SELEÇÃO 2022 – PROVA TEÓRICA - GABARITO
CLINICA MÉDICA E CIRÚRGICA DE GRANDES ANIMAIS
Enunciado: A abomasopexia Paramediana Ventral pode ser aplicada no tratamento do deslocamento
para o lado esquerdo ou direito do abomaso e nos casos precoces de torção para o lado direito. Assinale
a alternativa correta
Resposta: Poderá ser realizada uma anestesia local ao longo da linha de incisão com cloridrato de
lidocaína a 2%. Uma incisão de 20 cm é feita entre a linha mediana e a veia subcutânea abdominal
direita, começando aproximadamente 8 cm atrás do processo xifóide e finalizando em disposição
imediatamente cranial ao umbigo. Os planos a serem incididos são pele, bainha externa do músculo reto
abdominal, músculo reto abdominal, bainha interna do músculo reto abdominal, peritônio e acesso a
cavidade
Enunciado: Existem várias técnicas que podem ser utilizadas para promover a sutura de teto com
comprometimento do canal. Uma delas, consiste em introdução da agulha de sutura dorso
lateralmente à comissura dorsal da ferida cirúrgica seguido pela realização de sutura contínua do plano
submucoso até alcançar o plano ventrolateral da comissura ventral da ferida cirúrgica. Neste plano de
sutura a extremidade do fio remanescente na entrada da ferida é de aproximadamente 10cm, e antes
de se iniciar o segundo plano de sutura se estica as extremidades do fio para se aproximar os bordos
da mucosa, fechando-se com isto o canal do teto. Então se inicia a sutura do plano subcutâneo,
introduzindo a agulha de sutura na pele, ventrolateralmente à comissura ventral da ferida, prévia
colocação de “capton” ventral, e faz-se a sutura contínua do plano subcutâneo até ser alcançado a
comissura dorsal da ferida, quando se promove a saída da agulha de sutura na região dorso lateral
oposto à sua entrada inicial. Deste modo, têm se duas extremidades de fio de sutura que devem ser
atadas após colocação do “capton” dorsal. O fio recomendado é o fio de pesca nᵒ 020. Qual o nome da
técnica citada acima?
Resposta: Técnica de Lazzeri
Enunciado: Uma das técnicas utilizadas para correção da pneumovagina e ruptura parcial do períneo,
consiste na reparação da disposição da rima vulvar e da comissura dorsal da vulva. São empregados
fios absorvíveis ou inabsorvíveis e pontos de Donnati captonados, que se estendem da pele perineal
até o plano da submucosa no teto vaginal e vulvar. Qual o nome da técnica descrita acima?
Resposta: Técnica de Caslick modificada
Enunciado: Qual das técnicas abaixo “não” é utilizada para a realização de cirurgia de acropostitefimose?
Resposta: Técnica de Minchev
Enunciado: Assinale a alternativa correta sobre ao tipo de placenta dos carnívoros, suínos, ruminantes e
eqüinos quanto à forma anatômica, modificações endometriais e modificações histológicas,
respectivamente
Resposta: Placenta zonaria, difusa, cotiledonária e difusa
Deciduada, adeciduada, adeciduada e adeciduada
Endotélio-corial, epitélio-corial, epitélio-corial e epitélio-corial

Enunciado: Assinale a alternativa correta sobre hiperplasia do assoalho vaginal em cadelas
Resposta: Embora observada preferencialmente em algumas raças, como a Boxer e Bulldog, nas quais
a condição pode ser hereditária, acomete também cadelas de grande porte e de pele muito solta, sendo
inclusive diagnosticada em cadelas sem raça definida.
QUESTÃO ANULADA
Enunciado: A prática de cavalgadas pode ser um dos fatores responsáveis pelo desenvolvimento de
quadros de rabdomiólise (classificada como do tipo esporádica), quando o esforço físico exigido é
maior que o habitual. O tratamento e uma possível complicação que pode ocorrer em casos graves
são:

Resposta: Anti-inflamatórios não esteroidais / fluidoterapia / síndrome de compartimento
Enunciado: A peritonite em equinos constitui uma ameaça em potencial à vida do animal na medida
em que, com elevada frequência, desafia as mais diversas condutas terapêuticas. A lavagem peritoneal
é um procedimento que quando convenientemente indicada e praticada, representa um recurso
clínico auxiliar capaz de promover benefícios muito superiores às suas limitações e inconveniências.
Quanto às vantagens da lavagem peritoneal, assinale a alternativa falsa:
Resposta: diminui a perda de proteínas

Enunciado: Considerando-se os fatores etiológicos envolvidos na cólica e a epidemiologia da doença,
avalie os casos abaixo:
Equino macho, Quarto de Milha, 3 anos, pesando 400 kg, durante uma Exposição Agropecuária,
apresentou cólica com os seguintes parâmetros clínicos:
Mucosas pálidas; TPC 2”, FC 60; FR 25; Motilidade intestinal diminuída; sem alterações perceptíveis
à palpação. VG 48 PPT 8g/dl.
Um segundo animal, SRD, 10 anos, pesando 400Kg, usado no trabalho com o gado, apresentou cólica
com os mesmos achados clínicos.
Responda: Qual o diagnóstico mais provável quanto ao tipo de afecção em cada um dos casos .
Resposta: Distensão estomacal / lesões vasculares por verminose crônica
Enunciado: O agente bacteriano Rhodococcus equi, possui importância no criatório eqüino em função
de:
Resposta: Provocar pneumonia em potros de 2 a 6 meses de idade e apresenta resistência aos
mecanismos de defesa normais
Enunciado: No exame clínico do cavalo com cólica, é importante se estabelecer um retrato do estado
clínico do animal. Os parâmetros mais utilizados para esta avaliação são: Coloração das mucosas,
tempo de preenchimento capilar, frequência cardíaca e turgor cutâneo. Estes parâmetros refletem,
respectivamente:
Resposta: Integridade vascular, perfusão periférica, dor e hidratação

Enunciado: Sobre os antissépticos usados para a preparação da pele do paciente, marque verdadeiro
(V) ou falso(F):
A. ( ) A clorexidina se liga à proteína do estrato córneo, formando um resíduo persistente que pode
matar bactérias emergentes de glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas e folículos capilares
durante a cirurgia.
B. ( ) Por causa da falta de atividade esporicida e sua incapacidade para penetrar materiais ricos em
proteínas, álcoois não são recomendados para esterilização ou desinfecção de instrumentos.
C. ( ) Os álcoois são os anti-sépticos mais potentes; elas mostram uma taxa de morte mais alta e mais
rápida do que a clorexidina e iodo-povidona. Eles são bactericidas de amplo espectro contra
bactérias vegetativas e são tuberculocidas, fungicida e viricida. No entanto, eles não destroem
esporos bacterianos, mas são conhecidos por inibir reversivelmente a esporulação e germinação de
esporos.
D. ( ) As combinações de iodo elementar com uma molécula transportadora retém a atividade
bactericida do iodo enquanto reduz a irritação do tecido e a formação de manchas. O exemplo mais
conhecido desta combinação é a polivinilpirrolidona.
E. ( ) Embora a gama mais ampla de atividade antimicrobiana do clorexidine, ação residual mais
longa, inibição mínima por material orgânico e uma maior tolerância pela pele o tornaria superior
ao PVPI (polivinilpirrolidona iodo), ambos os agentes parecem ter um desempenho semelhante no
ambiente cirúrgico.
Opções de resposta:
Resposta: VVVVV

Enunciado: O plasma rico em plaquetas (PRP) é uma ferramenta muito usada na medicina equina atual.
Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
Resposta: FVFVF
Enunciado: As seguintes técnicas cirúrgicas são atualmente indicadas como tratamento de escolha para
o deslocamento dorsal do palato mole em cavalos:
Resposta: “Tie forward“(laringo-hioide-pexia) e miectomia parcial dos músculos
esternohioides e esternotireoides

Enunciado: Um equino macho intacto de 4 anos de idade, 480 Kg, mangalarga marchador foi trazido
a você para avaliação de claudicação no membro pélvico esquerdo. O animal iniciou o trabalho de
preparação para concurso de marcha com aumento da carga de exercícios recentemente. Existe
efusão sinovial importante na articulação tarso-crural. O teste de flexão do jarrete exacerba a
claudicação. A anestesia intra-articular com lidocaína 2% melhorou a claudicação em 90%. O
exame radiográfico demonstra um fragmento ósseo na crista intermédia distal da tíbia. Qual
conduta você indicaria para esse paciente?
Resposta: Artrotomia para remoção do fragmento, curetagem do leito da lesão e realização de
microfraturas do leito
Enunciado: Qual dos quadros de cólica abaixo tem indicação de tratamento cirúrgico em princípio,
considerando um equino de 450 Kg
Resposta: Cólica há 3 dias (dor moderada, responsiva ao flunixin) sendo tratada com fluidoterapia
venosa (50L por dia de Ringer Lactato) Distensão abdominal grave, presença de refluxo gástrico,
frequência cardíaca 80 BPM, frequência respiratória de 26 MPM, membranas mucosas congestas,
ausência de sons intestinais.

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.

