SELEÇÃO 2022 – PROVA TEÓRICA - GABARITO
CLÍNICA CIRÚRGICA DE ANIMAIS DE COMPANHIA
Enunciado: A respeito do Desbridamento de Feridas Cutâneas Traumáticas, analise as afirmações
abaixo e marque a alternativa CORRETA:
I.
O tecido desvitalizado pode ser removido pela excisão cirúrgica, mecanismos autolíticos,
enzimas, curativos, e/ou métodos biocirúrgicos.
II.
O desbridamento mecânico com bandagens secas-secas é um método indolor e seletivo, com
uso eficiente nas primeiras fases da cicatrização.
III.
Deve-se realizar o desbridamento cirúrgico com cautela, evitando-se a remoção excessiva do
tecido celular subcutâneo, especialmente na espécie felina.
IV.
Em feridas com tecido de viabilidade questionável, o desbridamento autolítico é preferível ao
desbridamento cirúrgico.
V.
O desbridamento enzimático deve ser utilizado ao longo de todas as fases da cicatrização nas
feridas altamente contaminadas e com muito tecido necrótico.
Resposta: As alternativas II e V estão incorretas
Enunciado: No tratamento de feridas a realização de Curativos é importante, auxiliando na limpeza e
controle do ambiente do ferimento. A respeito dos Curativos, marque a alternativa INCORRETA:
(A) Resposta: O algodão hidrofóbico ortopédico é o material de escolha para confecção da camada
secundária de curativos, promovendo absorção e removendo bactérias da ferida.
Enunciado: A Piometra é uma afecção comum na rotina clínica, que potencialmente traz riscos à vida
do paciente. Em relação à Piometra, analise as afirmações abaixo e marque a alternativa CORRETA:
I.
A Hiperplasia Endometrial Cística e a Piometra se desenvolvem durante o diestro.
II.
Anormalidades concomitantes como: hipoglicemia, anemia, disfunção hepática e/ou renais
podem estar presentes em pacientes com piometra.
III.
Caso a piometra esteja associada à torção uterina, deve-se corrigir a torção uterina antes de
realizar a OSH, no trans cirúrgico.
IV.
O estrogênio aumenta o número de receptores uterinos de progesterona, o que pode explicar
a maior incidência de piometra em fêmeas que receberam administração de estrogênio para evitar a
gestação.
V.
A drenagem cirúrgica do útero é recomendada nos casos mais graves, onde o paciente não
tem condições clínicas de realizar o procedimento de ovariosalpingohisterectomia (OSH).
Resposta: As afirmativas III e V estão incorretas.
Enunciado: Ureter ectópico é uma anomalia congênita na qual um ou ambos os ureteres se abrem
externamente à bexiga. A respeito do Ureter Ectópico, marque a alternativa INCORRETA:
Resposta: A correção cirúrgica é o tratamento de escolha, devendo-se realizar a neoureterostomia
tanto para ureter ectópico intramural quanto para extramural
Enunciado: As afecções clínico-cirúrgicas no sistema reprodutor de animais de companhia fazem parte
da rotina do médico veterinário cirurgião. A cirurgia de ovariossalpingohisterectomia ou ováriohisterectomia (OSH) é a técnica mais realizada nas fêmeas principalmente com o intuito de reduzir o
número de crias e prevenir cios. Atualmente, a OSH pode ser realizada por meio da cirurgia aberta
(celiotomia) e por videocirurgia.
Marque a alternativa incorreta no que se refere a cirurgia de OSH nas cadelas e gatas.
Resposta: A OSH é recomendada em qualquer idade, especialmente quando objetiva-se reduzir a
chance do desenvolvimento de neoplasia mamária, principal neoplasma que afeta as cadelas
Enunciado: A piometra é o acúmulo de pus no interior do útero trazendo riscos à vida da paciente
acometida. Sua incidência é menor na espécie felina quando comparada à canina, pois nas gatas o
desenvolvimento de tecido luteal necessita da cópula ou da ovulação artificialmente induzida. Quando
o diagnóstico é precoce o prognóstico pode ser bom, entretanto, alguns pacientes podem ser
atendidos em sepse tornando o prognóstico reservado. Marque a alternativa incorreta no que se refere
a piometra nas cadelas e gatas. Exposição uterina durante ovário-histerectomia (OSH) devido piometra

aberta em cadela, pastor-de-shetland, 6 anos
Resposta: A técnica operatória para o tratamento cirúrgico é a OSH. Utiliza-se fios absorvíveis
multifilamentares e não é necessário modificação da técnica operatória usada na OSH eletiva, apenas
é preciso manipular o útero com cautela devido sua fragilidade
Enunciado: O atendimento do paciente politraumatizado é sempre um desafio ao médico veterinário,
pois animais em choque podem ser direcionados à emergência cirúrgica. Após o trauma é possível
verificar alterações no sistema respiratório (pneumotórax ou hemorragia pulmonar), digestório
(perfuração ou ruptura hepática) e no urinário (ruptura de uretra ou de vesícula urinária). A adoção de
protocolos específicos para o atendimento otimiza o tempo gasto na avaliação inicial do paciente e
reduzem o risco de complicações fatais, melhorando o prognóstico.
Marque a alternativa correta no que se refere ao atendimento de animais em choque na emergência
cirúrgica.
Resposta: Na ausculta cardiorrespiratória o abafamento dos sons, desvios dos sons cardíacos e
borborigmos podem sugerir a presença de ruptura diafragmática
Enunciado: Na rotina do atendimento ortopédico as fraturas e patologias articulares são as causas mais
comuns do direcionamento ao cirurgião ortopedista. A abordagem inicial objetiva localizar e identificar
a lesão do animal com histórico de claudicação e dor. O diagnóstico das afecções ortopédicas baseiase em adequada anamnese, exame clínico/ortopédico e apoio em exames de imagem.
Marque a alternativa correta no que se refere às afecções ortopédicas em animais de companhia.
Resposta: A contratura do músculo quadríceps corresponde ao seu encurtamento anormal ocasionado
de forma congênita ou por complicações associadas às estabilizações de fraturas femurais
Enunciado: Com relação a obstrução uretral, assinale a alternativa INCORRETA:
Resposta: A terapia é indicada com insulina regular quando há risco de vida pela hipercalemia, e pode
ser feita na dosagem de 5 UI/Kg associada a 1 gramas de glicose para cada unidade de insulina por via
intravenosa em “bolus”.
Enunciado: As principais causas de afecções intramurais na obstrução uretral em gatos compreendem,
EXCETO:
(A) Resposta: Estenose uretral
Enunciado: O conhecimento anatômico do diâmetro da uretra do gato macho é importante para a
criação de um novo estoma na uretrostromia perineal. Partindo dessa premissa, assinale a alternativa
que NÃO representa o diâmetro uretral:
Resposta: Na porção peniana o diâmetro uretral interno é de 0,2 milímetro, o que justifica a maior
incidência de obstrução nesta região
Enunciado: A uretrostomia peniana é um procedimento indicado nos casos em que há obstrução na
uretra peniana e não é possível restabelecer o fluxo urinário através de procedimentos não cirúrgicos.
Inúmeras são as complicações decorrentes dessa cirurgia, EXCETO:
Resposta: Infecção bacteriana do trato urinário inferior por bactérias produtoras urease que podem
acidificar o pH urinário
Enunciado: A osteocondrose é um distúrbio caracterizado pela ossificação endocondral desordenada
(com condrogênese e osteogênese). O que resumidamente, evoluirá para uma necrose da cartilagem.
Dentre as estruturas citadas, marque a que não caracteriza um local de possível desenvolvimento de
osteocondrose no cão.
Resposta: sesamóide patelar
Enunciado: No caso de uma obstrução intestinal, por corpo estranho ou intussuscepção, pode ocorrer:
Resposta: estase venosa e edema seguidos pela suspensão do fluxo arterial e necrose da parede
intestinal

Enunciado: No caso de nos depararmos com um paciente que apresente não-união de uma fratura, é
correto afirmar:
Resposta: As não-uniões ósseas de uma fratura se dividem em viáveis e não viáveis, sendo que essa
classificação varia conforme a apresentação radiológica e o tratamento
Enunciado: Em relação a displasia coxo-femural em cães, é incorreto afirmar:
Resposta: é uma doença que acomete somente raças de cães de grande porte.
Enunciado: A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 aprova a Política Nacional de Atenção
Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Analise as assertivas abaixo:
I.
A PNAB considera os termos Atenção Básica e Atenção Primária à Saúde, nas atuais concepções,
como termos equivalentes, de forma a associar a ambas os princípios e as diretrizes.
II. A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem
promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos,
cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado
e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território
definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
III. A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção
à Saúde, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.
IV. A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com
suas necessidades e demandas do território, desconsiderando os determinantes e condicionantes
de saúde.
V. É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade,
orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica,
escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras.
Resposta: As assertivas I, II, III e V estão corretas.

Enunciado: A Portaria nº 782, de 15 de março de 2017 define a relação das epizootias de notificação
compulsória e suas diretrizes para notificação em todo o território nacional. De acordo com essa
Portaria, são considerados eventos de saúde pública, Epizootias de notificação compulsória
imediata, exceto:
Resposta: arboviroses de importância em saúde pública (Encefalomielite Equina do Oeste, do Leste e
Venezuelana, Oropouche, Mayaro)
Enunciado: De acordo com o Art. 3º da Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a
Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da
Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), são considerados Princípios e
Diretrizes do SUS e da Rede de Atenção à Saúde (RAS) a serem operacionalizados na Atenção
Básica:
I. Universalidade, Equidade, Integralidade, Regionalização, Hierarquização, Territorialização são
considerados princípios do SUS a serem operacionalizados na AB.
II. Universalidade, Equidade, Integralidade são considerados princípios do SUS a serem
operacionalizados na AB.
III. Somente a Universalidade, Equidade e Integralidade devem ser considerados na Atenção Básica.
IV. Regionalização, Hierarquização, Territorialização, População Adscrita; Cuidado centrado na pessoa;
Resolutividade; Longitudinalidade do cuidado; Coordenação do cuidado; Ordenação da rede; e
Participação da comunidade são consideradas as Diretrizes do SUS e da RAS a serem
operacionalizados na Atenção Básica.
V. A participação da comunidade não deve ser considerada uma Diretriz a ser operacionalizada na AB.
Resposta: Somente as assertivas II e IV estão corretas

Enunciado: A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes
e dá outras providências. Sendo assim, analise as assertivas abaixo:
I.
As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e
pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS).
II. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde (Conasems) são reconhecidos como entidades representativas dos entes
estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade
pública e de relevante função social
III. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete, entre outras funções: formular,
avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição; participar na formulação e na implementação
das políticas de controle das agressões ao meio ambiente, de saneamento básico e relativas às
condições e aos ambientes de trabalho; definir e coordenar os sistemas de redes integradas de
assistência de alta complexidade, de rede de laboratórios de saúde pública, de vigilância
epidemiológica e vigilância sanitária.
IV. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que
integram o SUS, obedecem aos seguintes princípios: universalidade de acesso aos serviços de
saúde em todos os níveis de assistência; integralidade de assistência, entendida como conjunto
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos
para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; igualdade da assistência à saúde,
sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
V. Os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS não precisam obedecer aos
princípios de universalidade, integralidade e igualdade uma vez que apresentam autonomia.
Resposta: As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

