geralmente, 3 exames são suficientes para o acompanhamento de uma gestação normal. Entretanto, 
isso pode variar dependendo de cada caso. 

A 1a ultra-sonografia deve ser feita em 10-14 semanas e preferencialmente entre 11-13 semanas, pois 
nessa época pode-se avaliar a nuca do feto. Uma alteração na nuca fetal poderá significar maior risco 
de anomalia genética. 
O 2o exame deve ser feito entre 20-24 semanas. Esta é a melhor época para ver os órgãos do bebê 
como face, coração, pulmões, estômago, fígado, rins, bexiga e membros.  
O 3o exame deve ser feito por volta de 34-36 semanas. A finalidade deste exame é verificar a posição 
do feto, avaliar a placenta, o volume de líquido amniótico e principalmente o bem-estar fetal. 

QUANDO DÁ PRA VER O SEXO DO BEBÊ ? 
A visualização do sexo pelo ultra-som depende de vários fatores, tais como qualidade do equipamento, 
tempo de gravidez e principalmente da posição do feto.  
O sexo do bebê já pode ser detectado por um novo teste chamado sexagem fetal, realizado através da 
coleta de uma amostra de sangue da mãe, a partir da 8ª semana. 

O ULTRA-SOM FAZ MAL AO BEBÊ ? 
Não. O ultra-som diagnóstico é um método seguro e até hoje nenhum efeito biológico significativo foi 
confirmado. 

VEJO AS IMAGENS DO BEBÊ PORÉM, NÃO CONSIGO ENTENDER NADA. 
Nem sempre é fácil ver o feto na ultra-sonografia. Em alguns casos, a ultra-sonografia 3D pode facilitar 
o entendimento das imagens pelos pais. 
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