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1. A metabolização de fármacos no organismo é a 

transformação química da molécula provocada por 
enzimas não específicas (fase I – sistemas 
microssomais) e por enzimas específicas (fase II – 
reações de síntese e conjugação). Essas reações 
metabólicas predominantemente ocorrem:  

 
A) No fígado e o principal objetivo é a 

transformação em uma molécula mais 
hidrossolúvel, com fácil excreção dos produtos 
gerados. 

B) No fígado e tem como objetivo transformar em 
uma molécula mais lipossolúvel, com fácil 
excreção dos produtos gerados. 

C) Nos rins e tem como objetivo transformar em 
uma molécula mais lipossolúvel, com fácil 
excreção dos produtos gerados. 

D) Nos pulmões e tem como objetivo transformar 
em uma molécula mais hidrossolúvel, com fácil 
excreção dos produtos gerados. 

E) No fígado e tem como principal objetivo 
principal aumentar a atividade intrínseca do 
fármaco. 

 
2. Após realizar a anamnese em um animal, constatou-

se que ele apresentava salivação abundante, 
hipermotilidade gastrointestinal, bradicardia e miose; 
portanto, recomendou-se a utilização do sulfato de 
atropina por via parenteral e rapidamente esses 
sintomas foram revertidos.  
Dado esse contexto, pergunta-se: a ação do sulfato 
de atropina no organismo do animal provoca que tipo 
de interação? 

 
A) Antagonismo. 
B) Potenciação. 
C) Sinergismo. 
D) Adição. 
E) Quelação. 
 

3. As reações de hipersensibilidade aos agentes 
antibacterianos são relatadas com menor frequência 
em medicina veterinária do que em pacientes 
humanos, nos quais elas constituem 6 a 10% de 
todas as reações aos fármacos. Para induzir uma 
reação alérgica, as moléculas do fármaco devem 
estar susceptíveis a formar ligações covalentes com 
macromoléculas tais como proteínas. A ligação com 
o carreador proteico permite reações com os 
linfócitos T e macrófagos. De acordo com esta 
descrição, é CORRETO afirmar:  

 
A) As reações de hipersensibilidade não 

dependem da combinação do antígeno e do 
anticorpo e normalmente não são relacionadas 
à dose. 

B) As reações de hipersensibilidade não 
dependem da combinação do antígeno e do 
anticorpo e normalmente estão relacionadas à 
dose. 

C) As reações de hipersensibilidade dependem da 
combinação do antígeno e do anticorpo e 
normalmente não são relacionadas à dose. 

D) Uma reação alérgica sistêmica relacionada ao 
fármaco não pode ocorrer com deposição de 
imunocomplexos. 

E) A anafilaxia aguda está associada à 
desgranulação de mastócito ativada por IgG. 

 
4. Considere as afirmativas a respeito de adjuvantes: 

 
I. São substâncias que potencializam a eficácia das 

vacinas. 
II. São substâncias amplamente utilizadas tanto nas 

vacinas atenuadas quanto nas vacinas 
inativadas. 

III. Não produzem efeitos adversos. 
IV. São exemplos de adjuvantes: hidróxido de 

alumínio, LPS, saponina e adjuvante de Freund. 
 
É correto o que se afirma APENAS  em: 
 

A) I e II. 
B) I e IV. 
C) I e III. 
D) II e III. 
E) II e IV. 
 

5. O Teste de ELISA (Imunoensaio Enzimático) 
evidencia a ligação antígeno-anticorpo por meio do 
seguinte método colorimétrico: 
 

A) Reação do [substrato conjugado] com a 
[enzima].  

B) Reação do [antígeno conjugado] com o 
[anticorpo monoclonal] 

C) Reação da [enzima conjugada] com o 
[anticorpo policlonal]. 

D) Reação da [enzima conjugada] com o 
[substrato]. 

E) Reação do [substrato conjugado] com o 
[anticorpo monoclonal]. 

 
6. O úmero é um osso longo e possui vários acidentes 

ósseos. Entre estes, dois se destacam por terem a 
função de servir como inserção para os músculos 
que circundam e movimentam a articulação do 
ombro. Assinale a opção que apresenta estes 
acidentes: 

 
A) Tróclea e capítulo.  
B) Cabeça e coloumerais.  
C) Crista supraepicondilar lateral e crista supra-

epicondilar medial.  
D) Epicôndilo lateral e epicôndilo medial.  
E) Tubérculo maior e tubérculo menor. 
 

7. O esqueleto da face entre a boca e o olho é formado 
pelas duas maxilas, as quais circundam as aberturas 
nasais anteriores e são unidas no plano mediano na 
sutura intermaxilar. Cada maxila no adulto consiste 
em um corpo oco que contém um grande seio maxilar 
e uma variedade de processos ósseos. Marque a 
alternativa que contempla os processos ósseos 
existentes na maxila:  
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A) Alveolar, estiloide, lacrimal e zigomático.  
B) Zigomático, frontal, palatino e alveolar.  
C) Frontal, nasal, alveolar e mandibular.  
D) Palatino, frontal, nasal e mandibular.  
E) Zigomático, temporal, palatino e alveolar.  
 

8. A presença de cálculos urinários ou urólitos em 
pequenos ruminantes pode desencadear um sério 
problema denominado urolitíase. Esta alteração, 
comum em caprinos e ovinos machos, pode causar 
obstrução da uretra, em decorrência da sua estrutura. 
No que concerne ao tema abordado, é CORRETO 
concluir: 

 
A) A estrutura anatômica não justifica a retenção 

de urólitos. A principal causa é o regime de 
confinamento e a presença de oxalatos ou 
sílica nos suplementos alimentares. 

B) Devido à anatomía, o corpo do pênis, que é 
musculocavernoso, possui pequenos espaços 
sanguíneos divididos por quantidades 
substanciais por tecido fibroelástico resistente. 

C) Os urólitos podem ocorrer em machos 
castrados, porém a anatomia do corpo do 
pênis, que é fibroelástica, pode, como 
consequência, ocasionar de traumatismos 
secundários à monta. 

D) A estrutura anatômica fibroelástica pode formar 
urólitos e desencadear uma alteração 
metabólica  entre os teores de fósforo, cálcio e 
magnésio da dieta de animais. 

E) Em ovinos a estrutura anatômica  é  longa, 
estreita e tortuosa (flexura sigmoide) com 
processo uretral fino e longo no apêndice da 
glande, que pode impedir o fluxo normal da 
urina, que passa a ficar retida na bexiga.  

 
9. A principal desvantagem da imunização ativa, 

considerando a primo vacinação: 
 

A) Induz a formação lenta da imunidade. 
B) Induz a formação rápida da imunidade. 
C) Causa imunidade prolongada. 
D) Causa reação de hipersensibilidade. 
E) Apresenta custo elevado. 
 

10. Testes sorológicos, na sua maioria, baseiam-se nas 
interações antígeno-anticorpo. Assinale a alternativa 
que indique os dois testes que detectam baixas 
concentrações destas moléculas. 
 

A) Reação de precipitação em gel e 
radioimunoensaio 

B) Teste de ELISA e radioimunoensaio 
C) Munodifusão radial e soroaglutinação rápida  
D) Fixação de complemento e reação de 

precipitação em gel 
E) Teste de ELISA e soroaglutinação rápida 
 

11.  Um cão da raça Fila Brasileiro apresenta diagnóstico 
clínico cirúrgico de síndrome de torção gástrica. 
Todas as manobras clínicas indicadas para o caso 
foram executadas neste paciente. Isto posto, neste 
caso, devido às condições clínicas declinantes, a 

indicação é a correção cirúrgica para manutenção da 
vida do paciente. Este cão foi clinicamente 
estabilizado e conduzido ao Centro Cirúrgico.  
Dado esse contexto, pergunta-se: qual o 
tranquilizante  é contraindicado no caso da  síndrome 
da torção gástrica, pois causaria bradicardia, 
hipotenão, arritmia cardíaca e aumento do tônus do 
esfincter gástrico, logicamente agravando muito este 
caso? 

 
A) Acepromazina. 
B) Midazolan. 
C) Meperidina. 
D) Buprenorfina. 
E) Medetomidina. 
 

12. Um cavalo da raça Luzitana apresentava quadro de 
tenossinovite séptica. Como nesses casos a 
patologia não responde adequadamente à 
antibioticoterapia sistêmica, a opção seria a 
drenagem cirúrgica e infusão regional de antibiótico, 
na presença de garrote no membro acometido pela  
infecção. O protocolo anestésico selecionado foi a 
anestesia balanceada. A descrição deste protocolo 
anestésico é a seguinte: anestesia geral inalatória 
(isofluorano) associado à anestesia geral injetável 
intra-venosa ( cetamina + lidocaína + morfina).  
Assim, pergunta-se: qual a função da cetamina neste 
protocolo anestésico?    

 
A) Ter a resistência vascular periférica. 
B) Garantir a anestesia somática, potencializar a 

anestesia geral e funcionar como analgésico 
somático no pós-operatório.  

C) Reduzir a hemorragia, porque desencadeia 
vasoconstrição periférica. 

D) Devido à liberação de catecolaminas colaborar 
para manutenção da pressão arterial normal. 

E) Reduzir o custo da anestesia geral. 
 

13. Considere o caso clínico descrito na questão anterior. 
Durante o transanestésico, o equino adulto, peso 500 
kg, apresentava frequência cardíaca de 26-28 
batimentos cardíacos por minuto. No exame clínico 
pré-operatório a frequência cardíaca 
registrada/mensurada foi de 42-44 batimentos 
cardíacos por minuto.  
Dado esse contexto, pergunta-se: qual o fármaco 
indicado para a correção da frequência cardíaca, 
visto que a pressão arterial foi aferida e estava 
normal? 

 
A) Dobutamina. 
B) Dopamina. 
C) Escopolamina. 
D) Glicose. 
E) Efedrina. 
 

14. Considere o caso clínico apresentado na questão 12. 
Durante o trans-operatório  esse paciente chegou a 
apresentar hipotensão, mesmo com o cálculo da 
fluidoterapia adequado. Neste caso, o cavalo pesava 
500 kg e foi selecionada a dose de fluido de 40 
mL/kg/hora. Na primeira hora, na sequência, a 
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fluidoterapia foi reduzida para 20 mL/kg/ hora.  A 
pressão arterial média aferida foi de 50 mmHg.  
Dado este contexto, pergunta-se: qual a principal e 
mais grave consequência deletéria, da hipotensão,  
para esse equino?  

 
A) Aumento do tempo de recuperação. 
B) Hipotermia. 
C) Edema pulmonar. 
D) Miopatia do plexo braquial. 
E) Atelectasia pulmonar congestiva. 
 

15. Um gato da raça Persa com 6 meses foi 
encaminhado para o serviço de cirurgia para uma 
orquiectomia. A cirurgia foi agendada para quando o 
gato tiver no mínimo um ano de idade. Existe risco 
anestésico neste caso, nesta raça, nesta idade. Qual 
é esse risco? 

 
A) A sensibilidade da raça persa. 
B) Ao fator stress ser maior em jovens. 
C) Bradicardia, em razão da idade, e por ser um 

indivíduo braquicefálico. 
D) O risco é infinitamente maior nas raças puras. 
E) Todos os anestésicos são perigosos em gatos. 
 

16. Um cão da raça Daschund, com idade avançada, 
apresentava um nódulo na bexiga urinária e a cirurgia 
seria para remoção deste nódulo. Este indivíduo foi 
tranquilizado e preparado para anestesia epidural. 
Feito isto, logo após a indução com propofol e a 
anestesia epidural, o indivíduo apresentou parada 
cardiorrespiratória. As manobras de reversão da 
parada cardiorrespiratória foram instituídas e bem- 
sucedidas.  
Dado este contexto, pergunta-se: qual a causa mais 
provável da parada cardiorrespiratória? 

 
A) No momento da manobra da anestesia 

epidural, rompeu a bexiga urinária. 
B) Liberação de catecolaminas , hipotensão e 

morte. 
C) A tranquilização. Qualquer fármaco, ao causar 

depressão sistêmica, leva o coração a reduzir 
o débito cardíaco e interromper seus 
batimentos. 

D) O propofol apresentava contaminação (não 
aparente) e a sepse causou a parada 
cardiorrespiratória. 

E) Bloqueio simpático. 
 

17. Um cão de raça indefinida foi atropelado, logo em 
seguida, conduzido a um atendimento veterinário 
emergencial: exame clínico completo, exames de 
sangue (hemograma, bioquímico e valor dos 
eletrólitos). No exame radiográfico, a imagem foi 
sugestiva  de ruptura da bexiga urinária.  A 
tranquilização foi com butorfanol 0.1 mg/kg associado 
a midazolan 0.4 mg/kg via intramuscular; a indução 
foi com etomidato . A laparotomia revelou a ruptura 
da bexiga.  
Dado este contexto, pergunta-se: em relação ao risco 
de morte, o que causaria a parada cardíaca?  

 
A) Aderência visceral. 

B) Hipercalemia causa a redução gradativa da 
frequência cardíaca. 

C) Choque neurogênico. 
D) Choque hemodinâmico. 
E) Choque séptico. 
 

18. Um ruminante adulto apresentava no globo ocular 
carcinoma de células espinocelulares. A indicação 
clínico cirúrgica é a enucleação do globo ocular, 
devido à gravidade do caso e ao bem-estar do 
animal. Esse animal foi submetido à restrição hídrica 
e alimentar adequada. Na sequência foi administrado 
associação de levomepromazina, diazepan e 
cetamina, via intravenosa. A indução anestésica 
ocorreu de forma calma e lenta.  A região do globo 
ocular foi anestesiada com lidocaína e bupivacaína. 
Esse indivíduo, após duas horas apresentou 
bradicardia.  Pergunta-se: qual a razão desta 
bradicardia? 

 
A) A presença do diazepan no protocolo 

anestésico. 
B) No ruminante é comum e esperada a 

bradicardia. 
C) O tempo de cirurgia ter sido muito prolongado. 
D) Estímulo do reflexo oculocardíaco. 
E) Má escolha da via para administração da 

associação dos fármacos. 
 

19. Em potros de até 6 meses de idade, qual fármaco é 
contraindicado por causar hemólise, flebite, parada 
respiratória semelhante à provocada por fármacos 
curare símile, os bloqueadores neuromusculares 
periféricos? 

 
A) Acepran. 
B) Xilazina. 
C) Éter gliceril guaiacol(guafenesin). 
D) Halotano. 
E) Morfina. 
 

20. Um cão foi conduzido ao Hospital Veterinário da 
PUCPR com história de vômito intermitente, 
provavelmente devido à ingestão de corpo estranho 
(meia feminina).  O animal apresentava apneia até o 
momento em que foi administrado um analgésico. O 
corpo clínico cirúrgico encaminhou o paciente para a 
cirurgia. O animal foi submetido à laparotomia 
exploratória e, na sequência, foi feita a gastrotomia.  
Dado este contexto, pergunta-se: qual fluido, na 
fluidoterapia intravenosa, deve ser evitado? 

 
A) Solução glicofisiológica. 
B) Solução ringer. 
C) Solução ringer com lactato. 
D) Solução fisiológica. 
E) Solução de coloide. 
 

21. Um equino puro sangue inglês de corrida sofreu uma 
videoartroscopia do carpo esquerdo. A medicação 
pré-operatória e pós-operatória para garantir a 
analgesia foi como flunixin meglumine (uma 
administração no pré-operatório), fenilbutazona 
(administrada logo após o equino levantar e na 
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sequência uma vez ao dia por cinco dias), maxican 
(administração no pré e pós-operatório) e morfina (na 
traquilização e duas vezes ao dia durante cinco dias, 
via intramuscular). No entanto, no dia seguinte da 
cirurgia o equino não apresentava peristaltismo. Foi 
concluído que o animal estava com a síndrome do 
íleo-paralítico. Essa condição clínica foi revertida com 
medicação.  
Assinale a alternativa que apresenta a medicação 
responsável por desencadear a síndrome do íleo- 
paralítico. 

 
A) Morfina. 
B) diazepan. 
C) Cetamina. 
D) Flunixin meglumine. 
E) Isofluorano. 
 

22. Um gato da raça Persa com 7 meses foi 
encaminhado para o serviço de cirurgia, a 
orquiectomia. Decidiu-se aguardar o tempo de 6 
meses, devido ao risco anestésico neste caso, nesta 
raça, nesta idade. Qual é este risco? 

 
A) A sensibilidade da raça persa. 
B) Ao fator stress ser maior em jovens. 
C) O risco é infinitamente maior nas raças puras. 
D) Bradicardia, em razão da idade e por ser um 

indivíduo braquicefálico. 
E) Todos os anestésicos são perigosos em gatos. 
 

23. Um gato doméstico foi diagnosticado, há 2 anos, com 
hipertireoidismo.  Esse gato sofreu um traumatismo e 
precisa ser anestesiado para ser suturado. Neste 
caso, qual grupo de anestésicos deve ser evitado? 

 
A) Propofol. 
B) Agentes dissociativos. 
C) Tiopental sódico. 
D) Halotano. 
E) Lidocaína. 
 

24. Foi encaminhado um gato ao Hospital Veterinário da 
PUCPR, após uma briga de rua. O gato foi submetido 
a uma cuidadosa avaliação clínica. Apresentava 
alguns pontos de laceração na pele. Devido à 
extensão de algumas lesões, tinha que ser 
anestesiado para ser suturado. Qual(ais) do(s) 
fármaco(s) abaixo citados é contraindicado para 
gatos. 

 
A) Benzocaína. 
B) Tranquilização com cetamina+ midazolan e 

infiltração local com lidocaína. 
C) Zoletil e infiltração local com ropivacaína. 
D) Telazol e infiltração local lidocaína. 
E) Xilazina + cetamina. 
 

25. Qual opiode, abaixo citado, NÃO é indicado para os 
equinos? 

 
A) Fentanil. 
B) Morfina. 
C) Meperidina. 
D) Tramadol. 

E) Metadona. 
 

26. Um equino atleta apresentou um fratura no carpo. A 
indicação foi a remoção da fratura por videoscopia.  
Nos exames clínicos foi dectetado bloqueio 
atrioventricular e confirmado no exame 
eletrocardiográfico; e na anamenese foi citada a 
redução de performance.   
Dado este contexto, pergunta-se: qual o fármaco 
indicado para tratar esse bloqueio atrioventricular, 
antes de anestesiá-lo? 

 
A) Atropina. 
B) Amiodarona. 
C) Noradrenalina. 
D) Glicopirrolato. 
E) Efedrina. 
 

27. Um cão da raça Dachshund de mais ou menos 10 
anos foi submetido à cirurgia. Não ocorreram 
alterações importantes, porém preventivamente foi 
administrado atropina na dose de 0.055 mg/kg via 
intramuscular. A frequência cardíaca triplicou o valor. 
A manutenção anestésica aconteceu com anestesia 
geral dissociativa. Não foi administrado oxigênio. No 
dia seguinte o animal estava recuperado da 
anestesia; portanto, consciente. Após o período de 
24 horas pós-cirurgico, surpreendentemente esse 
animal estava morto.  
Dado este contexto, pergunta-se: qual a possível 
causa deste óbito? 

 
A) Tempo de cirurgia muito prolongado. 
B) A raça Dashund apresenta predisposição para 

esse evento. 
C) Infarto do miocárdio devido à hipóxia cardíaca. 
D) Hemorragia interna. 
E) Retenção de fezes. 
 

28. Foi recebida no Hospital Veterinário da PUCPR uma 
cachorrinha, SRD, peso de 9 quilos, idade  estimada 
em 14 anos. A paciente apresenta rotineiramente 
dificuldade de elevar a região pélvica e controlar a 
urina. A causa disso foi traumática. Neste caso, o 
tratamento escolhido foi a corticoterapia. Durante 
este tratamento ocorreu um acidente que resultou em 
lacerações que deveriam ser suturadas.  
Dado este contexto, pergunta-se: qual o principal 
risco de morte no período anestésico e pós- 
anestésico imediato? 

 
A) Gripe devido ao ar condicionado ligado para 

esfriar a sala. 
B) Infecção hospitalar. 
C) Parada cardíaca sem sinal preemptivo. 
D) Metabolismo lento dos fármacos anestésicos 

relacionado à prolongada corticoterapia. 
E) Lordose. 
 

29. Um equino com fratura no carpo direito (não colocava 
o membro torácico no chão) precisou ser 
tranquilizado para ser suturado devido a, 
concomitante, ocorrer uma grande solução de 
continuidade. Quais dos fármacos abaixo citados é 
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contraindicado, todos associados à infiltração de 
anestésico local? 

 
A) Acepromazina. 
B) Butorfanol. 
C) Buprenorfina. 
D) Nubain. 
E) Detomidina. 
 

30. Realizou-se operação orquiectomia. Qual anestésico 
local(infiltração intratesticular) é perigoso para  
gatos?  

 
A) Lidocaína. 
B) Ropivacaína. 
C) Prilocaína. 
D) Benzocaína. 
E) Bupivacaína. 

 
31. Sobre as características e propriedades dos 

anestésicos inalatórios, marque a alternativa 
CORRETA: 

 
A) Os anestésicos gerais inalatórios, embora um 

pouco irritantes para as vias respiratórias, são 
mais rapidamente eliminados do organismo do 
animal. 

B) A dose do anestésico geral inalatório é 
baseada no peso do animal - quanto maior o 
peso maior o consumo de anestésico. 

C) Os agentes anestésicos gerais voláteis 
exercem pouca pressão parcial sobre os 
tecidos adiposos. 

D) A presença de outros gases nos alvéolos não 
interfere na pressão parcial do agente 
anestésico. 

E) A manutenção cortical da tensão cortical é 
fundamental para a produção do estado 
anestésico. A tensão cortical é mantida pela 
administração da concentração inspirada 
adequada. 

 
32. Qual dos fármacos abaixo citados pode ser 

neurotóxico, via epidural, devido ao conservante 
(clorobutanol)? 

 
A) Cetamina. 
B) Clonidina. 
C) Ropivacaína. 
D) Bupivacaína. 
E) Xilazina. 
 

33. Sobre anestesia em felinos, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
A) No gato o anticolinérgico não funciona. 
B) No gato, a morfina causa miose. 
C) A idade não tem relação direta com 

complicações anestésicas no gato. 
D) O gato apresenta um alto limiar relacionado à 

dor. 
E) A meperidina causa no gato muito mais efeitos 

colaterais que a morfina. 
 

34. Em relação ao etomidato, marque a alternativa 
CORRETA: 

 
A) Causa liberação de histamina. 
B) Agente relaxante muscula. 
C) Não serve com fármaco indutor de 

hipnose/intubação endotraquea. 
D) Indicado quando o paciente apresenta 

síndrome de Addison. 
E) É um derivado imidazólico dissolvido em 

propilenoglicol; produz depressão 
adrenocortical/ imunossupressão. 
 

35. Em relação ao anestésico geral inalatório, óxido 
nitroso, marque a alternativa CORRETA: 

 
A) Como anestésico a margem de segurança é 

alta. 
B) O valor do concentração alveolar  mínima é 

alto; portanto, a potência anestésica é baixa. 
C) Em equinos é frequentemente empregado. 
D) Pode ser administrado nos casos de gatos com 

hipertiroidismo  
E) A potência anestésica é alta. 
 

36. Num cavalo de 400 Kg foi induzido o decúbito, com o 
éter gliceril guaiacol. O procedimento durou 3 horas. 
Utilizado o método da gota tripla (lidocaína, cetamina, 
morfina) para esse cavalo foram empregadas 2 
bolsas de 50 gramas/bolsa. No decorrer do 
procedimento, não houve intercorrências graves, 
porém a recuperação foi muito lenta.  
Dado este contexto, pregunta-se: qual a conduta 
clínico-cirúrgica para evitar que esta demora na 
recuperação não resulte em miopatia devido à 
permanência em decúbito por muito tempo? 

 
A) Emprego do antagonista. 
B) Administração de diurético para eliminar os 

fármacos. 
C) Administração de adrenalina. 
D) Manutenção da pressão arterial na média de 

70 mmHg, e monitoração dos parâmetros 
vitais. 

E) Administração de noradrenalina. 
 

37. Em relação às características dos anestésicos gerais 
inalatórios, é CORRETO afirmar: 

 
A) O aumento da frequência respiratória não 

chega a aumentar a captação os anestésicos. 
B) A velocidade de difusão é indiretamente 

proporcional à pressão dos brônquios. 
C) O fluxo pulmonar é indiretamente proporcional  

à difusão anestésica aos tecidos. 
D) A dose do anestésico inalatório é baseada no 

peso do paciente. 
E) A ventilação pulmonar não afeta diretamente o 

movimento nos brônquios. 
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38. Em relação aos anestésicos gerais injetáveis do 
grupo dos agentes dissociativos, é CORRETO 
afirmar: 

 
A) Causam vasodilatação no miocárdio. 
B) Causam redução da frequência cardíaca e da 

pressão arterial. 
C) Redução do consumo de oxigênio. 
D) Causam redução da liberação de 

catecolaminas. 
E) Causam redução das secreções traqueais e 

brônquicas. 
 

39. Em relação as características do etomidato, assinale 
a alternativa CORRETA: 

 
A) Causa intenso relaxamento muscular. 
B) Causa inconsciência, mas não analgesia. 
C) Induz a arritmia cardíaca. 
D) É indicado em pacientes com doença de 

Addison. 
E) Reduz a frequência e o volume minuto 

respiratório. 
 

40. Em relações a pacientes com alterações endócrinas 
que serão submetidos a procedimento anestésico, 
marque a alternativa CORRETA:   

 
A) Nas alterações na tireoide, recomendam-se 

fármacos que estimulem o sistema simpático. 
B) Os fármacos de eleição são acepromazina, 

alfa 2 agonista adrenérgico. 
C) Em pacientes com alterações pancreáticas, a 

atropina é contraindicada porque aumenta a 
liberação de insulina. 

D) Em paciente com doenças de Adison, 
administrar potássio. 

E) Em pacientes com doenças de Cushing, 
administrar glicose. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


