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 CLÍNICA E CIRURGIA DE ANIMAIS DE COMPANHIA  

 
 
 

   
 

 
 

 

 

INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 
 
1. Verifique se a prova está completa: questões objetivas de números 1 a 40.  
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais não 

poderão interferir. 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta. 
- Preencher totalmente o espaço             correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta preta. 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão. 

 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO NEM CONTER RASURAS. 

 

 
Duração total da prova: 3 horas 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  
Anote o seu gabarito.                                       
  
 
 
 

N.º DO CARTÃO NOME (LETRA DE FORMA)  

ASSINATURA 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 
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1. Um cão, 4 anos, fêmea, pastor alemão, 21 kg, 
apresenta intensa apatia, anorexia e hematêmese há 
8 dias. Possuía histórico de piometra, sendo 
submetido a procedimento cirúrgico há 12 dias. Ao 
exame clínico foram evidenciados: desidratação 
(10%); halitose e ulceração oral; emaciação severa; 
pulso com taquisfigmia, com amplitude e plenitude 
moderadas; sensibilidade epigástrica à palpação 
abdominal; presença de fezes pastosas e 
enegrecidas. 
 
I. No caso acima apresentado a piometra pode 

ocasionar hipoperfusão e isquemia renal devido a 
uma alteração na resistência vascular e 
insuficiência renal aguda. 
 

II. Este paciente pode apresentar como 
complicações sistêmicas relacionadas a perda 
repentina da função renal, prostração, tremores 
musculares, convulsões e bradiarritmias. 
 

III. A avaliação do fluxo urinário deve ser realizada 
após a correção da desidratação e o paciente ser 
considerado em oligúria, quando o volume estiver 
entre 1 e 2 mL/Kg/Hora, sendo necessário a 
utilização de diuréticos tiazídicos no tratamento.  
 

IV. Nos exames complementares os achados 
esperados neste paciente são: exame de urina 
com isostenúria, cilindrúria, glicosúria; bioquímica 
sérica com azotemia e hipercaliemia; e na 
hemogasometria acidose metabólica. 
 

V. Neste paciente é necessário a utilização de 
colóides, diuréticos tiazídicos associado a 
diuréticos de alça, agentes vasodilatadores 
renais como a dopamina, além da correção da 
acidose metabólica com bicarbonato de sódio.  

 
Assinale a alternativa referente ao caso acima: 
 
A) As alternativas I e V estão incorretas. 
B) As alternativas II e III estão incorretas.  
C) As alternativas III e IV estão incorretas.  
D) As alternativas II e IV estão incorretas. 
E) As alternativas III e V estão incorretas.  
 

2. Um animal da espécie canina, 9 anos de idade, 
macho, Lhasa apso, 4kg, foi levado ao Hospital 
Veterinário com o histórico de prostração, intensa 
apatia, hiporexia, emagrecimento progressivo, 
poliúria e polidipsia, com evolução de 2 meses. O 
animal era procedente de Curitiba, se alimentava de 
ração, habitava em apartamento, não apresentava 
coabitantes e apresentava vacinação e vermifugação 
regulares. Ao final da consulta o proprietário 
comentou que o paciente foi submetido a um 
procedimento de profilaxia dentaria há 3 meses. Ao 
exame clínico foram evidenciados: 

 
• Temperatura retal de 37.50C; 
• Desidratação intensa; 
• Mucosas (oculares, oral e peniana) pálidas 

• Halitose  
• Estomatite e glossite úlcero-necrótica 
• Emaciação severa 
• Pulso com taquisfigmia, com amplitude e 

plenitude moderadas; 
• Sensibilidade epigástrica à palpação abdominal  
• Bexiga repleta 
• Presença de fezes pastosas e enegrecidas 
 
Exames subsidiários ao diagnóstico e 
complementares revelaram: 
 
Hemograma   
Parâmetros Resultados Referência 
Hematócrito (%) 20 37 – 54 
C.T.E. (x 106/µl) 3,5 5,5 – 8,5 
C.H. (g/dl) 8 12 – 18 
Reticulócitos(%) 1 2 
P.P.T. (g/dl) 8,0 6,0 – 7,5 
Plaquetas(x 
103/µl) 

400 200 – 500 

C.T.L. (x 103/µl) 18 6 – 17 
Neutrófilos (x 
103/µl) 

15,4 3,0 – 11,0 

Bastonetes (x 
103/µl) 

0,3 0 – 300 

Linfócitos (x 
103/µl) 

1,0 1,0 – 4,8 

Monócitos (x 
103/µl) 

1,3 0,15 – 
1,35 

Eosinófilos (x 
103/µl) 

0 100 – 
1250 

Basófilos (x 
103/µl) 

0 Raros 

Obs: P.P.T. (Proteínas plasmáticas totais); 
C.T.L.(Contagem total de leucócitos); C.T.E.  
(Contagem total de eritrócitos); C.H. (Concentração 
de Hemoglobina). 
 
Exame de Urina  
Densidade: 1,010 
Proteína: + + 
Bilirrubina: negativo 
Cilindros: Granulosos + 
Glicose: - 
Bactérias: ++ 
Leucócitos: + + 
Hemácias: + 
 
Hemogasometria  
Parâmetros Resultados Referência 
pH 7.205 7.4 
HCO3 14.0 21-23 
 
Exames bioquímicos do sangue 
Parâmetros Resultados Referência 
Uréia (mg/dL) 287 5,0 – 28,0 
Creatinina (mg/dL) 6,9 < 1,5 
K+ (mg/dL) 3,7 3,7 – 5,8 
P (mg/dL) 7,8 2,6 – 6,2 
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I. Este animal apresenta um quadro de 
glomerulonefrite devido a proteinúria, o qual está 
conduzindo à insuficiência renal aguda além de 
uma gastroenterocolite ulcerativa secundária à 
hiperacidez gástrica e a diminuição dos níveis de 
gastrina. 

 
II. Este animal apresenta hiperfosfatemia e uma 

possível hipocalcemia e redução do calcitriol, 
ocasionando um estímulo à liberação de PTH e 
retirada do cálcio dos ossos ocasionando o 
hiperparatireoidismo renal secundário, sendo 
necessário a utilização de hidróxido de alumínio 
como quelante de Fósforo.  
 

III. Este animal deve receber uma transfusão com 
sangue total fresco, associado a fluidoterapia 
com Ringer lactato e deve receber  também 
sucralfato de sódio e inibidores da bomba de 
prótons para tratar a gastroenterocolite ulcerativa.  
 

IV. Este animal deve receber dopamina por via 
intravenosa, ou uma infusão contínua de manitol, 
que é um diurético osmótico para restabelecer o 
fluxo urinário, além do tratamento da infecção de 
trato urinário e da bacteremia e septicemia que 
acompanha a gastroenterocolite ulcerativa 
urêmica com a utilização de um antimicrobiano 
da classe dos aminoglicosídeos.  
 

V. Este animal apresenta uma anemia regenerativa 
e transitória devido à deficiência de eritropoietina 
e a perda sanguínea gastroentérica, além de 
apresentar uma infecção do trato urinário não 
complicada e deve ser tratado com enrofloxacina 
por 7 a 10 dias . 
 

Assinale a alternativa referente ao caso acima: 
 
A) As alternativas II e IV estão corretas. 
B) As alternativas II e III estão corretas.  
C) As alternativas I e IV estão corretas.  
D) As alternativas I e V estão corretas. 
E) As alternativas III e V estão corretas. 

 
3. Um animal da espécie felina, três anos de idade, 

macho, castrado, Persa, com 4, 5kg foi levado ao 
Hospital Veterinário com o histórico de prostração, 
hiporexia, disúria, hematúria e vocalização com 
evolução dois dias, não sendo mais observado pelo 
proprietário em atividade mictória nas últimas 36 
horas. O animal era procedente de Curitiba, se 
alimentava de ração seca para felinos, habitava em 
uma casa e coabitava com outro gato, recentemente 
introduzido no ambiente, macho, não castrado e 
assintomático. Este tinha livre acesso à rua e 
apresentava vacinação e vermifugação regularizada. 
Ao exame clínico foram evidenciados: 
 
• Temperatura retal de 37,5 0C; 
• Debilidade músculo-esquelética; 
• Desidratação moderada à intensa; 
• Mucosas (oculares, oral e peniana) pálidas; 

• Taquipnéia; 
• Pulso com taquisfigmia, com amplitude e 

plenitude moderados; 
• À auscultação pulmonar observou-se sons 

bronco-vesiculares aumentados; 
• À auscultação cardíaca observou-se bradicardia 

e hiperfonese de primeira bulha; 
• Havia sensibilidade aumentada na região epi e 

mesogástrica, aparente renomegalia bilateral e 
intensa repleção e sensibilidade vesical à 
palpação abdominal; 

 
Os exames subsidiários revelaram: 
 
Hemograma: 

Parâmetros Resultados Referência 
Hematócrito (%) 22 37 – 54 
C. H.(g/dl) 6,5 12,0 – 18,0 
C.T.E. (x 106/µl) 3,5 5,5 – 8,5 
P.P.T. (g/dl) 5,0 6,0 – 7,5 
C.T.L. (x 103/µl) 17,1 6,0 – 17,0 
Neutrófilos (x 103/µl) 15,5 3,0 – 11,0 
Bastonetes (x 103/µl) 0 0 – 0,3 
Linfócitos (x 103/µl) 0,5 1,0 – 4,8 
Monócitos (x 103/µl) 1,0 0,15 – 1,35 
Eosinófilos (x 103/µl) 0,1 0,1 – 1,25 
Basófilos (x 103/µl) 0 Raros 

 
Obs: P.P.T. (Proteínas plasmáticas totais); 
C.T.L.(Contagem total de leucócitos); C.T.E.  
(Contagem total de eritrócitos); C.H. (Concentração 
de Hemoglobina). 
 

Exame de Urina (colheita por cistocentese) 

PH- 7,0 
Densidade: 1040 
Proteína: + + + 
Glicose: negativo  
Billirrubina:  negativo 
Sangue oculto: + + + 
Cílindros: negativos 
Bactérias: Negativo  
Leucócitos: + + + 
Hemácias: + + + 

 
Exames bioquímicos do sangue: 

Parâmetros Resultados Referencias 
Uréia (mg/dL) 276 5,0 – 28,0 
Creatinina (mg/dL) 5,0 < 1,5 
Potássio (mg/dL) 7,0 3,7 – 5,8 

 
Assinale verdadeira (V) ou falso (F) para as 
respectivas afirmações descritas abaixo. 
 
(   ) A etiologia da doença do trato urinário inferior de 

felinos é multifatorial incluindo urólitos como 
estruvita, estresse, cistite intersticial e vírus como 
possíveis causadores, no presente caso. O 
possível fator etiológico segundo o exame de 
urina são os urólitos de estruvita.  
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(__)Na bioquímica sérica as principais alterações são 
hipercalemia e uremia, sendo necessário 
restabelecer o fluxo urinário e realizar 
fluidoterapia para minimizar estes efeitos. Os 
níveis de potássio durante o tratamento devem 
ser monitorados devido ao risco de hipocalemia.      

 
(__)Os sinais clínicos do paciente associados às 

alterações laboratoriais indicam obstrução com 
uma uremia renal, sendo necessário restabelecer 
o fluxo urinário através de cateterização com 
sonda rígida.  

 
(__)No exame de urina o paciente apresenta infecção 

de trato urinário complicada, sendo necessário a 
utilização de cefalosporinas ou penicilinas de 
amplo espectro de ação por um período mínimo 
de 30 dias.    

 
(__)Este paciente necessita restabelecer o fluxo 

urinário iniciando o protocolo por massagem da 
uretra distal seguido da compressão vesical. 
Caso não se restabeleça é necessário realizar a 
cateterização com sonda rígida. 
Antecipadamente pode-se realizar uma única 
cistocentese com o objetivo de reduzir a pressão 
intravesical. 
 
Assinale a alternativa CORRETA referente ao 

caso acima: 
 

A) F, V, F, F, V 
B) V, F, F, F, V 
C) F, V, V, F, F 
D) V, V, F, F, F 
E) F, F, V, F, V 

 
4. Um animal da espécie canina, poodle, fêmea, com 11 

meses de idade, com 2,9 Kg, foi atendido no Hospital 
Veterinário. O Proprietário relatava vômito e diarréia 
há 2 dias. Nega ter realizado vacina e vermífugo. Ao 
exame físico foi constatado: 

 
• Freqüência cardíaca: 188 bpm 
• Freqüência respiratória: 56 mpm 
• Pulso: filiforme 
• TPC: 3 segundos 
• Ressecamento evidente de mucosas 
• Diminuição da elasticidade cutânea 
• Enoftalmia 

 
Os exames subsidiários revelaram:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hemograma  
Parâmetros Resultados Referência 
Hematócrito (%) 52 37 – 54 
C.T.E. (x 106/µl) 8,0 5,5 – 8,5 
C.H. (g/dl) 17,0 12,0 – 18,0 
P.P.T. (g/dl) 8,0 6,0 – 7,5 
C.T.L. (x 103/µl) 15,85 6,0 – 17,0 
Neutrófilos (x 103/µl) 12,5 3,0 – 11,0 
Eosinófilos (x 103/µl) 1,5 0,1 – 1,25 
Bastonetes (x 103/µl) 0 0 – 0,3 
Monócitos (x 103/µl) 1,4 0,15 – 1,35 
Linfócitos (x 103/µl) 0,45 1,0 – 4,8 
Basófilos (x 103/µl) 0 Raros 

Obs: P.P.T. (Proteínas plasmáticas totais); 
C.T.L.(Contagem total de leucócitos); C.T.E.  
(Contagem total de eritrócitos); C.H. (Concentração 
de Hemoglobina). 

 
Exame de urina  

Densidade: 1040 
Proteína: - 
Glicose: -   
Billirrubina:  -  
Corpos cetônicos: - 
pH: 6,0  

 
 Exames bioquímicos do sangue 

Parâmetros Resultados Referencias 
Uréia(mg/dL) 32,0 5,0 – 28,0 
Creatinina(mg/dL) 1,0 mg/dL < 1,5 
Potássio(mg/dL) 3,2 mg/dL 3,7 – 5,8 

 
Neste paciente é necessário estabelecer um 
protocolo de fluidoterapia por um período de 24 
horas, assinale a alternativa CORRETA.  

 
A) Volume total de 435 mL sendo a solução de 

escolha Ringer com Lactato. 
B) Volume total de 290 mL sendo a solução de 

escolha Solução Glicofisiológica. 
C) Volume total de 174 mL sendo a solução de 

escolha Solução Fisiológica. 
D) Volume total de 232 mL sendo a solução de 

escolha Ringer simples. 
E) Volume total de 377 mL sendo a solução de 

escolha Ringer com Lactato. 
 

5. Um animal da espécie canina, poodle, de oito anos 
de idade, fêmea, apresenta poliúria, polidipsia e 
aumento de volume abdominal. Associado a este 
quadro o proprietário relatou polifagia e perda de 
peso progressiva. O animal se alimentava de ração, 
apresentava protocolo vacinal regular, não era 
ovariohisterectomizada, não tinha acesso à rua. Ao 
exame clínico foi observado: 
 
• Desidratação leve  
• O abdome pendular com obesidade central 
• Alopecia inflamatória predominando no tronco e 

flancos. 
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• A pele abdominal era hipotônica, delgada onde 
evidenciava-se telangiectasia 

• À palpação abdominal foi constatado 
hepatomegalia. 

 
Exames subsidiários revelaram: 
 
Exame de Urina: Isostenúria, proteinúria e glicosúria 
 
Exames bioquímicos do sangue: Hiperglicemia, 
aumento da fosfatase alcalina e da alanina 
aminotransferase e hipercolesterolemia. 
 
Ultrassom abdominal: Os principais achados foram: 
aumento bilateral das adrenais e hepatomegalia  
Assinale a afirmativa CORRETA: 
 
A) Este animal apresenta hiperadrenocorticismo 

iatrogênico e diabetes mellitus secundário, sendo 
a causa principal o adenoma ou a hiperplasia 
hipofisária.  

 
B) Neste animal é necessário realizar um teste de 

supressão com baixa dose de dexametasona, 
realizando 3 mensurações, através da técnica de 
quimioluminescência  

 

C) Este animal apresenta grave colestase, a qual 
pode evoluir para insuficiência hepática. Este 
paciente deve ser monitorado quanto a possíveis 
complicações do hiperadrenocorticismo como o 
tromboembolismo pulmonar e a pancreatite. 
 

D) A forma mais comum do diabetes melitus é o 
dependente de insulina que possui como 
possíveis causas a insulinite imunomediada e 
fatores genéticos, no entanto no presente caso a 
causa está relacionada a hipercortisolemia 
endógena.   
 

E) Este animal deve receber hipoglicemiante oral 
associado a uma droga adrenocorticolítica, 
mitotano, e monitorado durante a transição da 
fase de indução para a fase de manutenção do 
tratamento quanto a ingestão hídrica e a 
quantidade de alimento ingerido. 

 
6. Um cão, SRD, fêmea, de nove anos de idade, de 10 

Kg, não ovariohisterectomizada, foi conduzido ao 
Hospital Veterinário com histórico de letargia, 
anorexia, hematêmese, melena, alucinação, 
vocalização e crises de convulsão. Ao exame clínico 
foi observado ausência de reflexo fotomotor, 
emaciação, mucosas e pele ictéricas e ascite. 
Exames complementares revelaram leucocitose por 
neutrofilia, hipostenúria, bilirrubinúria, 
hiperfosfatasemia alcalina e hipoalbuminemia. Em 
relação ao caso descrito, coloque (V) para as 
alternativas verdadeiras e (F) para as alternativas 
falsas marque a alternativa correta: 
 

(__)A utilização de antiinflamatórios não esteroidais, 
neste cão, ajuda a controlar a inflamação 
hepática, a vasculite e impede o estabelecimento 
da CID. 

 
(__)Este animal apresenta ascite pela hipertensão 

portal e hipoalbuminemia, devendo ser realizado 
imediatamente uma abdominocentese, 
transfusão de plasma fresco ou soluções 
expansoras para aumentar a pressão oncótica 

 
(__)Para reverter a encefalopatia hepática, este 

animal deve ser imediatamente tratado com 
omeprazol por via intravenosa, metronidazol e 
ampicilina, lavagem intestinal e enema  de 
retenção com lactulona e glicerina. 

 
(__)A seqüência do tratamento de um animal em 

status epilepticus consiste na utilização de 
fenobarbital por via intravenosa, para imediato 
controle das convulsões. Caso este não funcione, 
deve-se indicar o propofol, por via intravenosa, 
em infusão contínua, ou o halotano por via 
inalatória. 

 
(__)Este animal deve receber como terapia de 

manutenção uma alimentação hipossódica, 
hipoproteica, hipercalórica, rica em vitaminas 
hidro e lipossolúveis. Em adição pode ser 
recomendado o zinco e colchicina como 
antifibrótico e o ácido ursodeoxicólico como 
colerético. 

 
A) F, V, V, F, F 
B) F, V, V, F, V 
C) F, F, V, V, F 
D) F, V, F, F, F 
E) F, V, V, F, F 

 
7.  Um gato, oito meses de idade, macho, foi conduzido 

à avaliação clínica veterinária com histórico de 
alopecia aprurítica multifocal. Ao exame clínico foi 
constatado a presença de uma pelagem ressecada, 
tonsurada e facilmente epilável associada a lesões 
alopécicas, circunscritas e descamativas na face, 
pavilhões auriculares e membros. O animal era 
vacinado e vermifugado, coabitava com dois gatos 
assintomáticos em um apartamento, se alimentava 
de ração felina seca e possuía pulicose.  

 
Em relação ao caso, responda V (verdadeiro) ou 
F(falso) e marque a alternativa correta: 
 
(__)Este animal está com dermatofitose, sendo o 

Microsporum canis seu principal agente. Este é 
um fungo geofílico, presente na terra rica em 
matéria orgânica, contaminando geralmente 
gatos com acesso a rua, devido ao hábito 
inerente a espécie de enterrar seus dejetos. 

 
(__)A dermatofitose neste caso é um diagnóstico 

improvável, por esta se tratar de uma doença 
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infecto-contagiosa e seus contactantes diretos 
serem assintomáticos. 

 
(__)Os gatos contactantes podem ser carreadores 

assintomáticos do Microsporum canis, 
representando um risco de infecção para seus 
proprietários e fonte de contaminação ambiental 
contínua. 

 
(__)O Microsporum canis é o principal agente da 

dermatofitose em crianças e pré-adolescentes, 
sendo a Tinea corporis a e Tinea pedis suas 
principais manifestações clínicas no ser humano. 

 
(__)Este gato deve ser submetido a exame sob luz 

de Wood, sendo a fluorescência esverdeada do 
pêlo fortemente indicativa de lesão pelo 
Microsporum canis e alaranjada, indicativa de 
lesão pelo Microsporum gypseum. Caso a 
fluorescência seja negativa deve-se fazer uma 
cultura fúngica a partir do raspado de pele deste 
gato em agar micosel ou DTM para se confirmar 
o diagnóstico. 

 
(__)Caso esteja com dermatofitose, este gato deve 

ser submetido a terapia tópica com enxofre e 
ácido salicílico à 2%, associado a terapia 
antimicótica sistêmica com itraconazole por dois 
dias consecutivos por quatro semanas. 

 
A) F, F, V, F, F, F 
B) F, F, V, V, F, F 
C) F, F, V, V, F, V 
D) V, F, V, V, F, F 
E) V, V, V, F, F, V 

 
8. Um cão, Lhasa apso, de um ano de idade, macho, foi 

conduzido à avaliação veterinária por apresentar 
histórico de prurido intenso, diuturno, perene e 
primário em regiões perioral, interdigitais, abdominal 
e histórico de otite de repetição com evolução de seis 
meses. Terapia anti-séptica tópica e com 
corticosteróides conduziam a uma melhora das 
lesões, porém, as recorrências eram comuns. O 
animal era domiciliado em apartamento com acesso 
a todos ambientes e se alimentava de ração 
comercial para cães, além de carnes (bovina e de 
frango), farináceos (pão e biscoito) e laticínios 
(queijo). Seu contato com produtos de limpeza era 
eventual, não havia coabitação e os proprietários 
negavam ectoparasitoses. Ao exame clínico foi 
observado eritema interdigital, perioral, otite externa 
hiperplásica e hiperceruminosa.  
 
Em relação ao caso, responda V (verdadeiro) ou 
F(falso) e marque a alternativa correta: 
 
(__)Este animal pode apresentar hipersensibilidade a 
trofoalérgenos os quais são geralmente proteínas de 
alto peso molecular, termoresistentes e resistentes a 
ação de proteases. 
 

(__)Alergia a conservantes, acidulantes e 
aromatizantes não foi demonstrado em cães e 
gatos. 

 
(__)A alergia alimentar em cães pode se manifestar 

como urticária, angioedema, dermatite atópica ou 
como prurido crônico, perene e primário em 
áreas não atópicas como o flanco e região 
lombo- sacral. 

 
(__)Animais com hipersensibilidade alimentar podem 

ter prurido associados a sintomas gastroentéricos 
como vômitos, diarréia e aumento da freqüência 
defecatória. 

 
(__)O diagnóstico de hipersensibilidade alimentar 

pode ser realizado submetendo o animal a dieta 
com proteína original, por quatro a oito semanas, 
podendo a dieta ser baseada em comida caseira 
ou dieta comercial, hidrolisada ou não. 

 
(__)A involução do prurido após a exclusão dietética 

e sua recorrência após a re-exposição dietética 
confirma o diagnóstico de alergia alimentar em 
cães. 

 
A) V, F, F, V, V, V 
B) V, V, F, V, F, V 
C) V, F, F, F, V, V 
D) V, F, V, V, V, V 
E) Todas as alternativas estão corretas.  

 
9. Observe a figura abaixo, responda V (verdadeiro) ou 

F(falso) e marque a alternativa correta: 
 

  
 

(__)A inflamação no número 1 representa otite 
externa e é geralmente associada a prurido, 
eritema, edema, estenose de condutos e 
aumento na produção de cerúmen. 

 
(__)A inflamação no item 2 pode estar associado a 

inclinação de cabeça, andar em círculo, nistagmo 
patológico, desequilíbrio e hipocusia. 

 
(__)A inflamação no item 3 pode estar associado a 

ptose pálpebral, labial ou auricular ou a síndrome 
de Horner. 

 

1 

3 

2 
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(__)Gentamicina, neomicina e polimixina b são 
indicados para a terapia tópica da otite externa 
perpetuada por bactérias gram- negativas, 
enquanto as quinolonas, amicacina, ou a 
tobramicina podem ser indicadas para a terapia 
da otite externa perpetuada por bactérias gram- 
positivas.  

 
(__)Hiperplasia epitelial, fibrose, calcificação e 

estenose dos condutos auditivos, hiperplasia das 
glândulas ceruminosas e otite média são 
importantes agentes perpetuantes da otite em 
cães e, quando presente, requerem geralmente a 
associação da terapia médica e cirúrgica. 

 
A) V, F, V, V, V 
B) V, V, F, V, F 
C) V, F, F, V, V 
D) V, F, F, F, V 
E) V, V, V, F, V 

 
10. Sobre leptospirose, responda V (verdadeiro) ou 

F(falso) e marque a alternativa correta: 
 

(__)A leptospirose canina é causada por bactérias 
espiroquetas da espécie Leptospira interrogans, 
sendo os sorovares canicola, icterohemorragea, 
copenhagen os mais importantes agentes 
etiológicos nos cães e a leptospirúria, a partir do 
rato, sua principal forma de transmissão. 

 
(__)A leptospirose canina pode se caracterizar por 

uma síndrome de necrose hepatocelular o qual é 
caracterizada por colengiohepatite e insuficiência 
hepática aguda, o que conduz a icterícia por 
colestase, hepatomegalia, gastroenterocolite, 
hipoalbuminemia e sintomas de encefalopatia 
hepática. 

 
(__)A leptospirose canina pode se caracterizar por 

uma síndrome de necrose tubular aguda o qual é 
caracterizada por insuficiência renal aguda, o que 
conduz a oligúria, hipercaliemia, acidose 
metabólica,  gastroenterocolite urêmica. 

 
(__)A leptospirose canina pode se caracterizar por 

uma síndrome hemorrágica o qual é 
caracterizada por hemólise intravascular, 
vasculite, CID, coagulopatia de consumo, 
síndrome da resposta inflamatória sistêmica e 
falência de múltiplos órgãos. 

 
(__)A leptospirose canina deve ser tratada 

inicialmente com penicilina ou ampicilina. Após a 
cura clínica, os cães devem ser submetidos à 
terapia com amoxicilina ou doxiciclina por um 
período de 25 dias, para evitar o estado de 
carreador renal e a leptospirúria em cães. 

 
 
 
 
 

A) Todas alternativas estão corretas. 
B) V, V, V, V, F 
C) F, V, V, V, V 
D) F, V, V, V, F 
E) F, V, F, V, F 

 
11. Um animal da espécie canina, fêmea, cinco anos de 

idade, SRD, 20 kg, foi conduzido ao hospital 
veterinário apresentando histórico de letargia, 
anorexia e icterícia com evolução de uma semana. 
Ao exame clínico foi constatado hipertermia, 
desidratação, mucosas pálidas e ictéricas, hepato e 
esplenomegalia. Os exames complementares 
revelaram intensa anemia de caráter regenerativo, 
trombocitopenia, bilirrubinúria e hiperbilirrubinemia, 
com predomínio de sua fração indireta. Sobre o caso 
acima, responda V (verdadeiro) ou F(falso) e marque 
a alternativa correta: 

 
(__)Este animal apresenta grave mielossupressão 

associado a babesiose a qual, no cão, pode ser 
causada pela Babesia canis ou Babesia gibsoni. 

 
(__)A Babesia canis é transmitida pelo carrapato 

Rhipicephalus sanguineous podendo apresentar, 
no carrapato transmissão transestadial e 
transovariana. 

(__)Este animal apresenta uma anemia pela 
hemólise intra e extravascular. 

 
(__)A trombocitopenia está associada a vasculite, o 

que pode conduzir a coagulação intravascular 
disseminada e coagulopatia de consumo, 
devendo receber imediata transfusão sanguínea 
com sangue fresco para repor hemácias, 
plaquetas e fatores de coagulação. 

 
(__)A terapia com doxiciclina, na dose de 

10mg/kg/24h/vo por 30 dias é indicada para o 
presente caso 

 
A) V, V, V, F, F 
B) V, V, V, V, F 
C) F, V, V, V, V 
D) V, F, F, F, F 
E) F, V, V, V, F 

 
12. Um cão da raça Boxer, com 30 kg e 3 anos foi 

atendido por um médico veterinário 1 hora após ter 
sido atropelado por um carro. Uma lesão grave no 
membro torácico resultou em ruptura da veia cefálica 
e perda de grande quantidade de sangue. O animal 
apresentava-se prostrado, com pulso fraco, TPC=3’’, 
taquicardia, extremidades frias, temperatura 37oC e 
hidratação normal. Um exame laboratorial revelou 
hematócrito=30% (37 – 54%) e PPT=5,5 g/dl (6,0-7,5 
mg/dl). Sobre o caso proposto, pode-se afirmar que: 
 
A) O animal encontra-se em choque distributivo, 

fase descompensatória inicial e o tratamento 
emergencial para esse paciente deve ser a 
administração de infusão rápida de 270 ml de 
solução de ringer c/ lactato. 
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B) O animal encontra-se em choque hipovolêmico, 

fase terminal e o tratamento emergencial para 
esse paciente deve ser a administração de 600 
ml de sangue total.  

 
C) O animal encontra-se em choque hipovolêmico, 

fase descompensatória inicial e o tratamento 
emergencial para esse paciente deve ser a 
administração de infusão rápida de 3 litros de 
solução de ringer lactato. 

 
D) O animal encontra-se em choque hipovolêmico, 

fase terminal e o tratamento emergencial para 
esse paciente deve ser a administração de 
infusão de 600 ml  de Dextrana 70. 
 

E) O animal encontra-se em choque distributivo, 
fase terminal e o tratamento emergencial para 
esse paciente deve ser a administração de 600 
ml de sangue total. 

 
13. Um animal da espécie canina, sem raça definida, 

fêmea, de 10 anos de idade, 25 Kg, não 
ovariohisterectomizada, foi conduzido ao Hospital 
Veterinário por apresentar hipotricose e alopecia no 
tronco. Terapia anterior com antibióticos e 
antiinflamatórios não resultaram em melhora. 
Paralelamente ao quadro dermatológico o animal 
apresentava letargia, sonolência, termofilia e 
claudicação esporádica do membro pélvico esquerdo. 
O animal possuía vacinação e vermifugação 
regulares. Ao exame clínico foram evidenciados: 
 
• Temperatura retal de 38,0°C; 
• Mucosas hipocoradas; 
• Taquipnéia; 
• À auscultação observou-se bradicardia. 
• Face trágica 
• Sua pelagem era fosca, quebradiça, hipotricose e 
alopecia não inflamatório dos troncos e flancos em 
caráter simétrico. 
 
Os exames subsidiários revelaram: 

 
Hemograma  

Parâmetros Resultados Referência 
Hematócrito (%) 25 37 – 54 
C.T.E. (x 106/µl) 3.0 5.5 – 8.5 
C.H.(g/dl) 10,0 12 – 18 
P.P.T. (g/dl) 6,0 6,0 – 7,5 
C.T.L. (/µl) 15.850 6.000 – 17.000 
Neutrófilos (/µl) 12.500 3.000 – 11.000 
Eosinófilos (/µl) 500 100 - 1250 
Bastonetes (/µl) 0 0 – 300 
Monócitos (/µl) 1400 150 - 1350 
Linfócitos (/µl) 1450 1.000 – 4.800 
Basófilos (/µl) 0 Raros 
Obs: P.P.T. → Proteínas plasmáticas totais; C.T.L. → 
Contagem total de leucócitos; C.T.E. → Contagem 
total de eritrócitos; C.H. → Concentração de 
hemoglobina. 

 
Exames bioquímicos do sangue  

Parâmetros Resultados Referência 
Fosfatase alcalina 180 0- 200 
ALT (mg/dl) 100 0- 130 
Colesterol (mg/dl) 470 até 270 

 
Exame de urina  

Densidade: 1,040 
Proteína: - 
Glicose: - 
Billirrubina:  - 
Corpos cetônicos: - 
pH: 6,0 

 
Responda V para as alternativas verdadeiras e F 
para as alternativas falsas. 
 
(__)A tireoidite linfocítica é a principal causa do 

hipotireoidismo canino secundário, podendo 
conduzir a diminuição da secreção do TSH e dos 
hormônios tireoidianos. 

 
(__)Este animal apresenta piodermite superficial e 

profunda devido aos níveis elevados de cortisol 
sérico que acompanha o hipotireoidismo canino. 

 
(__)Mixedema é o acumulo de mucina ou 

mucopolissacarídeos no plano nasal e tem como 
conseqüência a formação da face trágica 
observada neste cão. 

 
(__)A anemia neste caso é regenerativa e esta 

associada ao excesso de cortisol que este 
paciente apresenta.   

 
(__)A hipercolesterolemia esta associada a 

diminuição dos hormônios tireoidianos.  
 
(__)A avaliação do T4 livre é o método mais sensível 

e específico para o diagnóstico do 
hipotireoidismo canino.  

(__)Medicações como corticóides  e antiinflamatórios 
não esteroidais podem aumentar os níveis 
séricos de T4 e resultar na síndrome do 
eutireóideo doente.  

 
(__)O tratamento mais indicado para este paciente é 

o fornecimento da levotiroxina sódica após a 
alimentação com aumento gradual da dose.  

 
Assinale a alternativa CORRETA referente ao caso 
acima: 
 
A) V, F, F, V, F, F, V, V 
B) F, F, V, F, V, V, F, F 
C) F, V, V, F, F, V, F, F 
D) V, F, V, V, F, V, F, V 
E) F, V, F, F, V, V, F, V 
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14. Marque o item que corresponde à epilepsia idiopática 
(primária): 

 
A) Pastor alemão, 10 anos de idade, convulsão 

generalizada grave, intervalo entre as crises de 4 
a 6 semanas 

B) Poodle, 3 anos de idade, convulsão generalizada 
grave, intervalo de 4 semanas entre as crises. 

C) SRD, 4 anos de idade, convulsão focalizada, 
convulsões semanais. 

D) Beagle, 2 meses de idade, convulsão 
generalizada grava com status epilepticus. 

E) Cocker Spaniel Inglês, 2 anos de idade, 
convulsões focalizadas na face, diariamente. 

 
15. Um Cocker Spaniel Americano, cinco anos de idade, 

macho, 10 kg, apresentava dispnéia há três dias e 
tosse alta há um mês, mais frequente à noite. Está 
com hiporexia, cansaço fácil e emagrecimento 
progressivo há dois meses, além de episódios de 
síncope, principalmente após exercício. Ao exame 
clínico o animal estava emaciado e prostrado, com 
dispnéia mista e restritiva, com ascite e edema de 
membros pélvicos, dilatação jugular, mucosas 
hipocoradas, TPC de 4 segundos, pulso com 
taquisfigmia, de baixa amplitude e plenitude irregular. 
À auscultação revelou FC de 220 bpm com ritmo 
irregularmente irregular, ritmo de galope, sopro 
sistólico Mitral (grau III/VI) e Tricúspide (grau II/VI) e 
crepitações inspiratórias e expiratórias em campos 
pulmonares dorsais. A avaliação radiográfica do tórax 
revelou cardiomegalia generalizada, aumento de átrio 
esquerdo, aumento da radiopacidade, em padrão 
alveolar na região peri-hilar, além de efusão pleural 
em pequena quantidade. 

 
Eletrocardiograma: 

 

 

Avaliação ecocardiográfica:  
Aumento de todas as câmaras cardíacas; aumento 
severo de átrio esquerdo; hipocinesia difusa do 
ventrículo esquerdo; fração de encurtamento de 15%, 
regurgitação mitral e tricúspide moderadas (Doppler).  
 
Em relação ao caso, marque V (verdadeiro) ou F 
(falso) para as assertivas que se seguem: 
( ) O animal apresenta um quadro de insuficiência 

cardíaca congestiva esquerda e direita, 
decorrente de endocardiose de mitral e 
tricúspide, detectadas pela regurgitação mitral e 
tricúspide através do exame de ecocardiografia, e 
função sistólica normal. 

 
( ) O cão apresenta cardiomiopatia dilatada, 

podendo ocorrer por deficiência de taurina e L-
carnitina. 

 
( ) O animal apresenta um quadro de edema 

pulmonar, sendo necessário estabelecer um 
protocolo imediato com oxigenioterapia, 
medicação hipotensora venosa como a 
nitroglicerina, terapia diurética com furosemida 
intravenosa a cada 1 a 2 horas. Se não houver 
melhora pode-se utilizar medicação hipotensora 
arterial como a hidralazina via oral ou 
nitroprussiato intra-venoso.  

 
( ) A dilatação jugular ocorre devido ao aumento da  

pressão pulmonar, secundária ao edema 
pulmonar. 

 
( ) O ritmo de galope auscultado nesse caso deve-

se ao desdobramento de S1 ou S2 e ocorre 
devido à disfunção sistólica. Esses sons são de 
alta freqüência e auscultados mais facilmente 
com o diafragma do estetoscópio. 

 
( ) Este animal apresenta um quadro de 

taquicardia ventricular paroxística identificada no 
ECG. Terapia com lidocaína ou procainamida 
(anti-arrítmicos da classe I) deve ser 
imediatamente instituída para tentar reverter a 
arritmia, pois a mesma pode causar síncope ou 
morte súbita. Se não funcionar, pode-se utilizar a 
amiodarona (classe III), que é indicada para 
arritmias atriais ou ventriculares. Para terapia de 
manutenção em casa deve-se utilizar a 
mexiletina (classe Ib), o sotalol (classe III) ou a 
amiodarona, pois têm boa ação em arritmias 
ventriculares.   

( ) O animal apresenta fibrilação atrial pelo 
eletrocardiograma, pela taquicardia e 
irregularidade do ritmo. Essa arritmia deve ser 
tratada com digoxina, com o objetivo de diminuir 
a freqüência cardíaca. Como a freqüência só 
diminui em 15% dos casos, deve-se adicionar um 
bloqueador de canal de cálcio (diltiazem). 

 
( ) Esse cão apresenta insuficiência cardíaca 

congestiva direita devido à efusão pericárdica e 
tamponamento cardíaco, tendo como causa mais 
comum o hemangiossarcoma no átrio direito, 
sendo a ressecção cirúrgica seguida de 
quimioterapia com doxorrubicina o tratamento de 
eleição nesses casos. 

 
( ) Como terapia de manutenção para o  presente 

caso deve-se instituir uma dieta hipossódica e 
furosemida para aliviar os sintomas congestivos, 
uma medicação hipotensora mista (inibidor da 
ECA) para minimizar a pré e a pós carga, 
diminuir o tamanho cardíaco e melhorar a 
capacidade de exercício. Adicionalmente a 
digoxina é indicada tanto pelo seu efeito 
inotrópico positivo e cronotrópico negativo 
(indicada no caso dessa arritmia), como também 
por alterar a sensibilidade dos barorreceptores, 
melhorando a função autonômica. Além disso 
pode-se suplementar com taurina e L-carnitina, 
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pois a cardiomiopatia dilatada nessa raça pode 
estar relacionada com a diminuição da 
concentração sérica e miocárdica 
(respectivamente) desses aminoácidos. 

 
( ) Nesse caso seria indicado o uso do 

pimobendan, um inodilatador que aumenta a 
sensibilidade do miocárdio ao cálcio, aumentando 
a contratilidade do coração. 

 
Marque a alternativa correta: 

 
A) V, F, F, V, V, V, F, V, F, F 

 
B) F, V, V, V, F, F, V, F, V, V 

 
C) F, F, V, V, F, V, F, V, V, F 

 
D) F, V, V, F, F, F, V, F, V, V 

 
E) V, F, V, F, F, F, V, F, V, V 

 
16. Um canino, Teckel, macho, de 12 anos de idade, 

com 5 Kg, apresentava cansaço, emagrecimento, 
tosse seca e dispnéia há 2 dias. Ao exame clínico 
detectou-se emaciação, posição ortopnéica, 
pulso fraco, mucosas cianóticas; a ausculta 
revelou: 
FC de 180 bpm, sopro sistólico, grau V/VI em 
foco Mitral e crepitações inspiratórias e 
expiratórias em lobos pulmonares dorsais 
bilaterais. A radiografia torácica revelou 
cardiomegalia generalizada, aumento severo de 
átrio esquerdo, padrão alveolar acentuado em 
campos pulmonares dorsais bilateralmente.   
 

Eletrocardiograma (DII em 25 mm/seg):  
 

 
 

Em relação ao presente caso, escolha a alternativa 
correta quanto ao exame eletrocardiográfico: Qual é 
o diagnóstico? Qual é o ritmo? Qual é o tratamento? 

 
A) Cardiomiopatia hipertrófica - Taquicardia atrial – 

Sotalol. 
B) Endocardiose de mitral e tricúspede - Arritmia 

sinusal com marcapasso migratório – Digoxina. 
C)  Endocardiose bacteriana em mitral - Fibrilação 

atrial – Propranolol. 
D) Endocardiose de mitral - Taquicardia sinusal – 

Digoxina. 
E) Cardiomiopatia dilatada - Taquicardia ventricular 

– Lidocaína. 
 
 

17. Um canino, São Bernardo, macho, de 9 anos de 
idade, apresentava dispnéia há uma semana, sons 
respiratórios aumentados, cianose quando excitado e 
intolerância ao exercício. Ao exame clínico o animal 
estava prostrado, apresentava intensa dispnéia 
inspiratória, cianose, estridor e o pulso estava forte. À 
auscultação detectou-se sons vesiculares, bulhas 
normofonéticas (FC = 90 bpm), arritmia sinusal e 
ausência de sopro. A radiografia torácica não 
apresentava alterações. 
 
I. O animal apresenta cardiomiopatia dilatada, 

devendo ser internado e tratado com furosemida 
IV a cada hora, oxigenioterapia, nitroglicerina e 
repouso até melhorar a dispnéia. 
 

II. O cão pode apresentar pneumonia bacteriana e 
pode ser tratado em casa com antibioticoterapia 
de amplo espectro, nebulização e 
broncodilatadores. 

 
III. Esse paciente apresenta doença respiratória de 

vias aéreas superiores, possivelmente paralisia 
de laringe. 
 

IV. Para o diagnóstico definitivo deve ser realizada 
um lavado broncoalveolar com citologia e cultura 
para confirmar o agente etiológico. 
 

V. O animal deve ser internado, realizado uma 
traqueostomia emergencial, até que se faça o 
tratamento definitivo com lateralização das 
cartilagens aritenóides. 
 

VI. Como exame complementar do paciente 
deveremos realizar uma laringoscopia com 
sedação leve. 

VII. Deve-se realizar uma toracocentese para 
confirmar o diagnóstico de efusão e também 
como terapia e deve ser colocado um tubo 
torácico.  

 
Marque somente uma alternativa: 

 
A) Somente as alternativas III e VI estão corretas. 
B) Somente as alternativas II e IV estão corretas. 
C) As alternativas III, V e VI estão corretas. 
D) As alternativas I e VII estão corretas. 
E) Somente as alternativas I e II estão incorretas. 

 
18. Um canino, Pastor Alemão, macho de 8 anos de 

idade apresentava regurgitação após alimento há 10 
dias, tosse baixa, dispnéia e hiporexia há 3 dias e 
fraqueza muscular durante o exercício. O exame 
clínico revelou animal prostrado, dispnéia restritiva, 
fraqueza muscular generalizada com reflexos 
ausentes e a ausculta revelou bulhas normofonéticas, 
sem sopro, arritimia sinusal (FC= 100 bpm) e 
crepitações pulmonares bilaterais. A radiografia 
torácica revelou silhueta cardíaca sem alterações, 
megaesôfago e padrão alveolar em lobo pulmonar 
médio direito. O hemograma revelou leucocitose com 
desvio à esquerda.  
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Marque a alternativa correta: 
 

A) O animal apresenta anomalia do anel vascular e 
deve-se tratar a pneumonia por aspiração e após, 
fazer toracotomia e resseção do ligamento 
arterioso. 
 

B) O animal apresenta persistência do ducto 
arterioso e o tratamento consiste em dar 
diuréticos para tratar o edema pulmonar e 
toracotomia com ligadura do ducto. 
 

C) O paciente apresenta megaesôfago congênito, o 
tipo mais comum e o tratamento se baseia na 
administração de medicamento pró-cinético 
esofágico, como a cisaprida, e alimentar o animal 
em pé para o resto da vida. 
 

D) O animal apresenta megaesôfago idiopático e 
não há tratamento, somente de suporte como 
tratar a pneumonia por aspiração e alimentá-lo 
em pé. 
 

E) O animal apresenta megaesôfago adquirido 
secundário, que pode estar ocorrendo devido a 
miastenia gravis, para diagnóstico deve-se 
aplicar um anticolinesterásico de ação rápida 
(tensilon) IV, e para o tratamento definitivo um 
anticolinesterásico de ação longa. 

 
19. Sobre equilíbrio ácido- básico responda (V) para 

verdadeiro e (F) para as alternativas falsas e marque 
a questão correta. 
 
(__)A alcalose respiratória geralmente está 

relacionada à ansiedade, traumatismo craniano, 
acidente vascular cerebral e a encefalopatia 
hepática, sendo caracterizada pelo pH sérico 
superior a 7,4; diminuição da PO2 e hipocapenia, 

 
(__)A acidose metabólica é o distúrbio ácido básico 

mais comum em cães, sendo caracterizado por 
hiperpnéia, hipocapenia, aumento da PO2, 
diminuição do bicarbonato sérico e hipercaliemia. 

 
(__)Cães com acidose metabólica devem ser 

tratados com bicarbonato de sódio quando o pH 
sérico for inferior a 7,2 ou os níveis de 
bicarbonato forem inferiores a 16mEq/L. 

 
(__)A acidose respiratória geralmente pode estar 

associada a anestesia, obstrução das vias aéreas 
superiores, efusão torácica e pneumonia com 
insuficiência respiratória, sendo caracterizada 
pelo pH sérico inferior a 7,2, diminuição da PO2, 
aumento do bicarbonato sérico e hipercapenia, 
devendo ser tratada com oxigenioterapia. 

 
(__)A alcalose metabólica é caracterizada por 

hipopnéia, hipercapenia, diminuição da PO2, 
aumento do bicarbonato sérico e hipocaliemia. 

 
 

A) V, V, V, F, F 
B) V, V, V, V, F 
C) F, F, V, V, V 
D) F, V, V, V, F 
E) F, V, V, V, V 

 
20. Marque a alternativa correta: 
 

A) A somatostatina aumenta a produção de gastrina 
e ácido gástrico, estimulada pela presença do 
alimento do estômgao, enquanto que a 
acetilcolina diminui a acidez gástrica. 
 

B) A terapia da úlcera gástrica se baseia em terapia 
anti-emética, na terapia anti-secretória 
(bloqueadores da bomba de prótons), terapia 
citoprotetora (sucralfato) e terapia reepitelizante 
como os bloqueadores H2, além de dietas 
hipercalóricas, com grande quantidade de ácidos 
graxos. 

 
C) O animal com regurgitação pode apresentar 

náusea ou contração abdominal e o conteúdo 
regurgitado pode ou não conter alimento não 
digerido. 
 

D) A neoplasia gástrica mais comum no felino é o 
adenocarcinoma, pode causar úlcera gástrica e 
responde bem a quimioterapia com 
doxorrubicina. 
 

E) As etiologias mais frequentes de gastrite aguda e 
úlcera gástrica em cães ocorrem pelo uso 
indiscriminado de anti-inflamatórios, 
principalmente se os AINES forem associados 
aos glicocorticoides. Nesses casos, para 
prevenção ou tratamento, a medicação de 
eleição é o misoprostol, análago da 
prostaglandina. 

 
21. O mastocitoma é considerado o tumor de pele mais 

diagnosticado em pequenos animais. Sobre esta 
neoplasia, analise as afirmativas abaixo em 
verdadeiras ou falsas, escolhendo a alternativa 
correta:  

 
I. O mastocitoma é a mais comum neoplasia 

tegumentar dos cães. Esta é uma neoplasia de 
mastócitos, possui caráter maligno e é associado 
a supressão de oncogenes em cães da raça 
boxer e Boston Terrier. 
 

II. Mastocitoma geralmente se caracteriza em cães 
por lesões nódulo- tumorais, epidermo- dermais, 
circunscritos, flutuantes em porção lateral ou 
caudal da coxa. 
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III. O diagnóstico do mastocitoma pode ser 
estabelecido pelo exame citológico, sendo sua 
graduação em grau 1, 2 ou 3 realizada pela 
avaliação histopatológica da neoplasia. 
 

IV. A exérese com ampla margem cirúrgica é a 
terapia indicada para o mastocitoma canino. Se a 
neoplasia for de grau 1 e a margem cirúrgica 
estiver livre de células neoplásicas, a terapia 
cirúrgica pode ser curativa. Se a neoplasia for de 
grau 2 ou 3, a terapia cirúrgica deve ser 
associada a quimioterapia para o controle de sua 
recorrência e evolução.  
 

V. Gastroenterocolite hemorrágica associada a 
hiperacidez e hiperistaminemia é a principal 
síndrome paraneoplásica associada ao 
mastocitoma. Em adição, podem ser observados 
coagulopatia, hipertermia, caquexia neoplásica, 
hipotensão e choque. 

 
A) F, V, V, F, V 
B) F, V, V, V, F 
C) F, V, V, V, V 
D) V, F, F, F, F 
E) Todas as alternativas são verdadeiras. 

 
22. . Referente ao trauma torácico, responda (V) para 

verdadeiro e (F) para falso. Em seguida, marque a 
alternativa CORRETA. 

 
(__)A respiração paroxística surge a partir de ruptura 

do parênquima pulmonar, que irá gerar 
pneumotórax tensional. 

(__)Recomenda-se toracocentese, drenagem e em 
último caso toracotomia se há contusão 
pulmonar. 

(__)Para drenagem de coleções (sangue, linfa, pus e 
etc), realiza-se toracocentese no 11° ou 12° 
espaço intercostal. 

(__)Em caso de hérnia diafragmática, recomenda-se 
o acesso no 5° espaço intercostal para a feitura 
de herniorrafia. 

(__)Quando há contusão pulmonar pode ocorrer 
epistaxes e hemoptise. 

 
A) F, F, V, V, V 
B) F, V, V, V, F 
C) F, F, F, F, V 
D) V, F, V, F, F 
E) V, F, F, F, V 
 

23. Obstruções uretrais em cães machos são comuns em 
virtude da configuração anatômica da uretra. 
Cálculos podem alojar-se em áreas específicas, 
envolvendo as regiões onde a uretra apresenta um 
menor calibre. De modo similar, devido ao estreito 
calibre uretral, gatos machos também podem 
apresentar obstrução, sendo causada principalmente 
por plugs, definidos como concreções minerais 
envoltos por substância gelatinosa amorfa. 
Considerando a cirurgia uretral em cães e gatos 
machos, assinale a alternativa correta: 

A) A uretrostomia apresenta a vantagem da 
manutenção da integridade anatômica do trato 
urinário inferior, sendo preferencialmente 
realizada em cães obstruídos. 

 
B) A uretrostomia escrotal proporciona abertura da 

uretra em uma região de maior calibre, mas o alto 
índice de infecção urinária pós operatória limita 
seu uso. 

 
C) No gato, a penectomia e orquiectomia devem ser 

realizadas em conjunto com a uretrostomia pré-
escrotal e estenose é a principal complicação da 
técnica. 

 
D) A uretrostomia perineal pode ser realizada para 

animais que possuam obstrução próxima ao arco 
isquiático e as desvantagens da técnica incluem 
sangramento excessivo do corpo cavernoso, 
espesso nesta região, bem como infecção de 
trato urinário. 

 
E) A uretrostomia escrotal deve ser feita em 

conjunto com a ablação da bolsa e penectomia, 
sendo preferencialmente indicada para animais 
que possuam alterações penianas como 
neoplasias ou traumas. 

 
24. Um paciente atendido pelo serviço de 

Dermatologia na UHAC, Puc PR, Cocker, macho, 
com 10 anos de idade, é acompanhado há dois 
anos por apresentar diagnóstico de atopia e 
episódios freqüentes de otite externa. Porém, o 
animal foi triado para avaliação pelo serviço de 
cirurgia por apresentar desvio lateral de cabeça e 
sinais de otite média pela radiografia, associada 
a calcificação de conduto vertical e horizontal. Ao 
exame clínico nota-se estenose de conduto 
vertical, mas ainda é possível a realização da 
otoscopia, que mostra estenose marcada em 
conduto vertical e ruptura parcial de membrana 
timpânica. Leia as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta: 

 
A) Este animal deve inicialmente ser submetido a 

uma aeração de conduto auditivo (Técnica de 
Zepp), para que haja possibilidades de 
tratamento da otite externa pelo conduto 
horizontal, associado ao tratamento médico da 
otite média. 

 
B) A indicação para este paciente não é cirúrgica, 

uma vez que o quadro de otite média requer 
principalmente estabilização clínica por meio de 
antibioticoterapia e uso de antiinflamatório 
esteriodal. 

 
C) Animais com atopia não são beneficiados pela 

técnica de aeração de conduto e a indicação para 
o caso deveria ser ablação do conduto vertical. 

 
 



                Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Residência Médico Veterinária 2011 
Pág. 13 

D) A ablação total do conduto e osteotomia de bula 
podem ser realizadas em conjunto com a terapia 
médica para otite média e deve ser a conduta 
para o caso em questão, considerando os 
achados radiográficos e do exame clínico. 

 
E) A ablação total do conduto deve ser considerada 

após tentativa de tratamento clínico e aeração do 
conduto, por tratar-se de uma cirurgia com sérios 
riscos de complicações, incluindo síndrome de 
Horner e paralisia facial. 

 
25. Um cão da raça Lhasa Apso, pesando 3,4 Kg, com 

quatro anos de idade, foi atendido na Unidade 
Hospitalar para Animais de Companhia da PUCPR. 
Ele não apoiava os membros pélvicos que estavam 
espásticos. Os dados da anamnese  revelaram: 
 
- Queixa Principal: quadro de paraplegia há três dias, 
com retenção urinária e hiperfluxo. 
- Trauma: sem relato  
- Dor: em região toracolombar  
- Visão: normal 
- Audição: normal   
- Início: agudo    
- Latido: normal 
- Curso: não progressivo  
- Convulsões: nunca apresentou 
- Outros: melhora discreta da sintomatologia com o 
uso de meloxicam. 
 
Exame Clínico : mudança de conduta passou a ser 
um cão medroso e desconfiado. 
 
Exame neurológico : 
- Nervos cranianos: sem alteração  
- Reações posturais: não realizadas devido o quadro 
de paraplegia 
- Tonicidade muscular:  
Membro torácico: normais direita (D) e esquerda (E) 
Membro pélvico: hipertonicidades D e E. 
- Reflexos espinhais para membro torácico: 
Tricipital: normais D e E Bicipital: normais D e E 
Flexor: normais D e E  
Extensor radial do carpo: normais D e E 
- Reflexos espinhais para membro pélvico: 
Patelar: aumentados D e E    
Isquiático: aumentados D e E  
Gastrocnêmio: aumentados D e E   
Tibial cranial: aumentados D e E 
Flexor: normais D e E 
- Reflexos víscerais: 
Perineal: ausente  
Panículo: ausente a partir da décima segunda 
vértebra torácica 
Bexiga: retenção urinária com hiperfluxo 
Defecação: esfíncter anal contraído 
Esôfago: normal 
- Sensibilidade, dor superficial e profunda: 
Membros torácicos: presença de dores superficial e 
profunda D e E 
Membros pélvicos: ausência de dor superficial e 
presença de dor profunda D e E 

Face: sensibilidade preservada 
Hiperestesia: em região toracolombar   
Hiperpatia: em região toracolombar 
Cauda: sem movimentos 
Parestesia: ausente 
  
Referente ao caso apresentado, responda (V) para 
verdadeiro e (F) para falso. Em seguida, marque a 
alternativa CORRETA. 
 
(__)Considerando a queixa principal, raça, idade, 

sinais clínicos e exame neurológico trata-se de 
uma degeneração discal do tipo condróide. 

 
(__)O caso supracitado apresenta lesão medular 

entre os segmentos espinhais responsáveis pelo 
reflexo patelar e o isquiático. 

 
(__)A motricidade e a dor profunda estão no mesmo 

nível da medula espinhal, sendo por isso, comum 
encontrar cães sem motricidade com perda da 
dor profunda. 

 
(__)Em casos de compressões medulares, a perda 

proprioceptiva ocorre facilmente, pois suas fibras 
nervosas encontram-se em regiões periféricas da 
substância branca. 

 
(__)Recomenda-se para o caso supracitado 

laminectomia, já que este método oferece 
adequado campo de visão para descompressão, 
permite neste mesmo acesso realização de 
fenestração profilática de discos intervertebrais e 
produz pouca fibrose no período pós-operatório. 

 
A) F, F, V, V, F 
B) F, V, V, F, F 
C) V, F, F, V, F 
D) F, V, F, F, V 
E) V, F, F, V, V 

 
26. Cão de dois anos de idade com 12 kg foi 

apresentado 48 horas após episódio agudo de 
regurgitação. Uma radiografia lateral do tórax revela 
radiodensidade sobre os vasos da base cardíaca. 
Sobre este caso assinale a opção CORRETA. 
 
A) Este cão apresenta-se com corpo estranho 

esofágico (fragmento de osso) alojado em local 
imediatamente cranial ao cárdia. 
 

B) Caso o local prestador de atendimento não 
disponha de esofagoscópio, recomenda-se 
toracotomia lateral com acesso ao nono espaço 
intercostal. 
 

C) Caso haja laceração e necrose esofágicas no 
local da presença do corpo estranho, recomenda-
se esofagectomia com anastomose término-
terminal se a exérese não ultrapassar 10cm, 
acima disto será necessária enxertia. 
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D) Corpos estranhos esofágicos podem apresentar 
uma série de possíveis complicações, dentre 
outras estão: esofagite, perfuração do esôfago, 
causadora de pneumomediastino, pleurite, 
derrame pleural e estenose esofágica. 
 

E) São características do esôfago que permitem 
uma boa cicatrização: grande suprimento 
sanguíneo, vascularização segmentar, camada 
serosa espessa que permite boa exsudação de 
fibrina e conseqüente selamento precoce. 

 

27. Referente à vólvulo dilatação gástrica (VDG) assinale 
a alternativa INCORRETA. 
 
A) A hiperplasia pilórica causa hipomotilidade 

gástrica. 
B) Animais obesos têm menor predisposição. 
C) A vólvulo dilatação causa por obstáculo 

circulatório aumento do tempo de preenchimento 
capilar, taquicardia, e o pulso fica diminuído a 
vazio. 

D) A gastropexia evitará recorrência, para ela ser 
efetiva deve ser feita na região do piloro. 

E) A esplenectomia diminui a recorrência de VDG. 
 

28. Referente às luxações patelares em cães, assinale 
com um X a resposta correta 
 
A) A luxação patelar é classificada em cinco graus, 

sendo os quatro últimos casos cirúrgicos. 
 
B) A ruptura do ligamento cruzado caudal predispõe 

a luxação patelar medial. 
 
C) A luxação patelar medial é comumente vista nas 

raças grande e gigante. 
 
D) Quando há luxação patelar, seja ela medial ou 

lateral, a transposição da tuberosidade cranial da 
tíbia é fundamental para o alinhamento do eixo 
fêmuro-tíbio-patelar. 

 
E) A trocleoplastia consiste no embricamento dos 

sulcos trocleares na cápsula articular e 
aprofundamento da tróclea. 

 
29. Referente à displasia do cotovelo, responda (V) para 

verdadeiro e (F) para falso. Em seguida, marque a 
alternativa CORRETA. 

 
(__)A displasia do cotovelo serve para denominar 
todas as doenças/lesões que atinjam a articulação 
úmero- rádio-ulnar. 
 
(__)A não-união do processo ancôneo só pode ser 
diagnosticada radiograficamente, após os onze 
meses de idade, período que normalmente acontece 
à ossificação do processo. 
 
 

(__)As epífises proximais da ulna são responsáveis 
pela maior parte do crescimento deste osso, 
enquanto que no rádio, são as epífises distais as 
responsáveis. 
 
(__)A osteotomia corretiva é um método cirúrgico 
bastante utilizado no tratamento de desproporções do 
crescimento do rádio e da ulna; para maior sucesso 
nesta intervenção é recomendável que se faça 
desmotomia. 
 
(__)A fragmentação do processo coronóide medial 
pode estar relacionada com o fechamento traumático 
e precoce da fise radial. 
 
A) F, F, V, V, V 
B) F, F, F, V, V 
C) F, V, V, V, F 
D) V, F, V, F, F 
E) V, F, F, F, V 
 

30.  Referente à displasia coxofemoral, responda (V) 
para verdadeiro e (F) para falso. Em seguida, marque 
a alternativa CORRETA. 

 
(__)A displasia coxofemoral, ocorre devido a um 
distúrbio da maturação de células cartilagíneas. 
Ocorre isquemia da cartilagem articular, que acarreta 
falha na ossificação endocondral e retenção da 
cartilagem, em vez de sua conversão em osso. A 
cartilagem torna-se necrótica, enfraquece, e após 
traumatismo desenvolve fissuras gerando dor 
significativa. 
 
(__)Em casos de displasia coxofemoral, a subluxação 
da cabeça femoral é progressiva, e o sentido da 
subluxação é craniodorsal. 
 
(__)Na técnica de denervação da cápsula articular, 
realiza-se capsulectomia, e desta forma obtêm-se 
desensibilização da articulação. 
 
(__)A sinfisiodese púbica é um procedimento 
cirúrgico corretivo que reorienta o acetábulo: três 
osteotomias: púbis, ísquio e ílio, para restabelecer 
congruência entre a cabeça do fêmur  e o acetábulo. 
O procedimento aumenta a cobertura acetabular da 
cabeça femoral, para eliminar subluxação e melhorar 
a estabilidade articular. 
 
(__)A técnica de acetabuloplastia (neoteto) aumenta 
a congruência articular, nesta técnica também é 
realizada a denervação da cápsula articular. 
 
A) F, V, F, F, V 
B) F, F, V, V, V 
C) F, V, F, V, F 
D) V, F, V, F, F 
E) V, F, F, F, V 
 

31. Um cão da raça sharpei foi encontrado em via 
pública, ele não era capaz de estender o cotovelo e 
os dedos do membro torácico esquerdo. Havia perda 
da sensibilidade cutânea na porção dorsal da parte 
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distal do membro. Assinale com um X o nervo 
afetado. 
 
A) Nervo axilar. 
B) Nervo músculo-cutâneo. 
C) Nervo radial. 
D) Nervo ulnar. 
E) Nervo mediano. 
 

32. Um cão da raça dálmata, com três anos de idade 
apresentava ataxia e monoparesia em membro 
pélvico esquerdo, não havia hiperpatia em região de 
coluna vertebral, em análise mielográfica não foram 
vistas anomalias em coluna vertebral, nem extrusão 
ou protrusão discais. O tratamento instituído foi à 
base de antiinflamatórios esteroidais, complexo 
vitamínico B, C e E, além de anti-hemorrágico. 
Passados 40 dias a melhora era evidente, o déficit 
neurológico era mínimo.  
Concluindo: De que se trata o caso apresentado?  
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Discoespondilite. 
B) Hérnia de Hansen do tipo I. 
C) Hérnia de Hansen do tipo II. 
D) Embolia fibrocartilaginosa. 
E) Síndrome de Wobbler. 
 

33. Foi atendido na UHAC, PUCPR, um felino não 
castrado, da raça Siamesa com 4 anos de idade. 
Alimentava-se com ração e esporadicamente arroz 
com sardinha cozida.O proprietário observou que o 
animal tinha dificuldade para se alimentar e intensa 
sialorréia. Foi levado a um colega veterinário que 
relatou observar alteração na mucosa oral, ausência 
de alterações na língua e pouco cálculo dentário. 
Nesta ocasião, o tratamento instituído foi prednisona 
16 mg, com redução posterior para 7 mg, sem 
apresentar qualquer melhora. Após a avaliação 
clinica e radiológica na UHAC, foi diagnosticado 
lesões no colo dos dente 207 e 208, acompanhadas 
por uma hiperplasia gengival grau IV. Optou-se por 
realizar citologia da mucosa oral. Devido grande 
número de bactérias dentro e fora das células, fez-se 
tratamento com metronidazol e espiramicina por 10 
dias, além higiene bucal diária com clorexidine. 
Houve uma melhora de 40%, mas as lesões voltaram 
depois de terminado o tratamento e cessado a 
higiene oral. O paciente foi conduzido a um processo 
cirúrgico odontológico devido a presença da seguinte 
patologia:  
 
I. Trata-se de uma reabsorção odontoclástica, 
problema que se inicia devido à atividade de células 
especializadas chamadas odontoclastos. Estas 
células, em condições normais, são responsáveis 
pela reabsorção das raízes dos dentes decíduos 
apenas. 
 
II. Fatores nutricionais, metabólicos, imunológicos, 
infecciosos têm sido implicados em estudos da lesão 
reabsortiva odontoclástica felina (LROF), mas de 

concreto ainda não se chegou a um consenso. A 
doença é classificada conforme o grau de 
acometimento, indo desde a reabsorção de esmalte 
e/ou cemento como conseqüência ocorre perda total 
do elemento dental (coroa e raiz).  
 
III. Normalmente esta reabsorção se inicia no colo do 
dente, e os sinais clínicos mais comuns são: 
inflamação e/ou hiperplasia da gengiva ao redor do 
dente acometido; salivação; animal com dificuldade 
para apreender ou "mastigar" os alimentos (dor), 
lesões no colo do dente semelhante a uma cárie, 
perda dos dentes sem causa aparente. 
 
IV. Trata-se de lesões crônicas progressivas que 
envolvem não só os lábios,cavidade oral, e os 
dentes.It occurs most often in 3 year old spayed cats. 
Macroscopicamente, encontram-se gengivites e 
necroses no tecido gengivo-alveolar com lesões 
grandes, ulceradas,estomatite em toda a extensão 
gengival trata-se de uma doença imune mediada.  
 
V. O tratamento indicado para LROF é a extração 
dos dentes acometidos.Os animais passam a se 
alimentar melhor e parecem perder os sinais de dor.  

 
A) As afirmativas I e III estão corretas. 
B) As afirmativas I, III e IV estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
D) Apenas as afirmativas II e III estão incorretas. 
E) Apenas a afirmativa IV está incorreta. 

 
34. Mina, uma cadela de 9 anos de idade, Teckel, foi 

trazida ao Hospital Veterinário por apresentar 
hematuria. Segundo o proprietário, o animal estava 
bem, mas já havia sido operado anteriormente por 
apresentar “pedra” na bexiga. Além disso, o 
proprietário, que vive em apartamento, relata levar o 
animal para urinar duas vezes ao dia e nos últimos 
dias notou que o animal não espera os passeios, 
urinando em vários lugares da casa. Após a cirurgia 
relatada, o animal recebeu antibioticoterapia com 
enrofloxacina durante 7 dias e nenhuma outra 
medida profilática foi adotada. Ao exame clínico 
pode-se observar presença de massa firme na região 
abdominal caudal e a radiografia simples confirmou 
presença de cálculo vesical radiopaco. Segue abaixo 
dados relevantes da urinálise do animal.  
 
Exame de urina (cistocentese)  
Densidade: 1,044 
Proteína: + 
Glicose: - 
Billirrubina:  - 
Sangue oculto: +++ 
pH: 8,0 
Bactérias: ++ 
Leucócitos: 15/campo 
Hemáceas: 18/campo 
Cristais de fosfato triplo +++ 
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Com relação ao caso acima, analise as afirmativas e 
depois assinale a alternativa correta: 
 
I. A hipersaturação urinária associada à diminuição 
na concentração dos inibidores de cristalização, 
como as glicosaminoglicanas são fatores envolvidos 
no processo litogênico. 
 
II. A retenção urinária predispõe à ocorrência de 
infecção do trato urinário (ITU) pela exposição 
prolongada da mucosa à urina e pela distensão 
vesical excessiva, que compromete a irrigação 
sanguínea da parede da bexiga e seus mecanismos 
de defesa. 
 
III. Bactérias produtoras de urease podem ser 
responsáveis pela alcalinização do pH urinário e 
estão freqüentemente envolvidas na formação de 
cálculos de estruvita, que pode ser o composto do 
cálculo no caso descrito. 
 
IV.  A cristalúria por fosfato triplo descarta a 
possibilidade de cálculos de oxalato de cálcio no 
caso descrito. 
 
V. A antibioticoterapia deve ser instituída após 
excisão cirúrgica, com antibiótico específico para 
gram negativos, freqüentemente envolvidos na 
formação de cálculos. 

 
A) Todas as alternativas estão corretas. 
B) Duas das alternativas acima são falsas. 
C) Três das alternativas acima são falsas. 
D) Uma das alternativas acima é falsa. 
E) Apenas a alternativa I está correta. 

 
35. Um cão macho, SRD, 12 anos, não castrado, foi 

trazido à UHAC, Puc PR por apresentar muita dor 
durante  as tentativas de defecação, nem sempre 
produtivas. O animal apresentava-se letárgico e 
anoréxico, segundo o proprietário. Ao exame clinico, 
notou-se abdome em tábua, com intensa 
sensibilidade à palpação, 37,5°C, mucosas 
congestas, taquicardia e pulso fraco. Ao exame 
ultrassonográfico foi possível definir aumento 
prostático generalizado, com áreas encapsuladas 
anecóicas e pontos de focais de hiperecogenicidade. 
Também foi possível evidenciar líquido livre na 
cavidade abdominal. A análise do líquido bem como 
hemograma do animal seguem abaixo: 
Citologia do líquido peritoneal  
Densidade: 1,022 
Proteína: +++ 
Sangue: +++ 
pH 7,5 
Contagem de células nucleadas – 60000 
Coloração – castanho  
Aspecto – turvo 
Citologia- Alta celularidade, bactérias fagocitadas por 
neutrófilos, neutrófilos íntegros e degenerados (70%), 
linfócitos (20%) macrófagos (5%) e células 
mesoteliais (5%).  

Hemograma 
Parâmetros Resultados Referência 
Hematócrito (%) 37 37 – 54 
C.T.E. (x 106/) 4,6 5.5 – 8.5 
C.H. (g/dl) 8 12 – 18 
P.P.T. (g/dl) 6,2 6,0 – 7,5 
Plaquetas 120.000 200.000- 500.000 
C.T.L. (/µl) 8100 6.000 – 17.000 
Neutrófilos (/µl) 3159 3.000 – 11.000 
Bastonetes (/µl) 3483 0 – 300 
Linfócitos (/µl) 1215 1.000 – 4.800 
Monócitos (/µl) 243 150 – 1.350 
Eosinófilos (/µl) 0 100 – 1250 
Basófilos (/µl) 0 Raros 

  
Obs: P.P.T. → Proteínas plasmáticas totais; C.T.L. → 
Contagem total de leucócitos; C.T.E. → Contagem 
total de eritrócitos; C.H. → Concentração de 
hemoglobina. 

Considerando o caso, assinale a alternativa correta: 
 

A) Este animal apresenta hiperplasia prostática 
benigna (HPB), causada por mudanças na 
relação andrógeno:estrógeno e o cisto 
encontrado pode ser marsupializado, juntamente 
com a lavagem da cavidade abdominal. 

 
B) O caso evidencia um quadro de abdome agudo 

séptico e indícios de coagulação intravascular 
disseminada, ocorrida em decorrência do 
abscesso prostático evidenciado pelo ultrassom. 

 
C) A conduta inicial seria drenagem percutânea do 

cisto e da cavidade peritoneal, guiadas pelo US, 
associada à antibioticoterapia, visando 
principalmente bactérias Gram-, freqüentemente 
isoladas de abscessos prostáticos e prostatites. 

 
D) A omentalização não seria indicada, uma vez que 

a técnica apresenta eficácia em cistos prostáticos 
e neste caso deve-se optar prostatectomia parcial 
ou colocação de dreno de penrose, juntamente 
com a lavagem da cavidade abdominal. 

 
E) A cavidade abdominal deve permanecer aberta 

após lavagem e o abscesso marsupializado, 
incluindo terapia com antibiótico de amplo 
espectro até o resultado da cultura da secreção 
peritoneal. 

 
36. Um cão Akita, 8 anos, macho e não castrado foi 

atendido pelo serviço de Oftalmologia da UHAC, Puc 
PR, apresentando blefarospasmo, epífora, hiperemia 
conjuntival, miose, presença de discreto hifema em 
câmara anterior do olho direito, opacidade corneana, 
injeção ciliar e sinéquia anterior no olho esquerdo. 
Observou-se ainda despigmentação em espelho 
nasal e blefarite. A pressão aferida por tonometria de 
aplanação foi de 30 mmHg no olho esquerdo e 9 
mmHg no olho direito. O teste de Schirmmer foi de 16 
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mm para o OD e 17 mm para o OE. Ao realizar o 
teste de fluoresceína, o mesmo foi negativo. Analise 
as sentenças a seguir e assinale a alternativa correta: 
 
I. A suspeita diagnóstica é a uveíte e pode estar 

relacionada com a Síndrome Vogt-Koyanagi-
Harada (úveo-dermatológica), uma reação ocular 
do tipo imunológico contra os melanócitos. 
 

II. A sinéquia anterior é uma complicação freqüente 
da uveíte e pode ser a causa do glaucoma no 
olho esquerdo. 
 

III. Olho vermelho com injeção ciliar e miose são 
achados comuns ao glaucoma e uveíte, devendo-
se fazer o diferencial pela mensuração da 
pressão intra-ocular. 
 

IV. Terapia imunossupressora com azatioprina pode 
ser recomendada e o tratamento tópico deve 
priorizar o controle da inflamação bem como o 
controle da PIO no OE.  
 

V. Antiinflamatórios esteroidais tópicos ou 
subconjuntivais devem ser utilizados apenas no 
olho direito. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) As alternativas I e II estão corretas. 
B) As alternativas I, II e IV estão corretas. 
C) As alternativas I e IV estão corretas. 
D) A alternativas I, III e IV estão corretas. 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
37. As úlceras corneanas são freqüentes na clínica de 

animais de companhia e representam uma 
emergência oftálmica, na dependência de sua 
profundidade. O teste de fluoresceína e o teste de 
rosa bengala evidenciam erosões em diferentes 
camadas da córnea, possibilitando identificação da 
lesão e estabelecimento do correto protocolo 
terapêutico. Baseado neste enunciado, considere as 
afirmativas: 
 
I. A vascularização corneal superficial origina-se 

dos vasos episclerais e diferencia-se da 
vascularização profunda ou ciliar, proveniente da 
irrigação uveal. 

 
II. A fluoresceína cora lesões epiteliais enquanto 

que o rosa bengala cora lesões estromais, 
permitindo a caracterização da profundidade das 
úlceras. 

 
III. A reparação de lesões superficiais ocorre 

principalmente por mitose e deslizamento das 
células localizadas na margem da lesão, mas não 
mantém a transparência corneana. 

 
 
 

IV. Animais que possuam síndrome lacrimal 
imunomediada canina (antigamente denominada 
ceratoconjuntivite seca) devem receber, após 
tratamento para úlcera, imunossupressor tópico 
como a ciclofosfamida. 

 
V. Fatores de crescimento e fibronectina presentes 

no soro eqüino aceleram o processo de 
reparação corneana, juntamente com 
recobrimento pela terceira pálpebra. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) As alternativas I e V estão corretas. 
B) As alternativas I, II e V estão corretas. 
C) As alternativas I, II e IV estão corretas. 
D) As alternativas I, III e IV estão corretas. 
E) As alternativas I, II, III e V estão corretas. 

 
38. O desequilíbrio entre produção e drenagem do humor 

aquoso gera uma condição oftálmica conhecida como 
glaucoma. A pressão intra-ocular normal do cão deve 
estar entre 10-25 mmHg, para garantir a função 
retiniana e seu papel fundamental na visão. Sobre 
esta afecção, assinale a alternativa correta: 

 
A) Glaucoma primário é freqüentemente uma 

condição unilateral e algumas raças predispostas 
são Cocker spaniel, Chow-chow, Shar-pei e 
Basset hound. 
 

B) A mensuração da pressão intra-ocular com 
tonômetro de Schiotz é aceita como a mais 
precisa e deve ser aferida com restrição física 
adequada, sem pressão excessiva na região 
cervical. 
 

C) Β bloqueadores tópicos são utilizados para 
diminuir a produção de humor aquoso e devem 
ser evitados em pacientes com doença 
respiratória ou cardíaca. 
 

D) Agentes hiperosmóticos diminuem a formação de 
humor aquoso por aumentar o fluxo plasmático 
pelo corpo ciliar. 
 

E) Inibidores de anidrase carbônica agem assim 
como análogos de prostaglandinas, reduzindo a 
produção de humor aquoso e aumentando a 
drenagem úveo-escleral. 

 
39. Foi atendido na UHAC, Puc PR um Rottweiler, 

macho, 9 anos, apresentando claudicação em 
membro torácico direito há dois meses, com 
acentuada piora na última semana. Havia aumento 
de volume local e edema distal no membro afetado. 
Segue a imagem radiográfica.  

 
Após analisar a imagem, analise as alternativas e 
assinale a opção correta. 
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I. A região metafisária dos ossos longos é um dos 
locais de maior ocorrência de osteossarcoma, 
que apresenta aspecto radiográfico compatível 
com o caso descrito, com predominância de 
lesões líticas. 
 

II. O osteossarcoma é classificado como tumor 
ósseo primário epitelial maligno e há evidência 
científica de predisposição hereditária, 
determinando maior ocorrência em algumas 
raças, como o Rottweiler. 

 
III. Em casos de lesões ósseas líticas, deve-se fazer 

o diferencial de osteossarcoma com 
fibrossarcoma e condrossarcoma, que podem 
apresentar sinais radiográficos semelhantes. 
 

IV. Atualmente a radioterapia é recomendada como 
tratamento primário do osteossarcoma, 
apresentando taxas de sobrevida superior à 
amputação. 
 

V. Após amputação, quimioterápicos como 
ciclofosfamida e vincristina podem ser utilizados, 
aumentando a sobrevida do animal. 

 
A) Apenas a alternativa I está correta.  
B) As alternativas I e III estão corretas. 
C) As alternativas I, II e III estão corretas. 
D) As alternativas I, III, IV e V estão corretas. 
E) Apenas a alternativa III está incorreta. 

 
40. Um gato sem raça definida, pesando 2,2 

quilogramas, com três anos de idade, não castrado, 
foi atendido na Unidade Hospitalar para Animais de 
Companhia da PUCPR. Ele apresentava 
hematêmese, epistaxe, dispnéia e taquipnéia. Suas 
mucosas estavam hipocoradas, mostrava relutância à 
atividade física e em poucos minutos iniciou um 
quadro de respiração ortopnéica. Na auscultação foi 
percebida a presença de estertores úmidos e esforço 
inspiratório. A percussão era de submaciez. O 
hematócrito era de 38%. Radiograficamente os lobos 
pulmonares apresentavam-se com padrão alveolar. 
 
 
 
 
 

Assinale com um X a resposta que cita o diagnóstico 
encontrado. 

 
A) Hérnia diafragmática. 
B) Contusão pulmonar. 
C) Ferida penetrante. 
D) Pneumotórax tensional. 
E) Hemotórax. 
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