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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 

 
1. A prova é constituída de 40 questões objetivas. 
2. Verifique se a prova está completa. 
3. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os 

fiscais não poderão interferir. 
4. Transcreva as respostas para o Cartão-Resposta  com caneta esferográfica com tinta preta, assinalando uma 

única resposta para cada questão.  
5. Preencha totalmente o espaço           correspondente, conforme o modelo: 
6. Não serão consideradas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 

rasura. 
7. É de plena e total responsabilidade do candidato o correto preenchimento do Cartão-Resposta. 
8. Os candidatos deverão entregar a prova juntamente com o Cartão-Resposta. 
9. O Cartão-Resposta é personalizado, não podendo ser substituído. 
 

Duração total da prova: 3 horas 
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1. Um canino Terra Nova, de 5 anos, macho, 40 kg, 
apresentava dispneia há três dias, tosse alta há um 
mês, mais frequente à noite, ascite e edema de 
membros pélvicos. O animal estava com cansaço 
fácil, prostrado e com emagrecimento progressivo, há 
dois meses. Ao exame apresentou posição 
ortopneica, dispneia mista, padrão restritivo, 
frequência respiratória de 100; dilatação e pulso 
jugular; mucosas hipocoradas e discretamente 
cianóticas; TPC 4 seg; pulso fraco e irregular; 
taquicardia com ritmo irregularmente irregular, ritmo 
de galope,  sopro sistólico em Mitral (III/VI) e 
Tricúspide (II/VI), crepitações em campos 
pulmonares dorsais. Radiografia torácica: 
cardiomegalia generalizada; dilatação venosa em 
lobos pulmonares craniais; aumento da 
radiopacidade, em padrão alveolar, na região peri-
hilar. 
 

              
             Eletrocardiograma (ECG) 

 
Ecocardiograma: dilatação das câmaras cardíacas; 
aumento de AE; hipocinesia difusa do VE; fração de 
encurtamento de 18%, regurgitação mitral e tricúspide 
moderadas (Doppler). 
 
Em relação ao caso, responda V (verdadeiro) ou F (falso) 
e marque a alternativa CORRETA: 
 
(__) O animal tem cardiomiopatia dilatada e necessita de 

internamento para tratamento emergencial. 
(__) O animal tem cardiomiopatia dilatada, e o tratamento 

pode ser feito em casa com furosemida, benazepril, 
digoxina e dieta. 

(__) O animal tem endocardiose de Mitral e Tricúspide e 
deve ser internado para tratamento do edema 
pulmonar. 

(__) O tratamento no hospital deve ser com furosemida a 
cada 12 horas; benazepril a cada 12 horas; digoxina 
a cada 12 horas; e dieta hipossódica. 

(__) O tratamento emergencial deve ser com diurético 
injetável (furosemida) a cada hora até melhora da 
dispneia, oxigenioterapia, vasodilatador venoso 
(nitroglicerina) e inotrópico positivo (dobutamina) 
intravenoso. 

(__) O tratamento para manutenção deve ser feito com 
furosemida, benazepril, digoxina, dieta hipossódica e 
benazepril. 

(__) O tratamento de manutenção deve ser feito somente 
com furosemida e inibidor da ECA. 

(__) O ritmo do ECG é arritmia sinusal, um ritmo normal 
para o cão, sem necessidade de tratamento. 

(__) O ritmo do ECG é fibrilação atrial, uma arritmia 
bastante comum nessa doença, devido ao aumento 
atrial, e o animal deve ser tratado com digoxina e 
diltiazem, sendo que o tratamento visa à diminuição 
da frequência cardíaca e melhora do débito 
cardíaco. 

(__) O ritmo do ECG é taquicardia ventricular e deve-se 
fazer tratamento emergencial com lidocaína IV e, 
para casa, betabloqueador (atenolol) ou bloqueador 
de canal de cálcio (diltiazem). 

(__) O prognóstico é muito bom, e o animal pode viver 
alguns anos com boa qualidade de vida se fizer o 
tratamento adequado. 

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

 
 
2. Um canino,  Boxer,  fêmea,  8 anos,  apresentava 

episódios de síncope,  principalmente após exercício 
ou excitação há 3 meses. O animal não apresenta 
emagrecimento,  dispneia ou anorexia; é bem ativo,  
o apetite está normal. Ao exame clínico foi observado 
pulso forte,  irregular; ausência de sopro,  ritmo 
irregular. Radiografia torácica: normal; 
Ecocardiograma: normal. 
 

Eletrocardiograma: 
 

Em relação ao caso,  marque a alternativa 
CORRETA: 

 
A) O diagnóstico é de Cardiomiopatia Dilatada;  o 

ritmo é sinusal, com complexos ventriculares 
prematuros; e o tratamento deve ser feito com 
furosemida,  enalapril,  digoxina,  dieta 
hipossódica e diltiazem.  

B) O diagnóstico é de Cardiomiopatia Arritmogênica 
do VD do Boxer;  o ritmo é sinusal com 
complexos ventriculares prematuros do VD (com 
bigeminismo e trigeminismo); e deve ser feito 
tratamento emergencial com lidocaína IV e 
depois sotalol para manutenção. 

C) O diagnóstico é de estenose subaórtica;  o ritmo 
é de taquicardia ventricular; e não há 
necessidade de tratamento. 

D) O diagnóstico é de Cardiomiopatia Arritmogênica 
do VD do Boxer;  o ritmo é de taquicardia 
ventricular; e o animal deve ser tratado com 
digoxina e diltiazem. 

E) O diagnóstico é de Cardiomiopatia Dilatada;  o 
ritmo é de fibrilação atrial; e o tratamento deve 
ser feito com furosemida,  enalapril,  digoxina,  
dieta hipossódica e diltiazem. 
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3. Sobre a persistência do ducto arterioso,  marque a 
CORRETA: 
 
A) É uma cardiopatia adquirida; as raças 

predispostas são o boxer,  o pastor alemão e o 
labrador; acomete principalmente machos; o 
sopro é sistólico no foco aórtico; e o tratamento é 
clínico com inibidor da ECA,  diurético,  digitálico 
e dieta hipossódica. 

B) É uma cardiopatia congênita comum nos cães; as 
raças predispostas incluem o poodle,  maltês,  
yorkshire; acomete principalmente fêmeas; o 
sopro é contínuo,  de maquinaria e o pulso é 
hipercinético; o animal pode apresentar ICC 
esquerda; e o tratamento é cirúrgico,  com dupla 
ligadura do ducto. 

C) É uma cardiopatia congênita comum nos cães; as 
raças predispostas incluem o poodle,  maltês e o 
pastor alemão; acomete principalmente machos; 
o sopro é contínuo,  de maquinaria, e o pulso é 
hipercinético; e não existe tratamento cirúrgico,  
pois o ducto é intracardíaco. 

D) É uma cardiopatia congênita mais comum em 
gatos do que nos cães; as raças predispostas 
incluem o poodle,  maltês,  yorkshire; acomete 
principalmente fêmeas; o sopro é diastólico,  com 
ponto de intensidade máxima no foco pulmonar; 
o animal pode apresentar ICC direita e esquerda; 
e o tratamento é cirúrgico,  com dupla ligadura do 
ducto. 

E) É uma cardiopatia congênita rara; as raças 
predispostas incluem o schnauzer miniatura,  
cocker spaniel americano,  golden retriever; 
acomete principalmente machos; o sopro é 
sistólico,  no foco mitral; o animal não pode 
apresentar ICC; e o tratamento é somente clínico. 

 
 
4. Um gato persa,  macho,  5 anos,  2,0 kg apresentou 

paralisia aguda dos membros pélvicos,  prostração,  
anorexia e muita dor há 2 dias. Ao exame evidenciou-
se ausência de propriocepção e de reflexos e dor à 
palpação de MPS; ausência de pulso femoral nos 2 
membros;  membros frios;  coxins plantares 
cianóticos; desidratação de 5%; taquicardia;  ritmo de 
galope e sopro sistólico Mitral;  grau II/VI; sons 
pulmonares vesiculares. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) O diagnóstico provável é de cardiomiopatia 

hipertrófica com tromboembolismo aórtico e, para 
o diagnóstico definitivo, deveremos fazer um 
ecocardiograma,  em que poderemos detectar 
hipertrofia concêntrica do VE,  aumento de AE,  
regurgitação mitral e presença de trombo em 
átrio e/ou aurícula esquerda. 

B) Os principais diferenciais para esse caso incluem 
doença do disco intervertebral e displasia 
coxofemoral,  sendo que o tratamento 
recomendado seria cirúrgico e clínico,  
respectivamente. 

C) Esse animal deve ser tratado com furosemida,  
benazepril,  diltiazem e dieta hipossódica. 

D) O tratamento mais indicado nesse caso seria a 
imediata remoção cirúrgica do trombo aórtico,  
sendo o prognóstico excelente. 

E) Esse felino apresenta cardiomiopatia dilatada,  a 
cardiopatia felina mais frequente e,  como 
tratamento, deve-se fazer fluidoterapia,  
analgesia,  heparina injetável,  aspirina via oral e 
repouso. 

 
5. Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) A paralisia de laringe geralmente acomete cães 

de pequeno porte,  causa dispneia expiratória e o 
animal apresenta ronco. 

B) O tratamento emergencial de um animal com 
colapso de traqueia,  com intensa dispneia e 
cianose consiste em fazer oxigenoterapia,  
canular um vaso e aplicar diuréticos a cada duas 
horas para diminuir o edema e utilizar a 
nitroglicerina transdérmica,  um vasodilatador 
misto. 

C) As raças predispostas ao colapso de traqueia são 
as de pequeno porte,  geralmente obesos e os 
sinais clínicos são tosse alta (ganso),  dispneia,  
cianose e síncope (casos severos). 

D) Os diagnósticos diferenciais para um felino com 
tosse alta incluem a cardiomiopatia hipertrófica,  
a endocardite bacteriana e as rinossinusites 
infecciosas e neoplásicas. 

E) A traqueobronquite infecciosa geralmente 
acomete vias aéreas inferiores,  é pouco 
contagiosa entre os cães e o tratamento deve ser 
com antibioticoterapia por um longo período (2 
meses). 

 
 
6. Um cão  Pastor Alemão,  macho,  4 meses,  10 kg,  

apresentava dispneia restritiva e tosse baixa e 
produtiva há cinco dias,  prostração e hiporexia. 
Apresentava regurgitação da ração logo após a 
alimentação,  desde o desmame. A temperatura retal 
era de 40° C; desidratação de 8%; secreção nasal 
mucopurulenta; taquicardia e crepitações pulmonares 
bilaterais. Radiografia torácica: Opacificação em 
lobos pulmonares cranioventrais,  bilateralmente,  de 
padrão alveolar e presença de broncogramas aéreos; 
dilatação esofágica cranial à base cardíaca; Silhueta 
cardíaca sem alterações. Hemograma: leucocitose 
(24100/l) e desvio à esquerda (bastonetes=900/l) 
 
Assinale a alternativa à CORRETA:  
 
A) O canino apresenta provável pneumonia fúngica 

e deve ser realizado lavado broncoalveolar para 
citologia,  cultura e antibiograma para 
confirmação do diagnóstico. 

B) O animal apresenta paralisia de laringe 
congênita,  devendo ser submetido à cirurgia de 
lateralização das cartilagens aritenoides. 

C) O cão apresenta persistência do ducto arterioso,  
cujo tratamento consiste na melhora do edema 
pulmonar (diurético,  oxigenioterapia e 
nitroglicerina),  com posterior ligadura cirúrgica 
do ducto. 

D) O quadro provavelmente é de pneumonia 
bacteriana secundária à anomalia do anel 
vascular; deve ser tratado com fluidoterapia,  
antibioticoterapia IV,  oxigenioterapia e 
nebulização. Após melhora,  o tratamento 
definitivo é o cirúrgico,  com secção do ligamento 
arterioso. 

E) O animal apresenta cardiomiopatia dilatada e 
edema pulmonar e deve ser tratado com 
diurético,  inibidor da ECA,  digitálico e dieta. 
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7. Um cão da raça Labrador Retriever,  pesando 38 Kg,  
com 5 anos de idade,  foi atendido na Unidade 
Hospitalar para Animais de Companhia da PUCPR. 
Ele apresentava uma ferida penetrante na região 
ventral esquerda de sua parede torácica. A causa era 
desconhecida. O paciente mostrava-se consciente e 
hiperpneico. Foram obtidas radiografias torácicas,  
para a identificação de qualquer injúria intratorácica 
porventura existente,  e elas revelaram: uma área 
radiotransparente volumosa à esquerda,  associada 
ao deslocamento caudal do hemidiafragma esquerdo  
e a um desvio mediastinal para a direita. Havia 
discreta radiopacidade intrapulmonar no hemitórax 
esquerdo. 
 
Referente ao caso apresentado, assinale a afirmativa 
VERDADEIRA . 
 
A) O caso supracitado é de hérnia diafragmática,  e 

as possíveis causas são acidentes 
automobilísticos ou queda. 

B) Trata-se de um quadro de respiração paroxística 
(deslocamento caudal do hemidiafragma 
esquerdo e desvio mediastinal para a direita). 

C) Para o paciente supracitado,  a oxigenoterapia 
através de entubação endotraqueal é o método 
mais indicado,  pois permite uma ventilação com 
100% de oxigênio. 

D) Para tratar a efusão pleural extrapulmonar em 
sua forma aguda,  faz-se tunelização subcutânea 
para toracocentese, a ser realizada no 12º 
espaço intercostal do hemitórax esquerdo. 

E) A discreta radiopacidade intrapulmonar vista no 
hemitórax esquerdo  é devido à hemorragia 
intrapulmonar. 

 
 
8. Um cão da raça Boxer, com 2 anos de idade,  foi 

atendido na Unidade Hospitalar para Animais de 
Companhia da PUCPR. Ele passou a ter dispneia 
logo após ter sido atropelado por um automóvel. Ao 
ser examinado,  algumas horas mais tarde,  o 
paciente estava pálido e deprimido. Em análise 
radiográfica LL,  percebia-se a presença de vísceras 
repletas de gás na cavidade torácica. Na avaliação 
radiográfica DV,  também foi detectada opacidade 
similar a tecido mole/líquido que obliterava os 
detalhes pulmonares normais no lado direito. Este 
material era extrapulmonar. 
 
Referente ao caso apresentado, assinale a afirmativa 
VERDADEIRA . 
 
 
 
 
 

A) Caso o rasgo diafragmático não possa ser 
fechado pelo posicionamento dos tecidos 
normais,  uma opção para preencher frestas no 
diafragma é a autoenxertia. Para tanto,  
aproveita-se o acesso intercostal e realiza-se a 
pericardiectomia;  o saco pericárdico pode ser 
estendido e cobrir, desse modo, o defeito. 

B) Trata-se de uma síndrome de compartimento. O 
edema gerado geralmente resulta da isquemia ou 
do maciço trauma ao tecido mole. O aumento da 
pressão reduz o fluxo sanguíneo capilar e pode 
levar à necrose tecidual. 

C) Para tratar a efusão pleural extrapulmonar em 
sua forma aguda,  faz-se tunelização subcutânea 
para toracocentese, a ser realizada no 12º 
espaço intercostal do hemitórax direito. 

D) Trata-se de um caso de pneumotórax tensional  
e, se este paciente não sofrer desocupação de 
espaço intratorácico mediante punção ou 
drenagem, poderá ir a óbito em poucas horas. 

E) Poderão ocorrer, após reposicionamento visceral,  
lesões de reperfusão. Elas são uma sequência 
de eventos no nível celular em resposta à súbita 
reintrodução de sangue altamente oxigenado em 
um ambiente anaeróbico. A reperfusão pode 
acabar gerando grande quantidade de radicais 
livre de oxigênio. 

 
 
9. Marque a alternativa CORRETA: 

 
A) O tratamento da esofagite consiste em dieta leve, 

em pequenas quantidades e várias vezes ao dia,  
terapia para melhorar esvaziamento gástrico 
como metoclopramida ou cisaprida,  terapia 
antissecretória (bloqueadores da bomba de 
prótons,  bloqueadores H2) e terapia citoprotetora 
(sucralfato). 

B) O megaesôfago ocorre por diminuição ou 
ausência da motilidade esofágica e pode ser 
congênito (tipo mais comum),  idiopático ou 
secundário,  sendo a anomalia do anel vascular 
sua causa mais comum,  causando dilatação do 
esôfago em toda sua extensão. 

C) A gastrina e a acetilcolina diminuem a secreção 
gástrica,  enquanto que a histamina e a 
somatostatina e prostaglandina aumentam a 
acidez estomacal. 

D) O tratamento da pancreatite aguda baseia-se na 
administração de enzimas pancreáticas junto à 
alimentação e antibioticoterapia para o super-
crescimento bacteriano intestinal. 

E) Os sinais clínicos de um cão com insuficiência 
pancreática exócrina são vômito,  dor abdominal,  
depressão,  letargia,  febre e desidratação. 
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10. Cão  Pastor Alemão,  macho,  2 anos,  30 kg 
apresentava polifagia,  coprofagia,  flatulência,  
emagrecimento; diarreia volumosa,  esteatorreia; 
pelagem seca,  com seborreia e malasseziose.  

 
Marque a alternativa CORRETA: 

 
A) O animal apresenta pancreatite aguda,  causada 

provavelmente pela alimentação e deve ser 
internado para tratamento com fluidoterapia,  
transfusão de plasma (suplementar antiproteases 
plasmáticas e como fonte de coloide),  
antibioticoterapia,  analgesia e alimentação 
enteral ou parenteral. 

B) O provável diagnóstico é de insuficiência 
pancreática exócrina; o exame de dosagem de 
tripsina sérica estará diminuído. O tratamento 
deve ser realizado com suplementação de 
enzimas pancreáticas junto com o alimento para 
o resto da vida e antibioticoterapia para o super 
crescimento bacteriano,  se necessário. 

C) A causa mais comum da IPE é a pancreatite 
crônica,  que tem que ser tratada com anti-
inflamatórios não esteroidais e antibióticos. 

D) O animal apresenta diarreia de intestino delgado 
e deve-se fazer exame coproparasitológico para 
detectar provável causa parasitária. 

E) Para o diagnóstico definitivo, devemos dosar 
colesterol e triglicerídeos,  que estarão 
aumentados, e ultrassonografia  abdominal,  em 
que o pâncreas estará ampliado, e 
hipoecogênico. 

 
 
11. Associe as duas colunas. 

 
Marque 1 para diarreia de intestino delgado e 2 para 
diarreia de intestino grosso. 

 
(    ) Presença de muco nas fezes 
(    ) Melena 
(    ) Hematoquesia 
(    ) Esteatorreia 
(    ) Tenesmo 
(    ) Frequência muito aumentada 
(    ) Disquesia 
(    ) Perda de peso 
(    ) Vômito 

 
Assinale a CORRETA: 

 
A) 1,  2,  2,  2,  1,  2,  2,  1,  1 
B) 1,  2,  1,  2,  1,  1,  1,  2,  2 
C) 2,  2,  1,  1,  2,  1,  2,  1,  1 
D) 2,  1,  2,  1,  2,  2,  2,  1,  1 
E) 2,  2,  2,  1,  1,  2,  2,  1,  2 

 
 
12. (ANULADA)  Em relação ao caso acima descrito,   

coloque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) 
para as afirmativas falsas. A seguir, marque a 
alternativa CORRETA: 
 
 
 

(__) A utilização de anti-inflamatórios não esteroidais 
neste cão ajuda a controlar a inflamação hepática,   a 
vasculite e impede o estabelecimento da CID neste 
paciente. 
(__) Este animal apresenta ascite pela hipertensão 
portal e hipoalbuminemia,   devendo ser realizada 
imediatamente uma abdominocentese,   uma 
transfusão de plasma fresco ou aplicadas 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 a um enema  de 
retenção com lactulona e glicerina. 
(__) A sequência 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,   
hiperproteica,   para aumentar a albumina sérica,   
hipocalórica,   para controlar o peso do cão, e rica em 
vitaminas lipossolúveis. Em adição pode ser 
recomendado o zinco e o ácido ursodeoxicólico, 
como antifibrótico, e a colchicina, como colerético. 

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

 
 
13. Referente à intussuscepção, é CORRETO afirmar: 

 
A) Na terapêutica cirúrgica,   caso seja necessário 

tiflectomia,   ocorrerá posteriormente super 
população bacteriana no intestino delgado. 

B) É considerada um sinal,   não um distúrbio 
primário. 

C) A intussuscepção geralmente ocorre em animais 
com menos de um ano de idade na união 
ileocecal. 

D) Viroses,   verminoses e obstruções intestinais são 
as principais causas de intussuscepção. 

E) Todas as alternativas estão corretas.  
 
 
14. Um cão   sem raça definida,   com 5 anos,   pesando 

26 kg,   apresentava letargia,   anorexia,   
desidratação,   vômito e diarreia. Ao exame clínico, 
foram evidenciados mucosas hipocoradas e aumento 
do TPC; distensão e dor abdominal. No exame 
radiográfico,   o abdômen   estava com aparência de 
“vidro moído” generalizado e o trato intestinal estava 
dilatado com ar. A abdominocentese revelou 
celularidade intensa (10.000 células/mL),   
predominando neutrófilos   e bactérias em grande 
quantidade.   
 
Assinale a alternativa INCORRETA referente ao caso 
acima. 
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A) A drenagem aberta é indicada;   no entanto, 
complicações como hipoproteinemia e hipotermia 
são esperadas neste tratamento cirúrgico. 

B) A laparotomia exploratória com lavagem 
abdominal e drenagem aberta é o tratamento de 
escolha para este paciente. Esta medida 
terapêutica deve seguir por um período mínimo 
de 2 semanas.  

C) Este animal apresenta peritonite séptica 
generalizada e a perfuração,   ruptura e necrose 
intestinal são as possíveis causas da peritonite. 

D) A utilização de bicarbonato de sódio,   heparina e 
anti-inflamatório não esteroidal seletivo para 
cicloxigenase do tipo 2 são indicados neste 
paciente. 

E) A fluidoterapia e a utilização de antibióticos, como 
as cefalosporinas de terceira geração e o 
metronidazol, são indicados no tratamento clínico 
deste paciente. 

 
 
15. Referente  à piometra,   assinale a opção CORRETA. 

 
A) Os efeitos extragenitais resultantes podem incluir 

choque,   septicemia,   toxemia,   
glomerulonefrite, que leva à disfunção renal e à 
ruptura uterina com peritonite secundária. 

B) A piometra se desenvolve quando bactérias 
oportunistas da vagina (mais comumente Proteus 
sp) ascendem para o interior do útero afetado por 
hiperplasia endometrial cística. 

C) O estrógeno é o causador da hiperplasia cística e 
a progesterona aumenta o número de receptores 
de estrógeno. 

D) A incidência de piometra é maior em felinas 
porque estas têm ovulação induzida,   sendo 
menos óbvia a descarga vulvar pelo hábito de 
limpeza. 

E) A piometra é mais comum em jovens   que 
tiveram um anestro dois meses antes de 
apresentarem os sinais clínicos. 

 
 
16. Um cão,   10 anos,   macho,   castrado,   Doberman,   

apresentou disquesia,   estrangúria disúria e 
hematúria em fase final de micção,   com evolução 
quinze dias. O proprietário relatou perda de peso há 
4 meses e claudicação e edema dos membros 
pélvicos  Ao exame clínico foram evidenciadas: 
intensa sensibilidade na região epi e mesogástrica e 
secreção uretral hemorrágica.   

 
Assinale a alternativa CORRETA referente ao caso 
acima: 
 
A) Este paciente pode apresentar mestástase 

pulmonar secundário ao carcinoma prostático. 
B) A incidência do carcinoma prostático é maior em 

cães não castrados de pequeno porte. 
C) O tratamento cirúrgico indicado é a 

prostatectomia total e a orquiectomia,   com bom 
prognóstico. 

D) No exame ultrassonográfico, a próstata 
apresentava-se de tamanho normal com 
ecotextura preservada.  

E) Este paciente pode apresentar neoplasia 
prostática, sendo o carcinoma o mais frequente.  

17. Sobre as doenças glomerulares, assinale a 
alternativa INCORRETA:  
 
A) Pacientes com glomerulonefrite têm 

predisposição à hipercoagulabilidade,   podendo 
desenvolver tromboembolismo pulmonar,   sendo 
necessária a utilização de ácido acetil salicílico 
profilático. 

B) A glomerulonefrite e amiloidose são doenças 
glomerulares causadas respectivamente por 
depósitos de complexos imunes na estrutura 
glomerular e por depósito da proteína amiloide no 
glomérulo, prejudicando a função glomerular.  

C) A proteína presente na urina dos animais com 
glomerulopatias deve ser diferenciada das 
causas pré-renais de proteinúria,   como febre e 
exercício,   assim como das causas pós- renais 
de proteinúria,   como as infecções do trato 
urinário. 

D) O depósito de complexos imunes no capilar 
glomerular esta associado a doenças como lúpus 
sistêmico,   piometra,   hiperadrenocorticismo e 
leishmaniose.  

E) A síndrome nefrótica é caracterizada por 
hiperalbuminemia,   proteinúria,   hipertensão 
arterial sistêmica,   anasarca e 
hipocolesterolemia. 

 
 
18. Um cão,   6 anos,   fêmea,   sem raça definida,   12 

kg,   apresenta intensa apatia,   anorexia e 
hematêmese há 8 dias. Possuía histórico de 
claudicação dos membros pélvicos e utilização 
esporádica de cetoprofeno. Ao exame clínico foram 
evidenciados: temperatura retal de 36.50C; 
desidratação (8%); 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. A avaliação do fluxo urinário 
foi de 2,  4 mL/hora. 

 
1.  No caso acima apresentado, a utilização de anti-
inflamatório não esteroidal pode ocasionar 
hipoperfusão e isquemia renal devido a uma inibição 
das prostaglandinas, ocasionando uma alteração na 
resistência vascular sistêmica e insuficiência renal 
aguda. 
2. A avaliação do fluxo urinário deve ser realizada 
após a correção da desidratação, e o paciente é 
considerado em oligúria quando o volume está entre 
1 e 2 mL/kg/hora,   sendo necessária a utilização de 
diuréticos osmóticos no tratamento.  
3. Este paciente pode apresentar como 
complicações sistêmicas relacionadas à perda 
repentina da função renal, hipertensão arterial,   
pneumonite urêmica,   convulsões e arritmias. 
4. Nos exames complementares, os achados 
esperados neste paciente são: exame de urina com 
hipostenúria e sedimento inativo; bioquímica sérica, 
com azotemia e hipocaliemia; e na hemogasometria, 
acidose metabólica. 
5. Neste paciente é necessária a utilização de 
cristaloides,   diuréticos,   agentes vasodiatadores 
renais como a dopamina,   além da correção da 
acidose metabólica com bicarbonato de sódio.  

 
Assinale a alternativa CORRETA referente ao caso 
acima: 
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A) As assertivas 2 e 4 estão FALSAS . 
B) As assertivas 1 e 5 estão FALSAS . 
C) As assertivas 2 e 3 estão FALSAS . 
D) As assertivas 3 e 4 estão FALSAS .  
E) As assertivas 4 e 5 estão FALSAS .  

 
 
19. Associe as duas colunas e marque a alternativa 

CORRETA: 
 

(__)Síndrome 
vestibular central 

(A) Tremor de intenção 

(__)Síndrome 
cerebelar 

(B) Andar contínuo 

(__)Síndrome 
vestibular central 

(C) Estrabismo ventrolateral 
ipsilateral,   midríase 

(__)Síndrome 
vestibular periférica 

(D) Paralisia de mandíbula,  
diminuição sensibilidade facial 

(__)Síndrome 
mesencefálica 

(E) Perda de equilíbrio 

(__)Síndrome cerebral (F) Nistagmo vertical 
 

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

  
20. Associe as duas colunas e marque a alternativa 

CORRETA: 
 

(__)Nervo óptico (A)Inclinação de cabeça,  
nistagmo e desequilíbrio 

(__)Nervo 
oculomotor 

(B)Perda de sensibilidade da face 
e de tônus mandibular 

(__)Nervo trigêmio (C)Ptose de pálpebra,   auricular,  
labial e de narina 

(__)Nervo facial (D)Estrabismo divergente e perda 
de replexo pupilar consensual 

(__)Nervo vestíbulo-
coclear 

(E)Perda de reflexo de deglutição,  
bradicardia,   hipomotilidade 

(__)Síndrome vago (F)Perda de reflexo fotomotor e de 
piscar 

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

 
 

21. Um animal da espécie canina,   do sexo feminino,   
da raça lhasa Apso,   pesando 3 Kg,   com 4 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 paraparesia há três dias,   
no dia anterior à consulta, iniciou paraplegia com 
retenção urinária e hiperfluxo. 
- Trauma: sem relato  
- Dor: em região toracolombar  
- Visão: normal 
- Audição: normal   
- Início: agudo    
- Latido: normal 
- Curso: progressivo   
- Convulsões: nunca apresentou 
- Outros: melhora discreta da sintomatologia com o uso 
de prednisona em dose anti-inflamatória. 
- Exame Clínico: mudança de conduta;  passou a ser um 
cão desconfiado e agressivo. 
- Exame neurológico: 
- Nervos cranianos: sem alteração  
- Reações posturais: não realizadas devido ao 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: normais 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     
- Extensor cruzado: ausente 
- Panículo: ausente a partir da segunda vértebra lombar 
- Bexiga: retenção urinária com hiperfluxo 
- Defecação: esfíncter anal contraído 
- Esôfago: normal 
- Sensibilidade, dor superficial e profunda: 
- Membro torácico: presença de dores superficial e 
profunda D e E 
- Membro pélvico: 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, assinale a afirmativa 
VERDADEIRA . 
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A) O quadro apresentado é de discopatia 
toracolombar,   com significativa piora do quadro 
clínico;   anteriormente era um paciente de Grau 
I,   por apresentar paraparesia,   e atualmente é 
de grau II,   por apresentar paraplegia. 

B) Em casos de discopatias,   quando há 
normoflexia,   pode-se afirmar que não existe 
lesão em neurônio motor inferior. 

C) De acordo com a raça,   idade e tipo de evolução 
clínica,   conclui-se que a degeneração é do tipo 
fibroide. O núcleo pulposo está sendo invadido 
por fibrocartilagem. 

D) O reflexo de panículo auxilia na localização da 
lesão:   se está aumentado em região 
toracolombar (T3-L3), é sinal de lesão de 
neurônio motor superior;   se está diminuído em 
região lombossacra (L4-S3), é sinal de lesão em 
neurônio motor inferior. 

E) As espasticidades vistas nos membros pélvicos e 
em esfíncteres anal e vesical são decorrentes de 
lesão em neurônios motores inferiores,   já que a 
modulação dos reflexos está preservada pela 
ausência de trauma craniano. 

 
 
22. Um cão da raça Dachshund,   pesando 6 Kg,   com 5 

anos de idade,   foi atendido na Unidade Hospitalar 
para Animais de Companhia da PUCPR. Ele 
apresentava ventroflexão do pescoço,   tetraparesia,   
ataxia,   discreta elevação do membro torácico direito 
(evitava o apoio).   Quando andava arrastava as 
unhas dos membros pélvicos. Os dados da 
anamnese revelaram: 
 

- Queixa Principal: dor no pescoço e condução da cabeça 
para baixo. 
- Trauma: sem relato.    
- Dor: em região cervical e cervicotorácica. 
- Visão: normal.  
- Audição: normal.   
- Início: há doze horas.   
- Latido: normal. 
- Curso: agudo  
- Convulsões: nunca apresentou. 
- Exame Clínico: mudança de conduta,   passou a ser um 
cão agressivo,   medroso e desconfiado. 
- Exame neurológico: nervos cranianos: sem alteração.  
- Reações posturais: revelam diminuição significativa da 
propriocepção nos quatro membros,   principalmente nos 
pélvicos. Havia muita dor no pescoço e no membro 
torácico direito. 
- Tonicidade muscular:  
- Membro torácico: hipotonicidade direita (D) e esquerda 
(E). 
- Membro pélvico: hipertonicidades D e E. 
- Reflexos espinhais para membro torácico: 
- Tricipital: diminuídos D e E. 
- Bicipital: diminuídos D e E. 
- Flexor: diminuídos D e E.   
- Extensor radial do carpo: diminuídos 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.     
- Extensor cruzado: ausente. 
- Reflexos víscerais:  
perineal: presente    
- Panículo: presente de T1 a L4. 
- Bexiga: sem alteração.  
- Defecação: sem alteração 
- Esôfago: normal 
- Sensibilidade,   dor superficial e profunda: 
- Membro torácico: presença de dores superficial e 
profunda D e E 
- Membro pélvico: presença de dores superficial e 
profunda D e E 
Face: sensibilidade preservada 
- Hiperestesia: em regiões cervical e cervicotorácica 
- Hiperpatia: em regiões cervical e cervicotorácica 
- Cauda: com movimentos   
- parestesia: ausente 
- Achados radiográficos: 
Estreitamento de espaço intervertebral no nível de C6-C7 
- Achados mielográficos: 
Compressão da porção ventral da medula espinhal com a 
ruptura da coluna de contraste delineando a lesão 
assimétrica voltada para a direita no nível de C6-C7. 
 
Referente ao caso apresentado, assinale a afirmativa 
VERDADEIRA . 
 

A) A perda propioceptiva representa severa 
compressão medular,   pois as fibras 
proprioceptivas são finas e centrais. 

B) Devido ao início agudo,   raça acometida e idade 
do paciente,   a degeneração discal ocorrida é do 
tipo fibroide. Nesse tipo de degeneração, o 
núcleo pulposo é invadido por fibrocartilagem. 

C) O caso supracitado apresenta lesão medular 
entre os segmentos espinhais responsáveis pelos 
plexos braquial e lombossacro. 

D) A hipertonicidade vista nos membros pélvicos são 
decorrentes de lesão em neurônios motores 
inferiores ou trauma craniano. 

E) O arrastar das unhas dos membros pélvicos está 
relacionado com a diminuição da propriocepção e 
a ataxia.  

 
 
23. Um cão,   Bulldog Inglês,   de 6 meses de idade,   

fêmea,   12 kg foi levado ao Hospital Veterinário por 
apresentar um quadro de alopecia eritematosa,   
multifocal,   apruríticas encimadas por escamas 
farináceas e múltiplas erupções papulopustulares ou 
papulocrostosas na região frontal e periorbital da 
face,   cervical ventral e dorso digitais. O animal se 
alimentava de ração, apresentava protocolo vacinal 
regular,   coabitava com um cão  assintomático,   não 
tinha pulicose e acesso à rua. 

 
Em relação ao caso, responda V (verdadeiro) ou F 
(falso) e marque a alternativa CORRETA: 
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(__)Este animal apresenta demodiciose surto juvenil   
generalizada,   sendo esta uma doença 
infectocontagiosa,   que pode ser transmitida para seu 
contactante direto. 
(__)Este animal apresenta foliculite e furunculose, que, 
no cão, estão geralmente associadas à infecção pelo 
Staphylococcus intermedius,   devendo ser tratado com 
peróxido de benzoíla a 2,5% e cefalexina,   por no 
mínimo três semanas. 
(__)A demodicidose é uma morbidade folicular e seu 
diagnóstico é realizado a partir de raspados profundos de 
pele em áreas perolesionais,   já que na área lesional 
dificilmente se encontrará o Demodex canis. 
(__)O tratamento da demodiciose pode ser realizado com 
a utilização da ivermectina ou moxidectina por via oral,   
em protocolos diários,   até que se obtenham no mínimo 
dois raspados de pele negativos com intervalos de 15 ou 
21 dias. 
(__)Este animal pode ser tratado com protocolos 
semanais de banhos com amitraz,   já que as 
avermectinas e milbemicimas não podem ser utilizadas 
na raça Bulldog Inglês. 
 
 

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

 
 

O texto abaixo servirá como base para as 
questões 24 a 26. 

 
Um cão,   de 4 anos de idade,   fêmea,   Lhasa Apso,   
foi levado ao Hospital Veterinário por apresentar 
prurido intenso,   diuturno,   perene,   com evolução 
de um ano,   o qual antecedia a lesões tegumentares. 
O animal se alimentava de ração canina,   tendo 
acesso eventual a carnes bovina,   frango e queijo. 
Habitava em um apartamento com carpete e dormia 
nos quartos. Ao exame clínico foram observados: 
 
• Múltiplas pústulas e colaretes epidérmicos de 

base eritematosa em região abdominal e 
múltiplas pápulas foliculocêntricas. 

• Intenso eritema abdominal e interdigital dorsal e 
ventral. 

• Xerose e liquenificada na axila e virilha e em 
porções flexurais dos membros. 

• Otite externa bilateral,   hiperceruminosa e 
pruriginosa. 

 
 
24. Em relação ao caso,   responda V (verdadeiro) ou F 

(falso) e marque a alternativa CORRETA: 
 

(__)Este cão pode possuir dermatite atópica, uma doença 
inflamatória da pele,   de etiologia multifatorial,    
caracterizada pela perda de água transepidérmica,   
perda da barreira tegumentar e hiperreatividade da 
resposta Th2,   o que conduz a um aumento da produção 
de citocinas Th2, como IL4,   IL5 e IL13, e produção de 
IgE a alérgenos específicos. 

(__)Este animal pode ter hipersensibilidade a 
trofoalérgenos,   como a tropomiosina,   caseína,   
lactonas,   alfa e beta macroglobulinas. 
(__)Este animal apresenta dermatite atópica,   podendo 
sua pele reagir a aeroalérgenos ou a trofoalérgenos,   
devendo ser submetido à exclusão dietética com ração 
com restrição proteica por oito a doze semanas. 
(__)Na dermatite atópica, observa-se um aumento da 
penetração transepidérmica de aeroalérgenos e  irritantes 
ambientais pelo fato de a pele ser xerótica e por existir 
lesão contínua provocada pelo prurido intenso. 
(__)A exposição crônica a toxinas microbianas inverte o 
perfil da resposta imunológica da dermatite atópica neste 
cão de Th2 para Th1,   o que conduz à infiltração de 
eosinófilos e macrófagos na pele e à sua liquenificação 
tegumentar. 
 

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

 
 
25. Em relação ao caso anterior,   responda V 

(verdadeiro) ou F (falso) e marque a alternativa 
CORRETA: 
 
(__)Este animal apresenta uma piodermite profunda, 
secundário à dermatite atópica,   sendo seu principal 
agente o Staphylococcus intermedius,   devendo ser 
submetido à terapia sistêmica, com amoxicilina ou 
ampicilina, e tópica, com peróxido de benzoíla, por no 
mínimo 30 dias. 
(__)Este animal pode apresentar malasseziose 
secundário à dermatite atópica em áreas 
intertriginosas,   ótica e interdigital,   devendo receber 
banhos semanais com cetoconazol e terapia oral com 
griseovulvina,   dois dias consecutivos por semana, 
por quatro semanas.  
(__)Em cães com dematite atópica observa-se uma 
diminuição da produção de peptídeos 
antimicrobianos e tendência à infecção de 
repeticação estafilocócica ou por leveduras do 
gênero Malassezia sp. 
(__)A dermatite atópica faz com que este animal 
tenha tendência à infecção estafilocócica de 
repetição. Caso possua mais de quatro infecções por 
ano,   ele deve ser submetido à desensibilização com 
bacterinas, por via subcutânea, ou à terapia 
antibiótica, com cefalexina,   em regime pulsátil de 
fim de semana,   por tempo indeterminado. 
(__)Caso este cão possua malasseziose de 
repetição,   ele deve ser submetido à terapia tópica, 
com xampus contendo clorexidine a 2% e miconazol 
a 2%,   associada à terapia sistêmica com 
itraconazol,   por dois dias consecultivos por semana,   
por tempo indeterminado. 

 
A) F,  F,  F,  V,  F 
B) F,  F,  V,  F,  F 
C) F,  F,  F,  V,  V 
D) F,  F,  V,  V,  V 
E) F,  V,  V,  V,  V 
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26. Em relação ao caso anterior,   responda V 
(verdadeiro) ou F (falso) e marque a alternativa 
CORRETA: 
 
(__)Os anti- histamínicos de classe I,   devido a seu 
efeito ansiolítico/ sedativo, não devem ser usados 
neste cão. 
(__)Tratamento tópico com xampus hidratantes,   
emolientes e umectantes devem ser realizado neste 
cão em base semanal para manter a pele hidratada e 
minimizar a penetração de aerolérgenos. 
(__)Este animal apresenta otite de origem atópica,   
tendo geralmente um caráter crônico e recorrente,   
com tendência à fibrose,   à calcificação e à estenose 
de conduto,   devendo ser tratado com o uso tópico 
de antimicrobianos e corticoides. 
(__)A ciclosporina,   por ser um inibidor da 
calcineurina e ter efeitos imunomoduladores,   pode 
ser indicada para o controle da dermatite atópica 
neste cão,   como medicação isolada ou em 
associação com a prednisona.  
(__)A terapia com corticosteroides geralmente resulta 
em melhora clínica dos sintomas tegumentares,   
porém sua utilização deve, restringir-se ao controle 
das crises para evitar o desenvolvimento de 
hiperadrenocorticismo neste cão. 
(__)No presente caso,   a exclusão ambiental, em 
associação com a desensibilização vacinal a 
trofoalérgenos e a aerolérgenos, poderia ser 
indicada. 

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

 
 
27. Um cão,   macho,   8 anos,   Labrador,   foi conduzido 

ao hospital veterinário por apresentar uma lesão 
tumoral,   eritematosa,   de abrangência 
epidermodermal,   circunscrita,   flutuante,   de 10 cm 
de diâmetro,   localizada na região caudal da coxa 
direita com seis meses de evolução. Paralelamente,   
o animal se mostrava emaciado,   hiporético e com 
vômitos.  
 
Em relação ao caso anterior,   responda V 
(verdadeiro) ou F (falso) e marque a alternativa 
CORRETA: 

 
(__)Este animal pode estar com mastocitoma,   
devendo ser submetido imediatamente à biopsia 
tegumentar incisional,   pois a biopsia aspirativa por 
agulha fina para exame citológico é um método 
pouco sensível para sua confecção diagnóstica. 
(__)A manipulação desta neoplasia pode levar ao 
aumento do diâmetro lesional,   eritema e prurido,   
sendo este achado denominado Síndrome de Darier. 
(__)Caso este animal apresente mastocitoma grau I,   
ele deve ser submetido à quimioredução com 
prednisona oral,   cirurgia excisional e,   caso a 
margem cirúrgica esteja sem indícios de neoplasia,   
não há necessidade de quimioterapia pós-cirúrgica,   

(__)Caso este mastocitoma seja grau II ou III e após 
a cirurgia,   a margem cirúrgica se mantenha com 
células neoplásicas,   este membro deve ser 
amputado e o animal  tratado com quimioterapia, com 
cisplatina ou carboplatina. 
(__)Este animal possivelmente apresenta 
hiperistaminemia,   gastrite e síndrome de má 
absorção secundária à hiperacidez hipergastrinêmica 
associada ao mastocitoma. 

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

 
 
28. Um cão,   macho,   5 anos,   Pit Bull,   branco,   

apresentou intenso eritema,   comedões,   erupções 
papulocrostosas,   úlceras e placas e nódulos firmes,   
de diâmetros variáveis,   em região abdominal e nos 
flancos,   com evolução de dois anos. Este animal 
habitava em quintal gramado e de piso frio,   tendo 
sido tratado com antibióticos e medicação 
antiparasitária sem sucesso. 
 

Em relação ao caso anterior,   responda V (verdadeiro) 
ou F (falso). Em seguida, e marque a alternativa 
CORRETA: 
 
(__)Este animal apresenta eritema e comedões actínicos,   
fibrose e elastose solar. 
(__)Este animal apresenta foliculite e furunculose actínica 
com infecção bacteriana secundária,   devendo ser 
submetido à terapia antibiótica com quinolonas por um 
período mínimo de 4 a 6 semanas. Caso a infecção seja 
recorrente,   este animal deve ser submetido à 
pulsoterapia antibiótica de fim de semana,   por período 
indeterminado. 
(__)As placas e os nódulos deste cão são decorrentes do 
carcinoma espinocelular,   o qual é uma neoplasia 
maligna,   invasiva localmente e com alta tendência à 
metástase pulmonar. 
(__)Este animal não deve ser submetido à terapia com 
prednisona,   para evitar a disseminação da neoplasia,   
devendo ser indicada a quimioterapia com  doxorrubicina,   
a cada 21 dias, por dez aplicações. 
(__)Criocirurgia, associada a corticóides,   vitamina E,   B 
e C ,   a carotenóides orais e a exclusão solar,   pode ser 
realizada para o controle do carcinoma espinocelular no 
presente caso. 
 

A) V,  V,  F,  V,  V 
B) V,  V,  V,  F,  V 
C) V,  V,  F,  F,  V 
D) V,  F,  F,  F,  V 
E) F,  V,  F,  F,  V 
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29. Sobre síndromes paraneoplásicas,   marque a 
alternativa INCORRETA. 

 
A) A coagulação intravascular disseminada e a 

coagulopatia de consumo estão comumente 
associadas ao hemangiossarcoma,   ao 
linfossarcoma e ao mastocitoma. 

B) A hipercalcemia em cães pode estar associada à 
poliúria,   à polidipsia e à calcificação metastática 
renal,   sendo geralmente associada à leucemia,   
ao linfossarcoma,   ao adenocarcinoma mamário,   
ao adenocarcinoma hepatoide e ao prostático. 

C) A osteopatia hipertrófica pode estar associada a 
neoplasias gastroentéricas. 

D) A hipertermia maligna é decorrente da pletora de 
interleucinas e quimiocinas em pacientes com 
leucemia,   linfossarcoma e mastocitomas. 

E) A caquezia paraneoplásica decorre do excesso 
de liberação de TNFα; a policitemia pode estar 
associada ao carcinoma renal,   ao carcinoma 
broncogênico e ao carcinoma nasal, e a anemia 
ferropriva   geralmente está associada ao 
hemangiossarcoma. 

 
 
30. Um cão,   macho,   2 anos de idade,   Pastor Alemão, 

foi conduzido ao hospital veterinário apresentando 
histórico de letargia,   anorexia,   epistaxe bilateral 
contínuo e emagrecimento. Ao exame clínico, foram 
observados palidez e petéquias nas mucosas e pele,   
linfonodomegalia generalizada,   mialgia e 
esplenomegalia. Exames complementares reveleram 
anemia,   leucopenia,   trombocitopenia,   proteinúria,   
cilindrúria hialina e hiperglobulinemia. 

 
 
Responda V (verdadeiro) ou F (falso) e marque a 
alternativa CORRETA: 
 
(__)Este animal apresenta anaplasmose monocítica 
canina aguda. 
(__)Este animal apresenta mielossupressão decorrente 
da degeneração das células pluripotenciais pelo 
Anaplasma canis. 
(__)Este animal apresenta uma coagulopatia decorrente 
da vasculite e trombocitopenia imunomediados,   
podendo evoluir para CID e coagulopatia de consumo. 
(__)Este animal deve receber imediata transfusão com 
sangue fresco para repor hemácias,   plaquetas,   porém 
não devemos repor fatores de coagulação para evitar a 
CID. 
(__)Este animal deve ser tratado com terapia 
imunossupressora, para minimizar a glomerulonefrite,   a 
vasculite e a trombocitopenia imunomediada, e com 
doxiciclina, na dose de 5mg/kg, a cada 12 horas. 
 

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

 
 
 
 

31. Sobre dermatozoonose podemos afirmar que: 
 
A) A esporotricose felina é prontamente 

transmissível para o ser humano após acidente 
traumático com o gato ou pelo simples contato 
com o exsudato lesional,   podendo manifestar-se 
em humanos na forma de lesões ulcerogomosas 
com distribuição cutânea fixa,   linfocutânea ou 
cutânea disseminada. 

B) O ácaro Sarcoptes scabiei var. canis não é 
espécie específica e pode estar associado em 
humanos a uma dermatopatia papulo- 
pruriginosa,   principalmente na porção medial do 
antebraço,   braço e abdômen. 

C) A leishmaniose canina pode ser transmitida para 
o ser humano a partir da picada do flebotomídeo 
vetor ou pelo contato direto com as lesões ulcero- 
exsudativas dos cães,   podendo manifestar-se 
na forma tegumentar ou visceral. 

D) O Microsporum canis é o principal agente das 
dermatofitoses em crianças de 0 a 12 anos de 
idade,   sendo os cães ou gatos,   doentes ou 
carreadores assintomáticos seus principais 
transmissores. Na criança esta pode manifestar-
se,   em ordem de frequência,   como Tinea 
capitis,   facialis ou corporis. 

E) As pulgas de cães e gatos podem suscitar no ser 
humano uma reação tegumentar imunoalérgica, 
chamada de prurigo estrófulo, caracterizada por 
erupções papulocrostosas,   intensamente 
pruriginosas,   ou a um quadro urticariforme. 

 
 
 
32. Referente às afirmativas abaixo,   assinale a 

afirmativa VERDADEIRA . 
 
A) Fratura por impactação ocorre em região fisária. 
B) Fraturas em galho verde e fissura são tipos de 

fraturas incompletas que atingem comumente 
animais adultos. 

C) Os animais que apresentam fraturas na pelve   
comumente estão politraumatizados,   
predominando fraturas incompletas. 

D) Fraturas condíleas e intercondíleas são exemplos 
de fraturas intra-articulares,   que acontecem de 
forma indireta. 

E) Fratura por avulsão é um tipo de fratura 
tipicamente de repetição,   que acomete animais 
de meia-idade a idosos. 

 
 
33. Um cão da raça Pastor Alemão,   pesando 28 Kg,   

com 10 meses de idade,   foi atendido na Unidade 
Hospitalar para Animais de Companhia da PUCPR,   
Ele havia sofrido um acidente automobilístico   e não 
apoiava os membros torácico e pélvico esquerdos. 
As imagens radiográficas requeridas em membro 
torácico revelaram: fratura horizontal do corpo 
escapular e fratura espiral umeral em região 
diafisária; enquanto que as de membro pélvico 
revelaram fratura femoral fisária distal. Na palpação, 
percebia-se instabilidade em todas as fraturas. 
Referente ao caso apresentado, assinale a 
alternativa VERDADEIRA . 
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A) Em fraturas umerais espirais, é possível o uso da 
técnica de tie-in,   que consiste na associação de 
pino intramedular e cerclagens. 

B) Para cães de grande porte com fraturas 
horizontais escapulares,   o meio de 
osteossíntese mais recomendado é a fixação 
externa. Este meio permitirá anulação de todas 
as forças de tensão,   manutenção de 
distanciamento de implantes ao foco da fratura e 
precoce apoio do membro afetado. 

C) Fraturas femorais fisárias em animais jovens 
podem causar contratura poplítea,   que consiste 
em hiperextensão da articulação do joelho. 

D) A placa óssea, quando usada em ossos longos,   
deve ser posta na face que está sofrendo tensão,   
caso contrário,   a placa poderá entortar ou 
quebrar.  

E) Se a fratura fisária femoral não está gravemente 
deslocada,   pode ser usada uma bandagem 
acolchoada ou tala para promover a estabilização 
(então reavaliar em três a seis semanas se não 
houver consolidação). 

 
 
34. Um cão sem raça definida com 18 meses de idade,   

pesando 12 Kg foi atendido na Unidade Hospitalar 
para Animais de Companhia (UHAC) da PUCPR. No 
exame clínico e radiográfico, foi detectada fratura 
transversa nas diáfises radial e fibular. 
 
Referente ao caso apresentado,   assinale o método 
de osteossíntese mais recomendado. 

 
A) Fixador externo com pino intramedular. 
B) Fixador externo. 
C) Haste bloqueada. 
D) Placa e parafusos.  
E) Pino intramedular e cercelagens. 

 
 
35. Um cão da raça Fila Brasileiro, com 4 anos de idade 

foi, atendido na UHAC da PUCPR. No exame clínico 
e radiográfico, foi detectada fratura cominutiva 
irredutível em diáfise e metáfise femoral. Que meio 
de osteossíntese é o mais recomendado? 
 
A) Fixador externo. 
B) Fixador externo associado a pino intramedular.  
C) Pino intramedular. 
D) Placa e parafusos. 
E) Pino intramedular e cerclagens. 
 

 
O texto abaixo servirá de base para as questões 36 e 
37. 
 
Um cão,   SRD,   8 anos,   fêmea,   10 Kg,   foi conduzido 
ao atendimento clínico emergencial apresentando 
desidratação grave,   hipotermia,   pulso filiforme,   
hiperpneia,   estupor,   epigastralgia e distensão 
abdominal. Sua pressão arterial foi de 57mmHg e a 
produção urinária de 2 ml em uma hora. Exames 
complementares foram realizados, em que se constaram 
leucocitose por neutrofilia e bastonetose; 
trombocitopenia,    hipostenúria e cilindrúria hialina e 

granulosa; azotemia; hiperfostasemia alcalina; pH 7,  1(7,  
404); HCO3 – 8mEq/L (21-24mEq/L); PO2- 110mmHg (83-
108mmHg),   PCO2- 21mmHg(32-48mmHg);   tempo de 
sangramento de mucosa de 20 segundos (3-12 
segundos);   TPA- 14 segundos (5,  47- 8,  25 segundos);   
TTPA- 21 segundos(13,  5-16,  7segundos). 
 
 
36. Responda (V) para verdadeiro e (F) para falso. Em 

seguida, marque a alternativa CORRETA. 
 
(__) Este animal pode estar apresentando uma síndrome 
da resposta inflamatória generalizada secundária à 
piometra,   pancreatite ou peritonite de outra origem. 
(__) Este animal está em CID e pode evoluir para 
coagulopatia de consumo,   devendo ser tratado 
imediatamente com plasma fresco ou congelado, para 
repor plaquetas e fatores de coagulação, associado à 
infusão de heparina. 
(__) Este animal apresenta grave hipotensão devendo 
ser tratado imediatamente com solução expansoras com 
salina hipertônica ou gelatina associada à infusão de 
NaCl na dose de 90ml/Kg/hr. 
(__) Este animal está em acidose respiratória, que é 
evidenciada pelo aumento da PO2  e diminuição do pH,   
devendo ser imediatamente tratado com infusão contínua 
por via intravenosa de 70 mEq de HCO3  de sódio. 
(__) Este animal deve ser imediatamente tratado com 
manitol como diurético osmótico para reverter seu estado 
oligúrico. Caso este não funcione, deve-se fazer 
furosemida associada à dopamina em infusão contínua. 
 

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

 
37. Referente ao caso acima,   é INCORRETO afirmar 

que: 
 
A) A hiperfosfatasemia alcalina observada neste 

caso pode estar relacionada à hiperreatividade 
das células de Kupfer hepáticas e a toxinas 
circulantes. 

B) Este animal deve ser submetido a tratamento 
analgésico e a exame ultrassonográfico. 

C) A hiperpneia neste cão está relacionada à 
hipertensão e a edema pulmonar relacionados ao 
pulmão de choque. Este cão deve ser 
imediatamente submetido à oxigênioterapia. 

D) Este animal está com insuficiência renal aguda 
oligúrica devendo ser imediatamente mensurados 
os níveis séricos de potássio,   pois eles 
geralmente se encontram aumentados e devem 
ser corrigidos com a reposição de bicarbonato. 

E) A lavagem abdominal e exame citológico do 
líquido cavitário podem ser indicados neste cão 
para confirmar-se a peritonite. 
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38. Um cão,   8 anos,   fêmea,         sem raça definida,   
11 kg,   apresenta poliúria,   polidipsia e áreas de 
alopecia com evolução de 4 meses. Ao exame clínico 
foram evidenciados: obesidade central; áreas com 
alopecia e discreta piodermite; telangectasia e 
comedos. Na palpação abdominal, foi detectado 
hepatomegalia. 
 
Os exames subsidiários revelaram:  

 
Exame de urina  
Densidade: 1,  010 
Proteína: ++  
Glicose: + 
Bilirrubina: negativo 
       Sangue oculto: +  
       pH: 8,  0  
      Cilindros: negativo 
      Bactérias: ++ Leucócitos: +  Hemácias: ++ 
 
 Exames de bioquímica sérica:  
Parâmetros Resultados Referência 
Ureia (mg/dL) 28 5,  0 – 28,  0 
Creatinina (mg/dL) 1,  2 < 1,  5 
Fosfatase alcalina (U/L) 1870 3,  0-60 
Alanina-amino-transferase 
(U/L) 

116,  2 4,  0-91 

Colesterol (mg/dL) 393 125-300 
Triglicerídeos (mg/dL) 202 20 - 112 
Glicemia (mg/dL) 210 79-126 
 
Assinale a alternativa CORRETA referente ao caso 
apresentado acima: 
 

A) Este animal pode apresentar como complicações 
infecção de trato urinário,   pielonefrite,   doença 
glomerular e hipertensão arterial sistêmica. 

B) Este animal apresenta insuficiência hepática 
devido ao aumento da fosfatase alcalina e da 
alanina-amino-transferase e apresenta também 
hiperlipidemia primária. 

C) O teste de supressão com baixa dose de 
dexametasona diferencia o hiperadrenocorticismo 
endógeno do iatrogênico. 

D) O tratamento mais indicado para este cão é a 
insulina regular a cada hora e correção dos 
distúrbios hidroeletrolíticos apresentados pelo 
animal. 

E) O tratamento mais indicado para este animal é o 
cetoconazol dividido nas fases de indução e 
manutenção. 

 
 
39. Um cão,   Labrador,   fêmea,   de 7 anos,   com 28 

kg,   apresentou vômitos,   fraqueza,   apatia  e 
cegueira repentina há dois dias. Histórico de poliúria,   
polidipsia e perda de peso,   há um mês. Os exames 
subsidiários revelaram: glicosúria; cetonúria; 
hiperglicemia; azotemia; hipocalemia e discreta 
acidose metabólica.  
Assinale a alternativa INCORRETA referente ao caso 
apresentado: 

 
 

A) A cetoacidose diabética é uma emergência 
clínica caracterizada por uma deficiência de 
insulina associada a um aumento dos hormônios 
hiperglicemiantes, como glucagon,   
catecolaminas e cortisol. 

B) A correção da acidose metabólica com 
bicarbonato de sódio no caso apresentado é 
imprescindível,   sendo fornecido associado a um 
cristaloide como ringer com lactato.   

C) No diabetes melitus ocorre o aumento da lipólise 
formando ácidos graxos livres que são oxidados 
pelo fígado, formando os corpos cetônicos. 

D) A forma mais comum do diabetes melitus é o 
dependente de insulina que possui como agentes 
etiológicos a insulinite imunomediada e fatores 
genéticos,   sendo os cães labradores 
predispostos.   

E) A base do tratamento no caso apresentado é a 
insulinoterapia com aplicação da insulina regular, 
que possui ação rápida e pode ser utilizada por 
via intramuscular a cada hora.   

 
 
40. Um animal da espécie felina,   SRD,   do sexo 

feminino,   com 1 ano de idade,   pesando 2,  5 kg,   
foi conduzido à Unidade Hospitalar para Animais de 
Companhia da PUCPR. O paciente apresentava 
histórico de anorexia,   exposição do ápice da língua,   
mobilidade da sínfise mandibular,   maxila com leve 
protrusão e sangramento na cavidade bucal. 
 
O exame clínico apresentava: 
 
• Temperatura retal: 40°C. 
• Pulso: com baixa amplitude e plenitude. 
• Desidratação: estimada em 9%. 
• Mucosas: hipocoradas. 
 
Foi coletado sangue para análise laboratorial, que 
revelou hemograma de estresse. 
 
No exame clínico odontológico observou-se: 
 
• Sangramento próximo aos ossos maxilar e 

incisivo. 
• Sangramento próximo aos dentes 104 e 204. 
• Exposição da polpa dentária com ponto de 

sangue em ambos os dentes. 
• Mobilidade na sínfise mandibular. 

 
Seguem os possíveis diagnósticos/tratamentos: 
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I. Por tratar-se de um animal jovem e de baixo 
peso, é possível fazer o uso de banda de tensão 
para corrigir a instabilidade da sínfise mandibular. 
Este método de osteossíntese tem como 
princípio converter forças elásticas em forças 
compressivas. O tratamento realizado dos 
referidos dentes com exposição de polpa dentária 
foi pulpotomia vital,   posteriormente foi 
preenchido o canal com hidróxido de cálcio,   
ionômero de vidro e finalmente restaurado o 
dente com resina. 

II. A instabilidade interdentária pode ser tratada com 
o uso de resina acrílica à base de 
metilmetacrilato.   Essa resina apresenta 
apresenta diferentes fases.   Da fase líquida à 
fase plástica, ocorre reação exotérmica,   por 
isso,   entre estas fases, ela deve ser resfriada. O 
tratamento dos referidos dentes foi realizado com 
uma pulpectomia total.   Posteriormente foi 
preenchido o canal com hidróxido de cálcio,   
ionômero de vidro e finalmente restaurado o 
dente com resina. 

III. Por tratar-se de um animal jovem e de baixo 
peso, é possível fazer o uso de uma cerclagem 
posterior ao tratamento dentário. O tratamento 
realizado dos referidos dentes foi a pulpotomia 
vital.   Posteriormente foi preenchido o canal com 
hidróxido de cálcio,   ionômero de vidro e 
finalmente restaurado o dente com resina. 
Utilizaram-se entre os dentes fios trançados com 
aposição de resina para estabilizar e fixar a 
fratura da maxila e corrigir a instabilidade da 
sínfise mandibular.  

IV. Na disfunção da sínfise mandibular, pelo fato de 
esta ser comumente aberta raramente ocorre 
osteomielite.   Isso se deve ao fato de a saliva ser 
um potente antisséptico. Por tratar-se de um 
animal jovem e de baixo peso, é possível fazer o 
uso de uma cerclagem com fios trançados em 
forma de oito entre os dentes. O tratamento 
endodôntico será realizado em um procedimento 
posterior. 

V. A instabilidade interdentária pode ser tratada com 
o uso de resina acrílica à base de 
metilmetacrilato. Essa resina apresenta 
apresenta diferentes fases.   Da fase líquida a 
fase plástica, ocorre reação exotérmica,   por 
isso,   entre estas fases, ela deve ser deve ser 
resfriada. O tratamento dos referidos dentes será 
um outro procedimento, após a sua 
osteointegração e a sua estabilidade deles. 

 
Assinale a alternativa correspondente: 

 
A) Apenas as afirmativas I,  II, IV e V estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas I,   III e IV estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
D) Apenas as afirmativas II,   III  e V estão corretas. 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
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