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Curso:  Residência em Medicina Veterinária  
 

QUESTÃO JUSTIFICATIVA DA BANCA 
RESPOSTA AO RECURSO 

(Mantido ou alterado para a letra) 

11 Segundo Kisseberth, 2012, pág 787, “ In the case of vaccine-associated sarcomas, tumors 
have been reported to form 4 weeks to 10 years (4 semanas a 10 anos) after vaccination, 
although most appear to develop within 3 years (embora a média ou a maioria se 
desenvolva em torno de 3 anos)”. Portanto, o período de “semanas a meses” descrito por 
Nelson & Couto, 2010, encontra-se inserido na literatura supracitada e mais atual sobre “ 
sarcoma de local de injeção felino (FISS)”. 
Segundo Kisseberth, 2012, pág 788, a regra do “3-2-1” significa que a massa persiste por 
mais de 3 meses (e não semanas) ou apresenta-se maior que 2cm (e não “ se duplicou de 
tamanho em duas semanas”) ou ainda se aumentou de tamanho em 1 mês (e não se 
apresenta 1cm de diâmetro), após a vacinação. Portanto, a alternativa “D” é INCORRETA. 

Mantido  

12 Questão anulada, pois existe mais de uma alternativa correta. Anulada 

13 Segundo literatura indicada Ettinger e Feldman. Textbook of Veterinary Internal Medicine 
(2000), página 1698, ratifica a resposta correta dada pelo gabarito. 

Mantido 

14 O gabarito está correto, segundo Ettinger e Feldman. Textbook of Veterinary Internal 
Medicine (2000), página 251.As Azaleias se destacam pelas alterações cardiovasculares e 
a “Comigo ninguém pode” pelas alterações gastrointestinais. 

Mantido 
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15 O recurso não se aplica. O gabarito está de acordo com a referência Bartzes e Polzin. 

Nephrology and Urology of Small animals. 2011. Capitulo Micturicion Disorders 
Mantido  

16 A única resposta correta é a fornecida pelo gabarito e está de acordo com a literatura 
Bartzes e Polzin. Nephrology and Urology of Small animals. 2011. Capitulopágina 701. 

Mantido  

18 Após consulta a bibliografia sugerida (Feitosa, 2008), contatamos haver um erro de 
impressão com relação aos limites posteriores pulmonares. 
Por esta razão sugerimos que a referida questão seja anulada. 
  

Anulada 

20 A questão foi extraída do livro “Oncologia DALECK, C. R.; De NARDI, A. B.; RODASKI, S. 
Oncologia em cães e gatos, Ed. Roca, São Paulo, 2007. E o texto referente a alternativa “B” 
encontra-se publicada na página 484. “O aumento do linfonodo é o sinal clínico do linfoma 
multicêntrico em cães e gatos”. 

Mantida 

21 A única alternativa correta é a C, pois a alternativa A está incorreta: a neoplasia mamária é 
a mais comum em cadelas, não em cães  DALECK, C. R.; De NARDI, A. B.; RODASKI, S. 
Oncologia em cães e gatos, Ed. Roca, São Paulo, 2007, p.372 a 375 

Mantida 

22 A questão foi extraída do livro “Princípios e Técnicas de Cirurgias Reconstrutivas da Pele de 
Cães e Gatos (CASTRO, J. L. C.; HUPPES,R. R.; DE NARDI, A. B.; PAZZINI, J. M. 
Principios e técnicas de cirurgias reconstrutivas da pele de cães e gatos (Atlas colorido). 
Curirtiba: Med Vep, 2015, p. 10 a 13). E o texto referente a alternativa correta (D) está 
publicada na página 12 do livro supracitado.  

Mantida 
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24  A alternativa B é a correta, pois a afirmativa encontra-se publicada no livro SLATTER, D. 

Manual de Cirurgia de Pequenos Animais, Ed. Manole, São Paulo, 1998, 2v, v.2  
página.1700, primeiro parágrafo Anomalias adquiridas/traumatismo 
 

Mantida 

26 Por haver erro na literatura consultada em relação ao termo técnico 
Faringostomia/Faringotomia a questão deve ser anulada. 

Anulada 

28 Considerando que a formulação da questão não contraria as normas estabelecidas: 
*No Edital da Seleção: Cap II – Das provas 
1.1 ...Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório constará de 60 (sessenta) 
questões de múltipla escolha, com 4 (quatro alternativas) de acordo com o curso de 
Residência... 
* Na capa da Prova: 
Cada questão proposta apresenta quatro opções de resposta, sendo apenas uma delas a 
correta. A questão que tiver sem opção assinalada receberá pontuação zero, assim como a 
que apresentar mais de uma opção assinalada, mesmo que dentre elas se encontre a 
correta. 
* A única resposta da questão está presente entre as opções. 
Entendemos pela não anulação da questão 

Mantido 
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32 Segundo Mamprim e Sartori (In Carvalho, 2014, Cap 6), na página 86, “o exame 

ultrassonográfico, amplamente utilizado para o diagnóstico de hepatopatias, é método 
sensível para determinar doenças de graus moderada a grave, porém lesões discretas 
podem apresentar um exame normal. Assim devemos enfatizar que exame 
ultrassonográfico sem alterações não descarta doença hepática difusa”. Para exemplificar 
tal situação, os mesmos autores na pág 80, relatam que “o linfoma hepático pode 
apresentar aparência ultrassonográfica variada inclusive normal, limitando a capacidade do 
ultrassom em diagnosticar o linfoma sem o auxílio da citologia aspirativa ou da 
histopatologia”. Desse modo, corroborando com Nelson e Couto, que na suspeita clínica de 
hepatopatias, a citologia hepática (PAF ou PAAF) pode fornecer informações 
complementares na avaliação desses animais.   
 
CARVALHO, C.F. Ultrassonografia de Pequenos Animais. Cap 6: Fígado e Vesícula biliar, 
p. 61-89. 2014. (p. 86-87). 
 

Mantido 

37 Embora a anestesia inalatória possa ser indicada em cadelas gestantes, a questão não 
versa acerca da indicação ou contra indicação do uso da técnica nestes pacientes, mas a 
respeito de alterações que ocorrem na fisiologia destes pacientes. O recurso é, portanto, 
improcedente.  

Mantido 
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40 O candidato encontrará explicações em várias literaturas, das quais cito a Tharll,M.A. 

Hematologia e Bioquímica Clínica Veterinária. São Paulo ed Roca  2007, capitulo 14, intem 
de doenças hereditárias, que esclarece que a doença de von Willebrand (dvW) é um defeito 
estritamente de função plaquetária. E, essa confusão se dá pelo fato do Fator de von 
Willebrand  (FvW)transportar o fator VIII da cascata de coagulação (FVIII C). A ligação de 
transporte entre eles fez com que ambos recebessem o número VIII, porém o FvW NÃO 
entra na cascata de coagulação como o FVIII C, funciona na adesão plaquetária, por isso 
sua deficiência causa disfunção plaquetária. A falta dele pode fazer com que o FVIII C seja 
catabolizado mais rápido, mas isso pode não desencadear alterações na cascata de 
coagulação. 
Além dessa referência Stockham, L.S. e Scott, M.A. Fundamentos de Patologia Clínica 
veterinária  2011 (página 218) também tem um texto complementar e esclarecedor sobre o 
conteúdo. 

Mantido 
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42 - O cerne da questão não está sobre o método de diagnóstico a ser utilizado, e sim no 

momento em que a infecção ou doença se mostra de forma mais acentuada, que é a fase 
aguda. Entende-se que o Clínico, com base em seus conhecimentos, saberá o melhor teste 
a ser utilizado frente a situação encontrada. Desta forma, uma coleta realizada nesta fase 
apresenta mais chances de identificar um processo infeccioso e ou patológico em curso, 
pois há multiplicação do agente patológico ou manifestações clínicas mais exacerbadas no 
caso das doenças não infecciosas. Desta forma ratifico a alternativa A como correta, em 
detrimento das demais. 
 
- Acerca da colocação da Candidata, que afirma ser a alternativa D a resposta correta, 
deve-se pontuar que: i) Nem sempre a PCR é o teste de eleição para confirmações 
diagnósticas. No caso dos vírus, por diversas vezes essa confirmação só é obtida através 
do Isolamento Viral, Cultura em células susceptíveis ou outros sistemas que levem À 
multiplicação dos agentes para posterior identificação. Ademais, o termo SEMPRE já torna 
a questão errada, pois como colocado, há outras técnicas utilizadas. Concluindo, quando a 
alternativa D fala 'qualquer amostra', já exclui não só a PCR, como qualquer outro teste, 
uma vez que nem todas as amostras são adequadas para todos os testes.  
 
- O livro citado pela Candidata (TIZARD, I R) não consta na bibliografia do Concurso. 
 
- A questão foi formulada mediante consulta ao livro GREENE, E. C. Infectious diseases of 
the dog and the cat. 4th Ed. Elsevier Saunders, 2012. 1354p.. Este livro está na bibliografia 
do Concurso.  
 
- Assim sendo, RATIFICO a resposta A como correta e INDEFIRO o recurso.  

Mantido 
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