SELEÇÃO 2022 – PROVA TEÓRICA - GABARITO
OFTALMOLOGIA DE ANIMAIS DE COMPANHIA
Enunciado: A conjuntivite é provavelmente a doença oftálmica felina mais comum, embora a causa
exata possa ser difícil de determinar em muitos gatos, particularmente no estado crônico. Sobre
algumas das causas mais comuns de conjuntivite em gatos, pode-se dizer que:
I - O FHV-1 é uma das principais causas de conjuntivite em gatos filhotes e adultos. A doença primária
de FHV-1 é caracterizada por mal-estar, febre, espirros ou tosse, rinite e secreção nasal, bem
como conjuntivite com secreção ocular. O vírus infecta as superfícies epiteliais do trato
respiratório e conjuntiva e, em menor grau, o epitélio da córnea.
II – Chlamydophila felis (C.felis), que é uma bactéria intracelular obrigatória, é um patógeno comum
dos gatos, causando principalmente conjuntivite. C. felis não é considerado um agente zoonótico.
A fase aguda da infecção por C. felis resulta em hiperemia conjuntival, quemose, secreção ocular
serosa e blefarospasmo. Secreção nasal leve e espirros também pode ocorrer. A conjuntivite é
geralmente unilateral inicialmente, depois progride para envolver o segundo olho durante os
próximos dias.
III - A conjuntivite neonatal é uma síndrome de inflamação conjuntival aguda. A descarga ocular
copiosa, que geralmente é purulenta, é o achado consistente. Se a infecção se desenvolve antes
da resolução do anquilobléfaro fisiológico aos 10-14 dias de idade, as pálpebras assumem uma
aparência distendida característica.
IV - A conjuntivite eosinofílica ocorre somente em gatos com ceratite. A causa subjacente desta doença
permanece indeterminada.
V - A conjuntivite lipogranulomatosa tem sido descrita em gatos como lesões que estão presentes na
conjuntiva palpebral adjacente às margens das pálpebras. As lesões são nódulos brancos não
ulcerados dentro da conjuntiva. Os nódulos podem ser solitários ou agrupados. A condição
geralmente é bilateral e pode envolver apenas as pálpebras superiores ou as pálpebras superiores
e inferiores.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA:
Resposta: V-F-V-F-V

Enunciado: As doenças palpebrais podem ser divididas em desordens congênitas do desenvolvimento
e hereditárias, traumáticas, inflamatórias, imunomediadas e neoplásicas. O manejo da maioria das
doenças palpebrais, com exceção dos tipos inflamatório e imunomediado, é principalmente cirúrgico.
No que diz respeito às doenças que acometem as pálpebras, marque a alternativa correta:
Resposta: Lagoftalmia é uma incapacidade de fechar as pálpebras completamente. Pode ser uma
consequência de distúrbios do nervo facial que levam à paralisia do músculo orbicular do olho, ou pode
ser congênita nas raças de olhos proeminentes
Enunciado: A uveíte pode ocorrer independentemente da doença em outras estruturas oculares, ou
pode ocorrer secundariamente à doença da lente, corneana ou escleral. Elucidar a etiologia da uveíte
no cão pode ser difícil. No entanto, como a uveíte pode levar à cegueira ou ser um sinal de uma doença
potencialmente fatal, a tentativa de definir a etiologia é sempre justificada. Com relação às uveítes,
assinale a alternativa incorreta:
Resposta: A uveíte facolítica ocorre após a ruptura da cápsula do cristalino, o que causa a exposição
súbita da proteína intacta do cristalino em quantidades suficientes para sobrecarregar a tolerância
normal de células T de baixa dose às proteínas do cristalino
Enunciado: A lente cristalina é um tecido avascular, transparente e altamente estruturado que refrata
os raios de luz que chegam a uma fonte pontual na retina no olho normal. A perda de transparência é
um denominador comum quase invariável de todas as doenças do cristalino; devido à prevalência de
distúrbios de lentes hereditários em cães, a catarata está entre as mais comuns de todas as lesões
intra-oculares e uma das principais causas de perda de visão nesta espécie. Sobre a catarata, é
incorreto afirmar que:

Resposta: A lente é formada pelo mesoderma superficial e, durante seu desenvolvimento
embriológico, envolve um envelope vascular
Enunciado: Marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas.
( ) A ruptura espontânea da cápsula do cristalino é descrita em associação com diabetes mellitus
gerando uveíte facoclástica.
( ) Se o proprietário decidir não realizar a cirurgia de catarata, o paciente deve ser monitorado a longo
prazo quanto a complicações como: uveíte, glaucoma secundário, descolamento de retina e
luxação da lente.
( ) Vítreo na câmara anterior, facodonese e um crescente afácico são todos sugestivos de potencial
instabilidade da lente, que deve ser anotado e planejado antes da cirurgia.
( ) Conhecimento de um ângulo anormal pode alterar a abordagem de alguns cirurgiões ou prognóstico.
A ultrabiomicroscopia (UBM) é um exame importante no pré operatório de catarata, uma vez que
um ângulo anormal pode estar correlacionado com o desenvolvimento de hipertensão pósoperatória.
( ) Membrana pupilar persistente (PPM) é uma doença congênita que pode estender até a cápsula
anterior da lente causando opacidade lenticular focal.
Resposta: V-V-V-V-V
Enunciado: Marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas
( ) Luxações de lentes felinas são mais comumente associadas com uveíte crônica e glaucoma.
( ) A profundidade da câmara anterior do felino é menor do que a dos cães, por esse motivo o glaucoma
devido à luxação anterior da lente é menos comum em gatos do que em cães.
( ) A luxação ou subluxação da lente pode ser causada por doenças congênitas anomalias das zônulas,
uveíte crônica, glaucoma crônico ou trauma.
( ) Se a lente tiver uma instabilidade de até 180 °, um anel de tensão capsular pode ser introduzido para
evitar a descentralização da lente intraocular
Resposta: V-F-V-V
Enunciado: Marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas
( ) Podemos encontrar sinais como simbléfaro, conjuntivite ulcerativa, úlceras dendríticas e geográficas
e iridodonese como consequência da fase citolítica da infecção por herpesvírus.
( ) A doença FHV-1 é caracterizada por febre, espirros ou tosse, rinite e corrimento nasal, bem como
conjuntivite com secreção ocular.
( ) Simbléfaro ocorre mais comumente durante uma infecção primária grave e é menos provável de
ocorrer em gatos idosos.
( ) Chlamydophila felis é uma bactéria intracelular obrigatória sensível à tetraciclina
e azitromicina
Resposta: F-V-V-V

Enunciado: Exoftalmia bilateral aguda que afeta predominantemente cães jovens de raça grande e
gigante e responde ao tratamento com coticosteróides:
Resposta: Miosite extraocular
Enunciado: A íris é a porção anterior da úvea e controla a quantidade de luz que penetra no olho
alterando o tamanho da pupila. Para tal, a íris apresenta dois grupos musculares: o músculo
constritor da pupila e o músculo dilatador da pupila. Assinale a alternativa correta quanto ao
comportamento desses músculos em cães:
Resposta: O músculo constritor da pupila possui inervação parassimpática, já o músculo dilatador da
pupila possui inervação simpática. Em um ambiente escuro haverá a contração do musculo dilatador e
o relaxamento do músculo constritor.

Enunciado: A facoemulsificação é a técnica de eleição para cirurgias de catarata em cães e gatos.
Levando em consideração as vantagens da modalidade bimanual sobre a unimanual, assinale a
resposta incorreta:
Resposta: diminuição da curva de aprendizado necessária para domínio da técnica
Enunciado: Leia abaixo a afirmação referente a lente. Assinale a alternativa que completa
corretamente os espaços em brancos para esta afirmação.
“A lente é sustentada no equador pelos ligamentos suspensórios que aderem ao ____________. Na
luxação da lente ocorre a ruptura __________ das zônulas lenticulares, o que pode levar ao
deslocamento da lente para _____________ denominada luxação anterior ou para _______________
denominada luxação posterior. Na luxação podemos observar sinais como: ____________ e
_____________. “
Resposta: corpo ciliar / completa / câmara anterior / câmara vítrea / iridodonese / pressão intra-ocular
aumentada
Enunciado: A córnea é a porção anterior, transparente e avascular da túnica fibrosa do bulbo ocular.
Ela é formada por camadas distintas em sua estrutura. Quanto ao número e denominação é correto
afirmar que a córnea se compõe de :
Resposta: 4 camadas : endotélio , Membrana de Descemet , estroma , epitélio
Enunciado: Assinale a alternativa que melhor descreve o tipo de lesão formada na Ceratite Eosinofílica
Felina:
Resposta: Infiltração vermelha ou uma massa que surge do limbo, infiltrando a córnea em direção ao
centro. Placas esbranquiçadas e arenosas e inflamação da conjuntiva adjacente são frequentes
Enunciado: Entre as causas descritas de ceratoconjuntivite seca em cães , podemos citar diversas ,
exceto :
Resposta: uso crônico de lubrificantes oculares
Enunciado: Marque (V) para sentenças Verdadeiras e (F) para sentenças Falsas relativas a Atrofia
Progressiva de Retina (APR).
( ) A APR é sempre bilateral, embora possa apresentar uma leve assimetria inicial entre os olhos.
( ) Oftalmoscopicamente a APR generalizada se caracteriza por um incremento de refletividade tapetal
e atenuação e da vasculatura retinal.
( ) A degeneração do nervo óptico por morte das células ganglionares caracteriza-se por crenação e
palidez.
( ) A medida que a enfermidade progride, a nictalopia inicial é seguida por cegueira diurna e menor
reflexo pupilar à luz.
( ) A despigmentação do epitélio pigmentar retiniano no fundo não tapetal pode estar acompanhada
de repigmentação irregular subsequente denominada “pavimentação”.
Resposta: V-V-V-V-V
Enunciado: Dentre as complicações pós operatórias da facoemulsificação podemos citar algumas ,
exceto :
Resposta: displasia do segmento anterior
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

III.
IV.
V.

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
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

V.

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.

