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MEDICINA FETAL 
 

GABARITO PRELIMINAR 
 
 
 
Questão 1 

Cite as alterações sonográficas encontradas nos fetos com infecção congênita por 
Toxoplasma. 
 
Os sinais sonográficos de infecção fetal por toxoplasma são geralmente inespecíficos e 

incluem ventriculomegalia, hemorragia intracraniana, calcificações intracranianas, 

microcefalia, ascite, hepatoesplenomegalia, CIUR e hidropisia 

 
 
 
 
 
 
 
Questão 2 

Cite os planos axiais do polo cefálico que fazem parte de uma avaliação básica do 

sistema nervoso central do feto de acordo com a International Society of Ultrasound in 

Obstetrics and Gynecology (ISUOG) em 2020. Quais estruturas deve sem avaliadas? 

 
• transventricular, transtalamico e transcerebelar 

• Formato da cabeça 

• Ventrículos laterais 

• Cavum do septo pellucido 

• Tálamo 

• Cerebelo 

• Cisterna magna 

• Coluna 
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Questão 3 

Descreva os tipos de restrição de crescimento seletiva que acometem as gestações 
monocoriônicas. 
 

Classificação da restrição seletiva do crescimento fetal na gravidez gemelar monocoriônica:  

Tipo I - Doppler da artéria umbilical tem fluxo diastólico final positivo 

Tipo II - Doppler da artéria umbilical tem fluxo diastólico final ausente ou reverso.  

Tipo III - Doppler da artéria umbilical tem um padrão cíclico / intermitente de fluxo diastólico final ausente 

ou reverso 

 
 
 
 
Questão 4 
Quais parâmetros ultrassonográficos são avaliados na proposta do consenso 

multidisciplinar para a classificação pré e pós-natal das dilatações do trato urinário? 

Nguyen HT, et al. Multidisciplinary consensus on the classification of prenatal and 

postnatal urinary tract dilation (UTD classification system). J Pediatr Urol. 2014 

Dec;10(6):982-98. 

O Sistema de Classificação é baseado em seis categorias de achados à 

ultrassonografia:  

1) diâmetro ântero-posterior da pelve renal;  

2) dilatação dos cálices renais;  

3) espessura do parênquima renal;  

4) aparência do parênquima renal;  

5) anomalias da bexiga; 

6) anormalidades ureterais. 
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Questão 5 
Cite as síndromes genéticas (cromossômicas ou não) associadas à Hérnia 

Diafragmática Congênita. 

 
As anomalias cromossômicas mais frequentemente associadas à Hérnia Diafragmática Congênita (HDC) 

são as trissomias 18, 13 e 21. Outras aneuploidias cromossômicas como monossomia de X, tetrassomia 

12 p, tetraploidia 21 também foram associados à HDC.  

Outras Síndromes não cromossômicas:  

Síndrome de Fryns  

Pentalogia de Cantrell,   

Sindrome de Apert, 

Brachmann-Cornelia De Lange 

Beckwith-Wiedemann, 

CHARGE 

Coffin-Siris 

Sequência Goldenhar 

Simpson- 

Golabi-Behmel 

Stickler 

sequência Pierre Robin 

VACTERL 
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Questão 6 

Discuta as complicações da amniocentese à luz do Guideline da International Society 

of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG) publicado em 2016. 

 
Gestantes que realizam amniocentese tem risco de perda fetal adicional em 

comparação com os controles, que não realizaram o procedimento, variando de 0,1% a 

1%, com relatos recentes estando mais próximo do limite inferior (GRAU DE 

RECOMENDAÇÃO: B). 

• O risco de rotura das membranas após a amniocentese é 1–2%; o prognóstico nesses 

casos pode ser melhor do que nos casos de rotura das membranas pré-termo 

espontânea (GRAU DE RECOMENDAÇÃO: B). 

• Lesões fetais e complicações maternas graves são eventos raros (GRAU DE 

RECOMENDAÇÃO: D). 

• Experiência e familiaridade com a amniocentese podem diminuir o risco de perda fetal 

relacionada ao procedimento. Múltiplas tentativas, líquido amniótico tingido de sangue e a 

presença de anomalias fetais podem aumentar o risco de perda fetal. O efeito de outros fatores 

de risco é menos consistente (GRAU DE RECOMENDAÇÃO: C). 

 
 
Questão 7 

Quais parâmetros maternos, bioquímicos e biofísicos são preconizados pela 

International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG) no Rastreio 

combinado da Pré-eclampsia no primeiro trimestre? Qual é o período preconizado para 

o rastreamento?  

 
Uma avaliação global de risco deve abranger quatro áreas, incluindo o perfil de risco 

pessoal (incluindo idade, etnia, paridade, tabagismo, história médica e obstétrica e 

método de concepção), o perfil de risco metabólico (incluindo IMC e histórico de 

diabetes), o perfil de risco cardiovascular (incluindo condições cardiovasculares 

existentes e medição da pressão arterial média) e o perfil de risco da placenta (incluindo 

Doppler da artéria uterina e biomarcadores séricos maternos - PLGF). 

Período do exame: 11 + 0 - 13 + 6 semanas. 

 
 
 



 
PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DO IFF/FIOCRUZ – 2022 

 
4 

 
Questão 8 

Descreva as principais complicações encontradas (desfechos materno-fetais) no uso 

das diferentes vias cirúrgicas para a correção pré-natal da mielomeningocele 

(fetoscópica percutânea, fetoscópica por laparotomia materna e laparotômica).  

Kabagambe SK, et al. Fetal Surgery for Myelomeningocele: A Systematic Review and 

Meta-Analysis of Outcomes in Fetoscopic versus Open Repair. Fetal Diagn Ther. 

2018;43(3):161-174.  

 
A cirurgia fetoscópica percutânea foi associada com maiores taxas de rotura prematura 

de membranas (91 vs. 36%) e nascimento prematuro (96 vs. 81%) em comparação a 

cirurgia aberta (lapatomica), enquanto a cirurgia fetoscópica por laparotomia materna 

reduziu nascimento prematuro; 

A taxa de deiscência e vazamento de liquor do local de reparo da mielomeningocele foi 

maior após ambos os tipos de cirurgia fetoscópica (percutânea e por laparotomia) 

quando comparado com a aberta (30 vs. 7%, p <0,01); 

A taxa de deiscência uterina foi maior após o reparo aberto (Laparotomica) (11 vs. 0%, p 

<0,01). 

 

 
Questão 9 

Discuta as vantagens e desvantagens do uso da artéria cerebral média nos fetos sob 
risco de anemia fetal. 
 
O Doppler para avaliar o pico de velocidade sistólica (PVS) na artéria cerebral média (ACM) é 

capaz de evitar procedimentos invasivos (até 70%) para diagnóstico de anemia fetal. A PVS-

ACM pode detectar a maioria os casos de fetos com anemia (89-100% dos casos), 

independentemente da causa de base, com uma taxa de falsos positivos de 12%. 

 
 


