SELEÇÃO 2022 – PROVA TEÓRICA - GABARITO
DERMATOLOGIA DE ANIMAIS DE COMPANHIA
Enunciado: O Granuloma lepróide canino, acomete animais de grande porte, com pelame curto, com
ausência de envolvimento sistêmico, apenas com lesões cutâneas, sendo com maior evidência em cães
da raça Boxer. Sendo assim, qual alteração diagnostica é característica desta patologia e qual o
protocolo recomendado para o tratamento dessa dermatopatia?
Resposta: Achados citopatológicos com macrófagos em maior quantidade, variáveis linfócitos e
plasmócitos, poucos infiltrados neutrolfílicos, com presença de bacilos no interior de macrófagos,
corados pelo corante Ziehl-Neelsen. Terapia aplicada a base de rifampicina 10 a 15mg/kg/SID/VO ou
enrofloxacina 5mg/kg/BID/VO
Enunciado: O aspecto conhecido por “sal e pimenta” refere-se uma dermatopatia não muito frequente
em felinos. Qual o agente etiológico responsável pelo acometimento dos pelos nesses casos?
Resposta: Lynxacarus radovskyi
Enunciado: Otite externa é uma doença com alta ocorrência na clínica de animais de companhia.
Dentre os achados físicos e sinais clínicos indicativos da doença, podem ser observados:
Resposta: Secreção ótica (otorreia), mau cheiro e dor à palpação da cartilagem auricular
Enunciado: O tricograma é uma excelente ferramenta utilizada como auxílio no diagnóstico. Diante da
seguinte descrição de tricograma de pelo avulsionado da periferia da lesão: fios curtos, com a
extremidade terminando em ponta, pigmentada, desgastada e fraturada em “ponto de exclamação”,
o provável diagnóstico seria de:
Resposta: Alopecia areata
Enunciado: Sobre a síndrome de feminização do macho, que eventualmente pode desencadear lesões
tegumentares, marque a alternativa incorreta:
Resposta: Provável etiologia de seminoma, principalmente em cães criptorquidas
Enunciado: “Pústulas subcorneanas presentes no interior de uma epiderme variavelmente acantótica,
com presença de inúmeros neutrófilos e alguns eosinófilos. Presença de aglomerados de células
acantolíticas em suspensão”. Segundo Gross e colaboradores (2009) a descrição histopatológica referese a seguinte dermatopatia:
Resposta: Pênfigo foliáceo
Enunciado: Conforme as diretrizes atualizadas do Comitê internacional de Doenças Alérgicas de
Animais (ICADA) de 2015, sobre as crises agudas de Dermatite atópica canina é correto dizer?
(I) Que o uso dos Ácidos graxos essenciais orais, não são úteis no tratamento das crises agudas de
dermatite atópica canina.
(II) Que infecções bacterianas e fúngicas na pele e no ouvido são causas comuns de crises em cães
com Dermatite atópica canina.
(III) Os inibidores de calcineurina orais são inadequados para o gerenciamento de crises agudas.
Oclacitinib pode ser prescrito oralmente para reduzir rapidamente as lesões cutâneas e o prurido em
cães com dermatite atópica.
Resposta: Somente a afirmativa I está errada
Enunciado: Sobre quadros de otite externa em cães, com envolvimento de bactérias Gram-negativas,
é incorreto afirmar:
Resposta: As doenças alérgicas crônicas não são um fator primário importante associado à otite
externa gram-negativa
Enunciado: Sobre colesteatomas em cães, é correto afirmar:
Resposta: Além da otite externa, podem estar associados a dor local, dor ao se alimentar e inclinação
da cabeça

Enunciado: Felinos acometidos apresentam prurido intenso, presumidamente por reações de
hipersensibilidade à presença dos ácaros, alopecia que, normalmente, acomete a região abdominal
ventral e os flancos, descamação, eritema e dermatite miliar. Esse agente etiológico é dotado de alta
infectividade. O provável agente etiológico acima é:
Resposta: Demodex gatoi
Enunciado: “A esporotricose transmitida por gatos causada por Sporothrix brasiliensis é uma micose
subcutânea endêmica negligenciada no Brasil” (Gremião et al., 2020). Sobre a esporotricose em
gatos, é correto afirmar:
Resposta: A associação de anfotericina B intralesional e itraconazol é uma alternativa aos casos
refratários a monoterapia com itraconazol.
Enunciado: A dermatofitose é uma doença fúngica superficial da pele de cães e gatos, sendo os gêneros
mais comuns: Microsporum e Trichophyton. De acordo com o consenso sobre diagnóstico e tratamento
de dermatofitose em cães e gatos, publicado em 2017, qual a terapia tópica é recomendada para o
tratamento de formas generalizadas?
Resposta: Xampu a base de miconazol associado à clorexidina
Enunciado: “A pele é composta por camadas e estruturas diferentes, de modo que todas estão
expostas aos riscos de transformação neoplásica.” (Daleck e Nardi, 2016). Sobre neoplasias cutâneas
em cães e gatos é correto afirmar:
Resposta: O diagnóstico das neoplasias melanocíticas não pigmentadas pode ser desafiador, nestes
casos os marcadores imuno-histoquímicos podem auxiliar na definição do diagnóstico
Enunciado: “A leishmaniose é uma doença sistêmica que se manifesta através de diversos sinais
clínicos inespecíficos” (Solano-Galego et al., 2011).
(I) Cães com LVC que apresentam insuficiência renal possuem pior recuperação quando comparados
aos cães sem proteinúria.
(II) A utilização da domperidona em cães com LVC pode levar ao surgimento de cristais de xantina.
(III) Uma grande vantagem dos testes rápidos para leishmaniose visceral canina é o fato de serem
testes quantitativos.
(IV) Cães classificados no estágio IV de LVC que apresentam síndrome nefrótica devem receber
tratamento à base de miltefosina + alopurinol + domperidona.
Sobre as afirmações acerca da leishmaniose visceral canina (LVC) assinale a alternativa correta:
Resposta: Somente a afirmativa I está correta
Enunciado: Sobre a doença denominada Alopecia X, marque a alternativa incorreta:
Resposta: A cobertura pilosa resultante dos tratamentos é perene
Enunciado: Sobre as dermatites trofoalérgicas, analise as afirmativas abaixo e marque a opção que
julgar a mais correta:
(I) Para cães, a dermatite trofoalérgica é a causa de dermatopatia alérgica mais frequente, seguida de
dermatite à picada de ectoparasitas e por último a dermatite atópica que é menos frequente.
(II) A prova padrão para diagnóstico de dermatite trofoalérgica, em cães e gatos é a dieta de eliminação
ou dieta hipoalergênica sucedida pela chama exposição provocativa.
(III) O tratamento da dermatite trofoalérgica consiste em se evitar os alimentos incriminados e/ou usar
drogas antipruriginosas sistêmicas.
(IV) Qualquer ingrediente alimentar pode causar reação de hipersensibilidade, porém os carboidratos
são mais comumente incriminados.
Resposta: Afirmativas II e III estão corretas

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.
II.

III.
IV.
V.

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.
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.
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.
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.
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

IV.

V.

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.

