SELEÇÃO 2022 – PROVA TEÓRICA - GABARITO
CLÍNICA MÉDICA DE ANIMAIS DE COMPANHIA
Enunciado: Em pacientes portadores de ceratite ulcerativa superficial o tratamento em geral
corresponde na eliminação da causa da úlcera, diminuição da dor, evitar o aprofundamento da úlcera
e a não utilização de corticoides. Sabendo disso quais das opções abaixo é mais indicada para o controle
da dor de um paciente canino com ceratite ulcerativa superficial diagnosticada pelo teste de
fluoresceína.
Resposta: Para o controle da dor deve ser realizado colírios midriáticos cicloplégicos como atropina 1%
e não devem ser usados anestésicos de superfície.
Enunciado: O tratamento da leptospirose canina baseia-se em terapia antimicrobiana específica e
terapia de suporte. Sobre a terapia antimicrobiana de cães portadores de leptospirose, assinale a
alternativa correta abaixo referente às afirmativas que seguem:
I – A terapia antimicrobiana é indicada tão logo possível, quando se suspeita de leptospirose.
II – Penicilinas e derivados são utilizados com objetivo de interromper a leptospiremia e por
apresentarem a capacidade de eliminar completamente os microrganismos albergados nos rins
III – O uso da doxiciclina é recomendado, por promover rápida eliminação das leptospiras do tecido
renal.
IV – Os aminoglicosídeos são eficazes para depuração das leptospiras do parênquima renal, porém não
devem ser administrados com essa finalidade até que os testes de função renal tenham retornado no
valor de referência
V – Enrofloxacino é um antibiótico altamente recomendado para pacientes portadores de leptospirose.
Resposta: Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas
Enunciado: A piometra por definição significa acúmulo de pús no lúmen uterino. É considerada uma
doença do diestro, embora alguns animais em anestro possam apresentar a afecção. É uma afecção
frequente na rotina de clínica médica de animais de companhia que pode levar o animal a morte. Sobre
essa afecção assinale a alternativa correta abaixo referente às afirmativas que seguem:
I - É uma afecção mais frequente em cadelas do que em gatas
II - Escherichia coli raramente é isolada a partir da cultura do conteúdo uterino de cadelas acometidas.
III - Corrimento genital purulento, sanguineo, serossanguinolento ou mucupurulento são
frequentemente observadas em cadelas com piometra de cérvix não aberta.
IV - Manifestações clínicas como anorexia, poliúria, polidipsia, vomito, diarreia, letargia são
frequentemente observadas em cadelas com piometra.
V - Alterações laboratoriais como leucocitose por neutrofilia com desvio a esquerda, granulações
tóxicas em netrofilos, além de anemia normocicitica normocromica e azotemia podem ser achados
esperados em cadelas com piometra.
Resposta: Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.
Enunciado: A respeito de urolitíases em cães e gatos, assinale a alternativa correta:
Resposta: O tratamento indicado para urólitos de urato são: aumento da ingestão hídrica, dieta
específica restrita em purinas, alcalinização urinária e administração de alopurinol quando necessário
Enunciado: Um paciente canino, da raça Retriever do Labrador, fêmea, 06 anos, 28 Kg foi levado ao
Hospital Veterinário de Pequenos Animais da UFRRJ por seu tutor que relatou histórico de apetite
caprichoso, vômitos esporádicos e perda de peso nas últimas três semanas. Não sabe informar sobre
urina e fezes pois a paciente vive solta em um quintal gramado junto com outros 4 cães de mesma
raça. Nos últimos dois dias o tutor percebeu que a paciente está anoréxica, apática, vomitando
frequentemente. No exame físico você observa 8% de desidratação, mucosas hipocoradas, 120pbm,
24mrm e 38,5°C, sem alterações em ausculta cardíaca e pulmonar. Percebe presença de edema em
todos os membros e ascite. Nos exames laboratoriais são encontrados anemia normocítica
normocrômica, linfopenia discreta, trombocitose, enzimas hepáticas dentro dos valores de referência,
uréia e creatinina aumentados e albumina diminuída. A urinálise apresentou densidade urinária baixa
e proteinúria (++). Como base nessas informações, você já deve ter formulado suas hipóteses

diagnósticas. São exames relevantes para a conclusão diagnóstica e/ou condução desse caso clínico,
EXCETO:
Resposta: Realização de ecodopplercardiograma

Enunciado: Você está atendendo no Hospital Veterinário de pequenos animais, um paciente canino,
sem raça definida, fêmea, 7 anos de 15Kg chamada Lili. A tutora, Dona Luísa, relata que Lili apresenta
há 4 meses vários quadros de diarreia, vômitos esporádicos e perda de peso. Você pede que Dona Luísa
descreva melhor como são esses episódios de diarreia. Ela relata que Lili faz de 3 a 4 defecações por
dia, geralmente brilhantes e sem muco, as fezes são pastosas e muitas vezes com porções líquidas. A
respeito desse quadro assinale a alternativa CORRETA:
Resposta: Considerando que o diagnóstico da Lili tenha sido supercrescimento bacteriano. O
tratamento a ser preconizado é antibioticoterapia a base de metronidazol ou doxiciclina
Enunciado: A respeito da tríade felina, assinale a alternativa incorreta:
Resposta: Para o diagnóstico da tríade felina é necessário a comprovação de aumento na mensuração
da imunorreatividade de anticorpos antitripsina e antitripsinogênio em gatos (fTLI)
Enunciado: Diabetes mellitus é uma condição em que ocorre diminuição da secreção de insulina pelas
células beta do pâncreas. Considerando as consequências da baixa ação da insulina, ocorre a
hiperglicemia sustentada que é a principal causa das manifestações clínicas nos animais
acometidos e por isso dever ser tratada para controle da doença. Sobre o tratamento da diabetes
mellitus em cães assinale a alternativa correta abaixo referente às afirmativas que seguem:
I – O tratamento da diabetes mellitus não complicada inclui a aplicação de insulina, dieta adequada e
exercicio fisico.
II – A caninsulinâ é uma insulina lenta, de formulação veterinária, suina e tem como caracteristica
evitar o efeito de hiperglicemia pós-prandial na espécie canina.
III – A insulina NPH é uma insulina recombinate e tem ação ultra-rápida menos que 12h em cães.
IV- A dieta de cães portadores de diabetes mellitus deve apresentar uma quantidade elevada de fibras
pois promove redução de hiperglicemia pos prandial e restringe o aporte calório, que auxilia a
perda de peso em cães obesos
V- Diferente dos humanos, nos pacientes caninos o exercicio físicio não contribui para o controle
glicêmico
Resposta: Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas
Enunciado: O hiperadrenocorticismo (HAC) é a condição clínica resultante da produção excessiva de
hormônios do córtex da adrenal, principalmente o cortisol. O excesso de cortisol circulante é
responsável pela maior parte das manifestações clínicas apresentadas pelos pacientes. Sobre o
diagnóstico dessa afecção é correto afirmar que:
Resposta: O teste de supressão por baixa dose de dexametasona é o teste considerado mais sensível
para o diagnóstico do HAC espontâneo
Enunciado: A transfusão de sangue é o procedimento pelo qual realiza-se a transferência do sangue
total ou dos produtos sanguíneos de um doador para um receptor. Existem diferentes
hemocomponentes que são utilizados dependendo da condição clínica do paciente. Sobre a
escolha dos hemocomponentes sanguíneos e plasmáticos, assinale a alternativa correta abaixo
referente às afirmativas que seguem:
I – O concentrado de hemácias é o principal hemocomponente para reposição de hemácias.
II – A recomendação para o uso de sangue total fresco como primeira escolha são as anemias agudas,
quando houver perda de mais de 50% do volume circulante total;
III – O sangue total é a segunda opção para o tratamento de anemias, basicamente quando não houver
alternativas.
IV – A principal utilização do plasma fresco congelado é para correção de coagulopatias.
V - Para a reposição de albumina podem ser utilizados o plasma fresco congelado e o plasma congelado,
mas nesse caso, devem ser considerados apenas para terapia inicial de doenças crônicas.
Resposta: Todas as afirmativas estão corretas

Enunciado: Ao atender um paciente canino, sem raça definida, 40 kg, macho, castrado, com escore de
condição corporal 7/9 com queixa de claudicação do membro posterior direito, você suspeita de
doença articular degenerativa. Para o adequado diagnóstico assinale a alternativa que descreve a
melhor abordagem diagnostica:
Resposta: Histórico, exame físico e radiografia do local afetado
Enunciado: A insuficiência cardíaca congestiva (ICC) é uma síndrome clínica caracterizada pela
incapacidade do coração em realizar a sua função de bomba do sistema circulatório
adequadamente. É uma síndrome frequentemente observada em cães da rotina clínica médica
de animais de companhia. Sobre a ICC, assinale a alternativa correta abaixo referente às
afirmativas que seguem:
I – Muitas manifestações clínicas da insuficiência cardíaca dependem do lado cardíaco comprometido.
Outras resultam da insuficiência de baixo débito e não dependem do lado acometido
II – As manifestações clínicas mais frequentes de ICC direita em cães são ascite, derrame pleural e
edema de membros
III – Em felinos as manifestações clínicas mais frequentes da ICC direita são ascite, edema de membros
e efusão pericárdica.
IV – A manifestação clínica da ICC esquerda de dispneia, ortopneia e tosse é frequente devido a
presença de edema pulmonar
V – Podem ser citadas como manifestações relacionadas ao baixo débito cardíaco em cães portadores
de ICC a intolerância a atividade física, síncope e em casos mais graves choque cardiogênico.
Resposta: Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas
Enunciado: Você atende um paciente canino, macho, castrado, 3 anos de idade, sem raça definida
apresentando histórico de tosse esporádica há 2 meses, que nas duas últimas semanas se intensificou.
Quando questionado sob o aspecto da tosse o tutor referiu que nessas últimas semanas a tosse antes
seca, agora apresentava-se produtiva. Ao exame físico foi constatada temperatura retal de 38,5ºC,
frequência respiratória de 30 mrm, e frequência cardíaca da 120 bpm. A auscultação cardíaca
apresenta-se sem alterações e na auscultação pulmonar presença de aumento de sons respiratórios
principalmente na expiração. Auscultação traqueal sem evidências de alterações, no entanto o reflexo
de tosse apresentou-se discretamente positivo. Com base no histórico acima, assinale a alternativa que
melhor representa a suspeita clínica adequada, exame a ser solicitado e o tratamento recomendado.
Resposta: Bronquite. Radiografia de tórax. Uso de broncodilatador e glicocorticoides
Enunciado: A lateralização de cabeça é uma anormalidade neurológica comum em cães e gatos e indica
a presença de uma lesão no sistema vestibular. Considerando a presença dessa alteração assinale a
alternativa correta:
Resposta: A doença vestibular geriátrica canina (doença vestibular do cão idoso) é uma síndrome
idiopática, e é uma causa comum de disfunção periférica unilateral aguda em cães idosos
Enunciado: Sobre o tratamento de infecções bacterianas na pele assinale a alternativa correta abaixo
referente às afirmativas que seguem:
I – Os tratamentos tópicos são utilizados para reduzir ou eliminar a bactéria população dentro e em
redor de uma área de infecção e remover exsudados e resíduos de tecidos
II – A remoção de resíduos de tecido (debris) é de suma importância no tratamento tópico porque
permite o contacto direto do ingrediente ativo com o organismo.
III- Agentes habitualmente utilizados no tratamento tópico de piodermites, incluem o uso: clorexidina,
iodopovidona e peróxido de benzoíla.
IV- Os agentes antibióticos sistêmicos são utilizados como tratamento padrão das piodermites,
independente da gravidade da infecção.
Resposta: Somente as afirmativas I, II e III estão corretas
Enunciado: A escabiose canina é uma doença rotineiramente diagnosticada em cães. Sobre essa
afecção assinale a alternativa incorreta

Resposta: O tratamento consiste no uso de ivermectina e moxidectina associadas além do uso de
prednisolona e banhos com permanganato de potássio

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.

III.

IV.

V.

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
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.
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.
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.

