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1) Indicações ginecológicas: 
 

   -Dor pélvica aguda : Dor de início súbito, evolução curta e aumento     
         progressivo ( exemplos: Endometrite, Salpingite  e  Salpingo-oforite).    
                                                 agudas) 

 
       -Dor pélvica crônica : Dor com duração maior que 6 meses, com     
         suspeita clínica de causa ginecológica: 
                                                   Adenomiose 
                                                   Miohiperplasia uterina 
                                            Leiomioma uterino 
                                            Endometriose 
                                            Tumor sólido de colo uterino 
                                            Estenose cervical 
                                            Tumor anexial 
                                            Endometrite, Salpingite, Salpingooforite sub- 
                                            agudas e Salpingite tuberculosa. 
          
 
       - Diagnóstico diferencial de tumores pélvicos com diâmetro menor que    
         10 cm ao exame ginecológico ou ultra-som pélvico. 
       

- Sangramento genital pós-menopausa: 
                                     Hiperplasia endometrial 
                                     Pólipo endometrial 
                                     Câncer de endométrio 
 
- Sangramento genital anormal no menacme (ao se afastar causas    
  anatômicas, fechar diagnóstico de hemorragia disfuncional). 
 
- Seguimento anual de menopausada em uso de Terapia Hormonal 

 
 
 2) Indicações obstétricas: 
  
 - Primeiro trimestre: 

             



  A) Atraso menstrual + dor abdominal + sangramento genital 
                     (suspeita de prenhez ectópica). 
   

  B) Gravidez confirmada + sangramento genital 
                     (suspeita de abortamento). 
                  
 

  C) Ultra-som morfológico :  
- período de realização do exame: entre 11 e 14 semanas  
- análise morfológica: a taxa de detecção é de 70 a 80 % 
- rastreamento de aneuploidias: taxa de detecção de 85 a 90%.  
-   indicações: 
        idade materna acima de 35 anos 
          história pregressa de mal formação fetal e/ou aneuploidia 

 história familiar de mal formação congênita e/ou aneuploidia 
          abortamento habitual 
          uso de drogas teratogênicas 
          diabetes materno tipo ll 
          gemelaridade 
 
 
 - Segundo e terceiro trimestres: 
 
          Medida de espessura do colo (normal é maior que 3,0 cm): 
          suspeita de Incompetência istmo-cervical ou após cerclagem do colo   
 
          Localização da placenta: nos casos de suspeita de Placenta Prévia. 
 
          Profundidade de implantação da placenta: nos casos de suspeita de      
          acretismo placentário. 
 
          Suspeita de Oligoâmnio. 
 
          Gestante com obesidade mórbida. 
 
Para os casos que não se enquadram nas indicações acima, deverão ser 
solicitados ultra-sonografia pélvica ou obstétrica. 
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