
   
 
 
 
 

PROCESSO SELETIVO DA PÓS - GRADUAÇÃO 

LATO SENSU SOB FORMA DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA IFF 2022 

 

CANDIDATOS COM SOLICITAÇÕES DE RECURSOS 

 

ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA  
 
 

ESPECIALIDADE: Medicina Fetal 
 

Recurso da Questão:   04                                                                                 

Candidato(a) solicitante: Inscrição: 

Fernanda Cristina Vasconcellos Silva 22.22028.215167 

 

Recurso da Questão:   09                                                                                

Candidato(a) solicitante: Inscrição: 

Fernanda Cristina Vasconcellos Silva 22.22028.215167 

 

 
 

 
ESPECIALIDADE: Uroginecologia e Distopias Genitais 

 

Recurso da Questão:   04                                                                                 

Candidato(a) solicitante: Inscrição: 

Laura Barcellos Machado 22.22034.215551 

 

Recurso da Questão:   06                                                                                

Candidato(a) solicitante: Inscrição: 

Laura Barcellos Machado 22.22034.215551 

 

 

 

ESPECIALIDADE: Videohisteroscopia e Videolaparoscopia Ginecológica 
 

Recurso da Questão:   07                                                                                

Candidato(a) solicitante: Inscrição: 

Aline Silva Izzo 22.22035.216381 

 

 

  



   
 
 
 
 

 

RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS  

 

A comissão do Processo Seletivo de Candidatos para os Programas de Especialização em Saúde 

do IFF – 2022, torna público o resultado dos recursos impetrados à prova discursiva, conforme 

citados abaixo: 

 
 

ESPECIALIDADE: Medicina Fetal 
 

QUESTÃO 
RESPOSTA AO 

RECURSO 
GABARITO JUSTIFICATIVA 

4 DEFERIDO 

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. 

Avaliação da presença de oligodramnia sem 

causa conhecida como parte da avaliação fetal. 

O gabarito estava 

incompleto. 

9 DEFERIDO 

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 

PVSACM 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%.  

Sensibilidade limitada após 35 semanas de 

idade gestacional e em fetos politransfundidos. 

O gabarito estava 

incompleto. 

 

  



   
 
 
 
 
 

 
ESPECIALIDADE: Uroginecologia e Distopias Genitais 

 

QUESTÃO 
RESPOSTA AO 

RECURSO 
GABARITO JUSTIFICATIVA 

4 DEFERIDO 

Perfuração vesical, lesão uretral, 
lesão óssea (púbis), hematoma 
retropúbico, extrusão, obstrução 
infravesical (retenção urinária), fístula 
vesico vaginal 

O termo obstrução infravesical inclui a 

retenção urinária como manifestação clínica, 

sendo esta resposta válida pela banca 

também, segundo as referências Ostergard’s 

Urogynecology and Pelvic Floor 

Dysfunction e Girão, Tratado de 

Uroginecologia e Disfunções do Assoalho 

Pélvico. 

6 DEFERIDO 

Delirium, infecção, vaginite atrófica, 

gestação e puerpério, medicações 

(anti-hipertensivos, anti-depressivos, 

sedativos, anti-histamímicos, 

descongestionantes), psicológicas 

(depressão), restrição de mobilidade 

(artrose), constipação intestinal. 

Segundo Ostergard’s, Urogynecology and 

Pelvic Floor and Dysfunction, no tópico 

explicitado como vaginite atrófica destacam 

alterações hormonais, incluído as 

gestacionais, como possíveis causas de 

incontinência urinária transitória, compatível 

com a referência destacada (Girão, Tratado de 

Uroginecologia e disfunções do assoalho 

pélvico).  

Já o uso de diuréticos não há associação 

causal comprovada para incontinência 

urinária, mas sim frequência, urgência e 

nictúria, conforme a bibliografia (Walter et al, 

Urogynecology and Reconstrutive Pelvic 

Surgery e Ostergard’s, Urogynecology and 

Pelvic Floor and Dysfunction). 

 

  



   
 
 
 
 
 

ESPECIALIDADE: Videohisteroscopia e Videolaparoscopia Ginecológica 
 

 

QUESTÃO 
RESPOSTA AO 

RECURSO 
GABARITO JUSTIFICATIVA 

7 DEFERIDO 

Realizar a polipectomia histeroscópica com a 

retirada completa da lesão, não havendo 

malignidade, permanecendo o mesmo 

diagnóstico de hiperplasia atípica, realizar o 

tratamento de acordo com o desejo reprodutivo 

da paciente. Se a paciente apresentar prole 

constituída, realizar histerectomia. Caso ainda 

deseje gestar realizar tratamento hormonal com 

progestágeno contínuo oral, intramuscular ou DIU 

Mirena por 3 a 6 meses, repetir a histeroscopia 

com biópsia a cada 3 meses, se biópsia negativa 

liberar para gestar, sendo necessária nova 

avaliação após o parto. 

O gabarito estava 

incompleto. 

 

 


