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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 

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

fiscais não poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

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

 

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

 
 

Duração total da prova: 4 horas 
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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:  

 
A) Alveolar, estiloide, lacrimal e zigomático.  
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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 canino, Pastor Alemão, macho, 2 anos, 30 kg 
apresentava polifagia, coprofagia, apetite pervertido, 
emagrecimento, diarreia volumosa, esteatorreia, e 
problemas cutâneos crônicos. Ao exame o animal 
estava emaciado com gases à palpação abdominal, 

flatulência e alopecia em dorso com seborreia e 
malasseziose.  
Analise as afirmativas, e marque V (verdadeiro) ou F 
(falso). 

 
(  ) Para o diagnóstico definitivo deve-se dosar 
colesterol e triglicerídeos, que estarão aumentados, 
e realizar ultrassonografia abdominal, de modo a 
observar que o pâncreas estará aumentado e 
hipoecogênico. 
(   ) O provável diagnóstico é de insuficiência 
pancreática exócrina; o exame de dosagem de 
tripsina sérica estará diminuído.  
(  ) O paciente apresenta Diabetes mellitus; deve-se 
realizar a glicemia e o exame de urina para 
confirmar. 
(  ) 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. 
(  ) A causa mais comum da IPE é a pancreatite 
crônica, que tem que ser tratada com anti-
inflamatórios não esteroidais e antibióticos. 
(   ) O animal apresenta diarreia de intestino grosso 
e deve-se fazer exame coproparasitológico para 
detectar provável causa parasitária. 
( ) 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. 

 
Marque a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 

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

12. Sobre a síndrome paraneoplásica, analise as 
afirmativas a seguir: 

 
I. A hipercalcemia como síndrome paraneoplásica, 

ocorre secundária à produção de peptídeos 
relacionados ao PTH, e esta associada à 
neoplasias como linfoma, mieloma múltiplo, 
carcinoma nasal e melanoma.   

II. A anemia, como síndrome paraneoplásica, ocorre 
com base no sequestro de ferro pelos 
macrófagos e na produção de anticorpos 
antieritropoetina.  

III. A febre paraneoplásica ocorre devido à 
diminuição da produção das citocinas pelas 
células neoplásicas. 

IV. A necrose epidérmica metabólica e o 
dermatofibroma nodular são síndromes 
paraneoplásicas cutâneas.  

V. A trombocitopenia como síndrome 
paraneoplásica é frequente nos carcinomas 
gástricos.  
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Estão corretas APENAS : 
 

A) As afirmativas I, III e V. 
B) As afirmativas I, II e IV. 
C) As afirmativas II, III e IV. 
D) As afirmativas I, III e IV. 
E) As afirmativas III, IV e V. 
 

13. Um animal da espécie canina, macho, 8 anos, possui 
doença renal crônica previamente diagnosticada e 
realizou uma hemogasometria cujos valores estão 
descritos abaixo:  
pH= 7,18; PCO2= 27 mmHg; HCO3= 12 mEq/L 
Referências pH= 7,4 unidade; PCO2= 40 mmHg; 
HCO3=  24 mEq/L 

 
Assinale a alternativa que interpreta de forma 
CORRETA a gasometria arterial: 

 
A) Este paciente apresenta alcalose metabólica. 
B) Este paciente apresenta acidose respiratória. 
C) Este paciente apresenta acidose metabólica.  
D) Este paciente apresenta alcalose respiratória. 
E) Este paciente apresenta alacalose renal. 
 

14. Sobre proteinúria, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) A filtração glomerular depende de 
características estruturais, como o peso 
molecular, e de características quanto à carga 
elétrica. Proteínas com baixo peso molecular e 
com carga elétrica positiva são retidas na 
barreira de filtração glomerular.  

B) A avaliação da razão proteína creatinina 
urinária é um teste semiquantitativo para a 
determinação da proteinúria, sendo este o 
método de escolha para determinar a proteína 
na urina. 

C) Proteinúria renal patológica e persistente está 
associada à febre, a exercício intenso e à 
exposição a temperaturas extremas.  

D) A proteinúria persistente de origem renal pode 
ocasionar hipoalbuminemia, 
hipercolesterolemia e hipercoagulabilidade.  

E) A eletroforese urinária determina o peso 
molecular das proteínas e é considerada um 
método semiquantitativo de determinação da 
proteinúria. 

 
15. Um animal da espécie felina, 14 anos de idade, 

macho, SRD, 2,6 kg, foi levado ao Hospital 
Veterinário da PUCPR com o histórico de prostração, 
intensa apatia, hiporexia, emagrecimento 
progressivo, poliúria e polidipsia, e episódios de 
constipação com evolução progressiva de 6 meses. 
Ao exame clínico foram evidenciadas: desidratação 
intensa, mucosas pálidas, emaciação severa e 
bexiga repleta à palpação abdominal. Os exames 
complementares revelaram anemia normocítica 
normocrômica, isostenúria e proteinúria, hipocalemia, 
hiperfosfatemia e acidose metabólica. Foram 
realizadas avaliações seriadas de creatinina sérica 

no paciente normo-hidratado e em jejum e todas 
variaram no intervalo de 2,9 a 5 mg/dL.  
Sobre o caso descrito, assinale a alternativa 
INCORRETA, considerando as normativas da 
Sociedade Internacional de Interesse Renal (IRIS), 

 
A) Este paciente se apresenta no estágio III da 

doença renal crônica sendo necessária a 
administração de soluções cristaloides de 
forma intensa e a reposição de vitaminas 
hidrossolúveis, que são expoliadas devido à 
poliúria.  

B) Este paciente se apresenta no estágio III da 
doença renal crônica sendo necessária a 
administração de dieta terapêutica composta 
por proteínas de alto valor biológico, que 
assegurem uma menor formação de 
compostos nitrogenados, além de fibras que 
atuam como substratos para bactérias que 
utilizam a ureia como fonte de crescimento. 

C) Este paciente se apresenta no estágio III da 
doença renal crônica sendo necessária a 
administração pontual de fluidoterapia, além da 
administração de citrato de potássio para a 
reversão da acidose metabólica e da 
hipercalemia. O objetivo deste estágio é 
manter o paciente com níveis de fósforo abaixo 
de 4,5 mg/dL.  

D) Este paciente se apresenta no estágio III da 
doença renal crônica sendo necessária a 
administração de bicarbonato de sódio por via 
parenteral quando os valores forem inferiores a 
12 mEq/L, além da utilização de bloqueadores 
da bomba de prótons como omeprazol. 

E) Este paciente se apresenta no estágio III da 
doença renal crônica sendo necessária a 
administração de eritropoetina recombinante 
humana caso o hematócrito se apresente 
inferior a 20% associado ao ferro e às 
vitaminas do complexo B.  

 
16. Sobre a doença do trato urinário inferior de felinos 

assinale V ( verdadeira ) e F ( falsa). 
 

(  ) A cistite idiopática felina é multifatorial, 
neurogênica e é caracterizada por vasodilatação, 
edema, perda sanguínea vascular, diapedese de 
eritrócitos, mas com infiltração mínina de células 
inflamatórias. 
(  ) A cistite idiopática felina aguda está associada à 
excreção aumentada de glicosaminoglicanas, 
hiperrreatividade do eixo hipotálamo, hipófise e 
adrenal e alterações no uroepitélio.  
(  ) As fibras F dos neurônios sensórias na bexiga 
são mais sensíveis em gatos com cistite idiopática 
felina do que em gatos normais e contribuem para 
ativação alterada das vias neuronais.  
(   ) Gatos castrados, domiciliados, que usam caixa 
sanitária pequena para urinar e defecar e ingerem 
alimentos secos são mais predispostos à cistite 
idiopática felina. 
( ) Os antidepressivos tricíclicos como amitriptilina 
diminuem a contração do detrusor, a atividade das 
fibras nervosas sensoriais e a liberação de 
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norepinefrina pelo cérebro reduzindo os sinais 
clínicos da cistite idiopática felina crônica.  

 
Marque a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 

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

17. Sobre doença do trato urinário, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 
A) A infecção do trato urinário por bactérias 

urease-positivas é uma das causas de urólito 
de estruvita em cães. A hidrólise da ureia pelas 
bactérias uréase-positivas libera amônia e 
dióxido de carbono, que alcalinizam a urina e 
aumentam a disponibilidade de íons amônio e 
fosfato para a formação dos cristais de 
estruvita.    

B) Os urólitos devem ser analisados por métodos 
qualitativos por meio da cristalografia óptica, 
em que o núcleo dos cálculos, bem como suas 
camadas externas, é analisado.  

C) O hiperparatireoidismo, acidose crônica, 
hiperadrenocorticismo e a hipercalcemia são 
causas de alteração no metabolismo do cálcio 
e estão relacionados à formação dos urólitos 
de oxalato de cálcio em cães.  

D) A solubilidade da estruvita é marcadamente 
diminuída em urina alcalina. A urina se torna 
progressivamente menos solúvel conforme o 
pH aumenta acima de 6,7. 

E) Os urólitos de urato ocorrem em animais da 
raça Dálmata e Buldogue Inglês secundário a 
um defeito no metabolismo do ácido úrico 
proveniente do metabolismo das purinas. 

 
18. Sobre glicemia em animais, assinale V ( verdadeira ) 

e F ( falsa ) e após marque a sequência CORRETA. 
 

(   ) A insulina lispro e asparte são análogos da 
insulina de ação rápida com rápida absorção e curta 
duração.  
(     ) A insulina glargina é um análogo da insulina de 
ação rápida com duração máxima de ação de 6 
horas, utilizada em felinos com Diabetes mellitus.   
(   ) A remissão do diabetes melitus é comum em 
cães obesos ou que fizeram uso de drogas 
diabetogênicas, que diminuem a sensibilidade à 
insulina.  
(  ) A neuropatia diabética é comum em gatos: 
acomete os membros pélvicos ou torácicos, 
ocasionando uma postura plantígrada. 
(   ) A insulina NPH é um análogo da insulina de 
ação lenta e é a primeira escolha para o 
estabelecimento do controle da glicemia em gatos 
diabéticos. 
 

A) F, F, V, V, V 
B) V, V, F, V, F 
C) F, F, V, F, V 

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

19. Um animal da espécie felina, 12 anos, sem raça 
definida foi atendido com perda de peso, poliúria e 
polidpsia, quadro associado à diarreia com evolução 
de 8 meses. Ao exame físico foi constatado na 
palpação da tireoide aumento unilateral da glândula 
associado à taquicardia. Os achados dos exames 
complementares foram: aumento da alanina 
aminotrasferase e da fosfatase alcalina associada à 
discreta azotemia e aumento do T4 total mensurado 
por radioimunoensaio.  
Sobre este caso, assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) Este paciente apresenta hipertireoidismo e 

necessita ser tratado com trilostano.  
B) Este paciente apresenta hipotireoidismo e 

necessita ser tratado com levotiroxina.  
C) Este paciente apresenta hipertireoidismo e 

necessita ser tratado com metimazol. 
D) Este paciente apresenta hipertireoidismo e 

necessita ser tratado com mitotano. 
E) Este paciente apresenta hipotireoidismo e 

necessita ser tratado com carbimazol. 
 

20. Marque a alternativa INCORRETA: 
 

A) A desidratação hipotônica é caracterizada por 
uma perda de eletrólitos maior que a perda de 
água. 

B) A desidratação hipertônica é caracterizada por 
uma perda de água maior que a perda de 
eletrólitos.  

C)  As soluções cristaloides de ringer com lactato 
e ringer simples são soluções isotônicas e 
alcalinizantes.   

D) A solução cristaloides de cloreto de  sódio a 
0,9% é uma solução isotônica e acidificante.   

E) A solução de glicose a 5% é indicada em 
casos de desidratação hipertônica.  

 
21. Sobre nutrição clínica, avalie as afirmativas a seguir: 
 

I. A nutrição enteral apresenta como complicações 
a atrofia das vilosidades intestinais e o aumento 
da permeabilidade intestinal. 

II. O tubo esofágico é indicado em casos de 
megaesôfago, vômitos persistentes ou risco 
anestésico.  

III. A nutrição parenteral é indicada nos casos de 
disfagia grave, lesões esofágicas, vômito 
incontrolável e hipomotilidade do trato 
gastrointestinal.  

IV. As principais complicações da nutrição parenteral 
são transtornos metabólicos, distúrbios 
mecânicos durante a infusão, flebite e septicemia.    
 

Estão CORRETAS:  
 

A) Somente as afirmativas III e IV.  
B) Somente as afirmativas I e II. 
C) Somente as afirmativas I e III. 
D) Somente as afirmativas II e III. 
E) Somente as afirmativas II e IV. 
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22. Um canino, Pastor Alemão, macho, 11 anos, 35 Kg, 
foi encaminhado ao Hospital Veterinário da PUCPR 
por apresentar emagrecimento progressivo e 
aumento abdominal com evolução de um mês, 
cansaço e síncope fazia uma semana. O animal 
também apresentava dificuldade para dormir e 
hiporexia. Ao exame clínico o paciente estava 
emaciado e prostrado; com ascite e edema de 
membros pélvicos; pulso femoral fraco, regular e 
paradoxal - frequência de pulso de 180; dilatação e 
pulso jugular; pressão arterial sistêmica sistólica de 
90 mmHg; à auscultação os sons cardíacos estavam 
abafados, porém sem sopro. 
A radiografia torácica revelou aumento da silhueta 
cardíaca generalizada, de formato globoide e efusão 
pleural em pequena quantidade moderada. 
Eletrocardiograma (derivação D2): 

 

 
 
Ao exame ecocardiográfico, observa-se efusão 
pericárdica em grande quantidade, colapso diastólico 
do átrio e ventrículo direitos e fração de 
encurtamento miocárdico normal. 
 
Em relação ao caso, analise as afirmativas a seguir: 

 
I. Este canino apresenta cardiomiopatia dilatada 

idiopática e ICC bilateral. 
II. O paciente apresenta tamponamento cardíaco. 
III. O paciente apresenta endocardiose de mitral e 

ICC esquerda. 
IV. A etiologia mais comum de efusão pericárdica em 

grande quantidade é a hipoalbuminemia. 
V. A efusão pericárdica em grande quantidade é 

causada principalmente por neoplasia cardíaca, 
(sendo o hemangiossarcoma o tumor mais 
comum), seguido de pericardite idiopática.  

VI. O paciente apresenta fibrilação atrial e deve ser 
tratado com digoxina e diltiazem para diminuir a 
frequência cardíaca. 

VII. O paciente deve ser internado e tratado com altas 
doses de furosemida intravenosa, 
abdominocentese, toracocentese, oxigenioterapia 
e inotrópico positivo intravenoso. 

VIII. O paciente deve ser submetido à 
pericardiocentese para drenagem da efusão 
pericárdica e melhora dos sinais clínicos. 

 
Estão CORRETAS: 

 
A) Somente as afirmativas II, IV e VIII. 
B) Somente as afirmativas I, V e VI. 
C) Somente as afirmativas II, III e IV. 
D) Somente as afirmativas II, V e VIII.  
E) Somente as afirmativas III, VI e VII. 
 

23. Sobre as doenças da laringe e traqueias, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 

A) Os principais diferenciais para um cão de 
pequeno porte com tosse alta incluem: 
endocardiose de tricúspide, bronquite crônica, 
colapso traqueal e pneumonia. 

B) A síndrome braquicefálica inclui a estenose 
nasal, prolongamento de palato mole e/ou 
hipoplasia traqueal, sendo comum em cães e 
gatos braquicefálicos, que podem manifestar 
dispneia, tosse, engasgos e ronco. 

C) A bronquite crônica acomente cães com tosse 
alta com evolução aguda e dispneia, sendo o 
tratamento baseado na administração de 
antibióticos, antitussígenos, broncodilatadores 
e diuréticos. 

D) A etiologia da traqueobronquite infecciosa não 
complicada é somente a bordetella 
bronchiseptica, sendo caracterizada por tosse 
baixa, febre e secreção nasal, devendo ser 
tratada com antibióticos para bactérias gram 
positivas. 

E) O medicamento que irá aliviar a dispneia de 
um gato com crise aguda de asma é o 
corticoide injetável de ação rápida. 

 
24. Um canino, Collie, macho, nove anos de idade, não 

castrado, apresentava anorexia, cansaço fácil, tosse 
e dispneia havia uma semana. Ao exame clínico 
estava prostrado, emaciado, com 39,5°C, 
desidratação de 8%, dispneia restritiva (FR=68 mpm), 
crepitações pulmonares inspiratórias bilaterais, 
bulhas irregulares (arritmia sinusal) (FC=180 bpm), 
normofonéticas, sem sopro. A radiografia torácica 
revelou silhueta cardíaca sem alterações e padrão 
alveolar em campos pulmonares ventrais. O 
hemograma resultou em leucocitose com desvio à 
esquerda. 
Em relação ao caso, analise as afirmativas: 

 
 

I. O paciente apresenta edema pulmonar 
cardiogênico, devendo ser tratado com 
furosemida IV, oxigenioterapia e inotrópico 
positivo. 

II. O paciente apresenta pneumonia bacteriana, cuja 
principal fonte de infecção é o sistema urogenital. 

III. O paciente pode ser tratado em casa com 
antibiótico via oral por 15 dias. 

IV. O paciente deve ser internado para fluidoterapia, 
antibiótico de amplo espectro por via intravenosa, 
nebulização com solução salina, oxigenioterapia 
e boa nutrição. 

V. Pelo padrão radiográfico, o animal tem 
pneumonia por aspiração, que pode ser causada 
por megaesôfago. 

VI. O animal deve ser tratado com antibiótico até 
uma semana após a cura clínica e radiográfica. 

 

Está(ão) correta(s) APENAS :  
 

A) As afirmativas II, IV e VI. 
B) A afirmativa I. 
C) As afirmativas III e V. 
D) As afirmativas I e IV. 
E) As afirmativas IV, V e VI. 
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25. Sobre doenças parasitárias, marque a afirmativa 
CORRETA: 

 
A) A toxocaríase em humanos decorre da 

ingestão acidental do ovo do Toxocara canis e 
da penetração intestinal e migração da larva L3 
e encistamento no fígado, músculo e cérebro. 
Em humanos está relacionada à Síndrome da 
Larva Migrans Visceral, Síndrome Oftálmica, 
Síndrome Asmatiforme e Neurológica. 

B) A ancilostomíase em cães é causada 
principalmente pelos nematódeos Ancylostoma 
caninum e brasiliensis. Pode ser transmitida 
via transplacentária e causa colite 
mucossanguinolenta, hematoquezia, anemia 
grave e emaciação.  

C) Em humanos a ancilostomíase está 
relacionada à Síndrome da larva migrans 
cutânea e que se caracteriza pela penetração 
percutânea do verme adulto do Ancilostoma 
sp., o que ocasiona lesões de pele 
eritematosas, de aspecto serpiginoso, 
pruriginosa, geralmente nas superfícies 
plantares e nádegas. 

D) A dipilidiose canina é causada pelo platelminto 
Dipylidium caninum que está relacionado a 
enteropatias de delgado em cães e obstrução 
das vias biliares extra-hepáticas, o que 
ocasiona colestase  e icterícia 

E) O Trichuris vulpis é um nematódeo que 
geralmente está associado à enteropatia de 
delgado em cães, sendo caracterizada por 
diarreia mucosa, de baixa frequência e 
volumosa, desidratação, grave emaciação por 
perda proteica e melena. 

 
26. Sobre a epilepsia primária, marque a alternativa 

CORRETA: 
 

A) Deve sempre ser tratada, independente da 
frequência entre as crises convulsivas. 

B) O anticonvulsivante de primeira escolha é o 
brometo de potássio, por ser barato, eficaz, e 
ter uma meia vida curta. 

C) As raças predispostas incluem o Pastor 
Alemão, Akita, Boxer, Fila Brasileiro e o 
Pequinês. 

D) A primeira convulsão ocorre entre seis meses 
a cinco anos de idade. É do tipo generalizada 
grave e é idiopática. 

E) O paciente pode apresentar convulsão 
focalizada ou generalizada, e o exame 
neurológico entre as crises geralmente está 
alterado. 

 
27. Um animal da espécie canina, macho, 2 anos de 

idade, SRD, 28 kg, foi conduzido ao Hospital 
Veterinário da PUCPR com histórico de letargia, 
anorexia e epistaxe bilateral. Temperatura retal de 
37,00C, pulso com amplitude e plenitude baixos, 
desidratação, mucosas hipocoradas apresentando 
múltiplas petéquias. Epistaxe bilateral, 
linfonodomegalia generalizada e esplenomegalia 
foram observados ao exame clínico. Exames 
laboratoriais complementares revelaram 

pancitopenia, trombocitopenia, hiperglobulinemia, 
proteinúria e cilindrúria. 
Sobre o caso descrito analise as afirmações: 

 
I. Este animal pode apresentar uma anemia pela 

hemólise intravascular, pela vasculite e pelo 
aumento da hemocaterese no baço associado a 
um quadro agudo de ehrlichiose monocítica 
canina. 

II. A hiperglobulinemia observada tem como causa 
proliferação clonal de linfócitos B, os quais estão 
reagindo aos antígenos da ehrlichia no sangue 
periférico podendo levar à glomerulopatia com 
perda proteica. 

III. A pancitopenia deste animal se deve à hipoplasia 
da medula óssea, ocasionada pela lesão das 
células-tronco pluripotencias imunomediada 
Ehrlichia canis. 

IV. Este animal deve receber imediata transfusão 
sanguínea com sangue total fresco para repor 
hemácias, plaquetas e fatores de coagulação e 
heparina para o tratamento da CID. 

V. Terapia com diaceturato de 
diazoaminodibenzamidina, por via intramuscular, 
em dose única, que pode ser repetida após 15 
dias, é indicada para o presente caso. 

 
Está(ão) correta(s) SOMENTE: 

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

28. Um canino estava recebendo sua primeira transfusão 
sanguínea, quando começou a apresentar 
taquipneia, hipertermia, prurido, eritema cutâneo, 
urticária e angioedema.  
Analise as afirmativas e marque V (verdadeiro) ou F 
(falso). 

 
( ) O paciente está apresentando reação de 
hipersensibilidade do tipo I, que se caracteriza como 
alergia à proteína estranha. 
( ) O paciente está apresentando reação de 
hipersensibilidade do tipo II, que ocorre quando há 
incompatibilidade sanguínea. 
(  ) O paciente apresenta reação imunológica tardia 
e não precisa ser tratado. 
(  ) A reação imunológica envolvida ocorre através 
da IgE ligada aos mastócitos, que degranulam 
liberando agentes vasoativos. 
( ) A reação imunológica em questão ocorre pela 
interação de antígeno-anticorpo-complemento, 
culminando em hemólise e anemia. 
(  ) O animal deve ser tratado com antihistamínicos 
e, caso não melhore, corticosteroides, para 
estabilizar as membranas nos mastócitos. 
(  ) o tratamento deve ser realizado com fluidoterapia 
para evitar a lesão renal e epinefrina. 

 
Marque a sequência CORRETA: 
 

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

29. Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) A causa mais comum da gastrite aguda no 
gato é o linfoma gástrico, caso que deve ser 
tratado com quimioterapia. 

B) A principal indicação do uso dos análogos da 
prostaglandina (misoprostol) é para o 
tratamento da gastrite / úlcera gástrica 
causada por doenças crônicas como doença 
renal crônica e insuficiência hepática. 

C) A pancreatite aguda intersticial pode levar à 
SIRS, causando hemorragias em diversos 
órgãos, arritmias, edema pulmonar não 
cardiogênico, coagulopatia e morte. 

D) O exame complementar mais específico para o 
diagnóstico da pancreatite é a dosagem da 
lipase pancreática, que, neste caso, deve estar 
diminuída. 

E) O megaesôfago adquirido é o tipo mais 
comum, podendo ser idiopático ou secundário 
a diversas doenças como neuromusculares, 
hipotireoidismo ou neoplasias. 

 
30. Um canino, Maltês, fêmea, 4 meses de idade, 

apresentava cansaço fácil, tosse e dispneia havia 
uma semana. Ao exame clínico estava com dispneia 
restritiva, sopro contínuo próximo ao foco aórtico, 
grau 5/6 (FC=180 bpm), crepitações pulmonares 
bilaterais e pulso femoral hipercinético. Na radiografia 
torácica detectou-se cardiomegalia em região de átrio 
e ventrículo esquerdos e abaulamento do tronco 
pulmonar na incidência dorso-ventral, além de padrão 
alveolar em campos pulmonares caudo-dorsais. 
Em relação ao caso marque a alternativa CORRETA: 

 

A) O paciente apresenta endocardiose de mitral 
descompensada. 

B) O paciente apresenta anomalia do anel 
vascular e megaesôfago cranial ao coração. 

C) O tratamento deve ser somente clínico, para 
melhorar os sinais clínicos, não sendo 
recomendado o tratamento cirúrgico. 

D) O paciente apresenta persistência do ducto 
arterioso, uma cardiopatia congênita comum, 
com insuficiência cardíaca congestiva 
esquerda. 

E) O ducto arterioso pode reverter se houver 
hipertensão pulmonar, o que ocorre com maior 
frequência em cães idosos. 
 

31. Um cão, macho, Poodle, de 3 anos foi conduzido ao 
Hospital Veterinário da PUCPR por apresentar um 
quadro crônico e recorrente de prurido moderado a 
intenso associado a lesões pápulo- pustulares ou 
pápulo- crostosas, foliculocêntricas, na linha média 
dorsal. Lesões pustulares, associadas a colarinhos 
epidérmicos, encimadas por crostas melicéricas e de 
base eritematosa, foram também observadas no 
abdômen, axila e virilha. O animal era intradomiciliar, 
alimentava-se de ração, tinha acesso a petiscos, 

tomava banhos regularmente e não apresentava 
puliciose. 

 
I. Este animal apresenta furunculose e celulite 

estafilocócica possivelmente secundária à 
demodiciose.  

II. O quadro clínico acima descrito é compatível com 
malasseziose. 

III. Este animal apresenta impetigo e foliculite, o que, 
no cão, são geralmente secundários à infecção 
pelo Staphylococcus pseudintermedius. 

IV. Este animal pode ter uma diminuição da 
produção de catelecidinas e perda da função de 
barreira antimicrobiana da pele secundário à 
dermatite atópica, o que justifica a recorrência, a 
reatividade e o prurido associado à infecção. 

V. Este animal deve ser tratado com banhos 
semanais à base de clorexidine a 2%, antibióticos 
à base de cefalosporinas, ou amoxicilina 
potencializada com clâvulonato de potássio ou 
clindamicina, por pelo menos 21 dias. 

 
Está(ão) correta(s) APENAS : 

 
A) As afirmativas I, II e III. 
B) As afirmativas I, IV e V. 
C) As afirmativas II, IV e V. 
D) As afirmativas I, III e V. 
E) As afirmativas III, IV e V. 
 

32. Um cão, fêmea, lhasa Apso, de 4 anos, foi  
conduzido ao Hospital Veterinário da PUCPR por 
apresentar prurido intenso, perene, primário, crônico 
com dois anos de evolução, nas regiões interdigitais 
dos membros torácicos, perioral, axilar e periocular. 
Otite crônica intermitente caracterizada por edema, 
eritema e excesso de cerúmen acastanhado era 
também observado. Tratamento pregresso com 
corticoides resultaram em melhora clínica, porém a 
recorrência era comum após sua descontinuidade. O 
animal era intradomiciliar, alimentava-se de ração, 
não possuía contactantes e o proprietário negava 
puliciose.  
Dado esse contexto, avalie as assertivas a seguir: 

 
I. Este animal obedece a pelo menos seis dos 

critérios de inclusão para o diagnóstico de 
dermatite atópica. 

II. Diminuição da produção de ceramídeos e de 
filagrina conduzem a perda da função de 
barreira física epidérmica em cães com 
dermatite atópica.  

III. A diminuição na produção de catelecidinas 
ocasiona perda da função de barreira 
antimicrobiana em cães com dermatite atópica 
e favorece a infecção de repetição. 

IV. A excesso de produção de citosinas Th2 como 
IL4, IL5 e IL13 favorece a proliferaçãoo de 
linfócitos B, a formação de IgE alérgeno 
específico, a infiltração de eosinófilos, a 
hiperqueratose e a liquenificação tegumentar 
em cães com dermatite atópica. 

V. Os irritantes primários, os alérgenos ambientais, 
infecções estafilocócicas e a malasseziose são 
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os principais fatores extrínsecos que precipitam 
ou perpetuam o eczema atópico. 

 
Estão CORRETAS: 

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

33. Em relação ao caso clínico da questão 32, pode-se 
afirmar que: 

 
I. Este animal deve ser tratado semanalmente com 

xampus hidratantes, emolientes e umectantes 
para recompor a função de barreira epidérmica e, 
no intervalo entre os banhos, deve-se usar loções 
cremosas ou soluções spray para manter a pele 
hidratada. 

II. Este animal deve ser submetido a uma dieta com 
proteína original, caseira ou comercial, por até 12 
semanas, para se avaliar a importância dos 
trofoalérgenos na precipitação do eczema 
atópico. 

III. Durante crises de eczema atópico, este cão deve 
ser tratado com ciclosporina, pois esta é uma 
medicação imunomoduladora, de eficácia 
imediata e sem efeitos colaterais a curto e a 
longo prazo. 

IV. Os antihistamínicos apresentam baixa eficácia no 
controle do eczema atópico e devem ser 
utilizados em conjunção com os corticoides, no 
intuito de minimizar a dose e aumentar o intervalo 
de uso destes. 

V. A imunoterapia alérgeno específica baseada em 
teste cutâneo intradérmico visa diminuir a 
formação de IL4, de IgE, a desgranulação 
mastocitária e aumentar a formação de IgG  e a 
função de linfócitos T supressores, o que 
anteciparia, a longo prazo,  a tolerância a 
alérgenos ambientais em cães com dermatite 
atópica. 

  
 Estão CORRETAS: 

 
A) Todas as afirmativas. 
B) Somente as afirmativas I, II, e IV. 
C) Somente as afirmativas I, II, IV e V. 
D) Somente as afirmativas I, IV e V. 
E) Somente as afirmativas I, II e V. 
 

34. Um cão, macho, Cocker Spaniel, 8 anos, foi 
conduzido ao hospital veterinário por apresentar um 
otite bilateral caracterizada por edema, eritema, 
hiperplasia epitelial, estenose de condutos vertical e 
horizontal, exsudato purulento auricular, otalgia, 
dificuldade mastigatória e hipocusia. Em adição, este 
cão apresentava descamação tegumentar 
generalizada, liquenificação em regiões cervical 
ventral e eritema interdigital. 
Dado esse contexto, avalie as afirmativas que 
seguem: 

 

I. Este animal apresenta otite externa e média 
possivelmente secundárias à disqueratose 
(seborreia) primária. 

II. Este animal deve ser submetido a exame 
radiográfico da face e à canalografia para o 
diagnóstico de otite média. 

III. Os principais fatores perpetuantes desta otite são 
as alterações patológicas progressivas 
relacionadas à otite crônica e à infecção 
bacteriana, possivelmente causada pela 
Pseudomonas aeruginosa. 

IV. Lavagem auricular com solução fisiológica deve 
ser recomendada para este cão. 

V. Recomenda-se o tratamento da otite média com 
uso de soluções otológicas à base de corticoides 
e antibióticos,  antibióticoterapia sistêmica por, no 
mínimo, 4 a 6 semanas, e uso de corticoides 
orais para minimizar a fibroplasia, a inflamação, o 
prurido e a estenose dos condutos. 

 
Estão CORRETAS: 

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

35. Um cão, SRD, de 5 anos de idade, macho, 20 kg, 
não castrado, foi conduzido ao Hospital Veterinário 
da PUCPR por apresentar histórico de anorexia, 
hematêmese e melena de evolução aguda. O exame 
clínico revelou temperatura retal  39,50 C; 
desidratação grave, mucosas ictéricas, equimoses 
abdominais, pulso filiforme, hiperpneia e intensa 
epigastralgia. Exames subsidiários demonstraram a 
presença de leucocitose com neutrofilia, aumento da 
TP e da TTPA, isostenúria associada à cilindrúria 
granulosa, azotemia, hiperalanino-amino-
transferasemia, hiperfosfatasemia alcalina e 
hipercaliemia.  
Dado esse contexto, avalie as afirmativas que 
seguem: 

 

I. Este animal pode apresentar um quadro de 
síndrome da resposta inflamatória sistêmica 
(SRIS) secundário à leptospirose. 

II. Este animal está com indícios de necrose tubular 
e hepatocelular agudas e de insuficiência renal e 
hepática. 

III. Este animal apresenta vasculite causada pela 
leptospirose, o que está induzindo a coagulação 
intravascular disseminada, porém ainda não 
apresenta coagulopatia de consumo. 

IV. A hiperpneia neste paciente pode estar 
relacionada à alcalose respiratória, quadro 
secundário à encefalopatia hepática, ou ser 
compensatória. 

V. Este animal pode estar com gastroenterite 
ulcerativa, o que favorece a hemorragia 
gastroentérica, ao supercrescimento e 
translocamento bacteriano intestinal. 
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Estão CORRETAS: 
 

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

36. Com base no paciente descrito na questão 35, pode-
se afirmar: 

 
I. Este animal deve ser imediatamente tratado com 

uma infusão intravenosa de NaCl hipertônica 
associado a uma solução expansora coloidal. 

II. Se sua hipercaliemia for grave, este animal deve 
ser tratado com HCO3

- por via intravenosa lenta. 
III. Este animal deve receber infusão imediata de 

plasma ou sangue total fresco associada à 
heparina para reverter a coagulopatia de 
consumo. 

IV. Este animal deve ser imediatamente tratado com 
ampicilina ou amoxicilina para o controle da 
leptospirose. 

V. Este animal deve ser tratado com medicações 
bloqueadoras da bomba de prótons, sucralfato e 
gentamicina para minimizar o sangramento 
gastrointestinal e o translocamento bacteriano 
intestinal. 

 
Estão CORRETAS: 

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

37. Um cão, SRD, de 10 anos de idade, macho, 10 Kg, 
não castrado, foi conduzido ao Hospital Veterinário 
da PUCPR por apresentar crises de convulsão 
generalizadas associado a histórico de anorexia, 
emagrecimento, distensão abdominal e vômitos 
intermitentes. O exame clínico revelou temperatura 
retal 38°C, quadro mental alucinatório, amaurose, 
desidratação moderada, mucosas ictéricas, 
hiperpneia e ascite. Exames subsidiários 
demonstraram a presença de anemia normocítica 
normocrômica, hipostenúria, hiperfosfatasemia 
alcalina, aumento da GGT sérica, hipocaliemia e 
hipoalbuminemia. 
Dado esse contexto, avalie as afirmativas que 
seguem: 

 
I. Este animal pode apresentar um quadro de 

insuficiência hepática crônica secundário à 
cirrose, neoplasia hepática, hepatose ou hepatite 
crônica. 

II. A amaurose, neste caso, está relacionada a um 
distúrbio em tronco cerebral de origem 
metabólica. 

III. Este paciente deve ser tratado com omeprazol 
por via intravenosa, enema de retenção com 
lactulona e antibióticoterapia, com a associação 
amoxicilina e metronidazol, para minimizar a 
hiperamoniogênese intestinal, o translocamento 

bacteriano e os sintomas de encefalopatia 
hepática. 

IV. Em caso de estado epiléptico este animal deve 
ser internado e tratado com midazolam por via 
intravenosa. Caso as crises convulsivas 
persistam, o animal deve ser tratado com 
pentobarbital ou entrar em coma induzido por 
halotano. 

V. Este animal deve ser tratado imediatamente com 
furosemida, por via intravenosa, para o controle 
da ascite. 

 
Estão CORRETAS: 

 
A) Somente as afirmativas III, IV e V. 
B) Somente as afirmativas I, III e V. 
C) Todas as afirmativas. 
D) Somente as afirmativas I, III e IV. 
E) Somente as afirmativas I e III. 
 

38. Sobre doença intestinal, pode-se afirmar que: 
 

I. Enterite de delgado pode estar associada à 
diarreia de pequeno volume, disquesia, tenesmo 
fecal e hematoquesia. 

II. Colite pode estar associada à diarreia de grande 
volume, baixa frequência, melena, emaciação e 
desidratação. 

III. Doença obstrutiva de intestino delgado se 
manifesta como distensão  e dor abdominal, 
eructação, vômitos de conteúdo intestinal e 
ausência de defecação. 

IV. Megacólon  está associado com distensão e dor 
abdominal, disquesia, fezes sibalosas, tenesmo 
fecal, constipação ou obstipação intestinal. 

V. Síndrome de má absorção é associado com 
diarreia de baixa frequência e alto volume, 
emaciação, coprofagia ou pica e desidratação. 

 
Estão CORRETAS: 

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

39. Um cão, Labrador, de 6 anos de idade, macho, 40 kg, 
não castrado, foi conduzido ao Hospital Veterinário 
da PUCPR por apresentar histórico de anorexia, 
vômitos intermitentes e emaciação. Ao exame clínico 
foram observados dois nódulos, dermoepidermais, 
um flutunate e um firme, ambos com superfície 
íntegra e violáceos, de 5 e 8 cm de diâmetro, 
localizados no flanco e na região caudal da coxa do 
membro pélvico esquerdo. 
Dado esse contexto, avalie as afirmativas que 
seguem: 

 
I. Linfoma, mastocitoma e carcinoma espinocelular 

são diagnósticos diferenciais para o presente 
caso.  

II. Este animal pode estar com mastocitoma e com 
hiperistaminemia, hiperacidez gástrica e gastrite 
como paraneoplasia. 
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III. Este animal pode estar com linfoma cutâneo 
epiteliotrópico ou não epiteliotrópico. 

IV. Biopsia aspirativa por agulha fina permite o 
diagnóstico definitivo e o estabelecimento de um 
prognóstico para o paciente acima. 

V. Caso este animal tenha mastocitoma, exérese 
cirúrgica com margem de 2 cm na lateral e na 
profundidade, é recomendado, seguida de 
quimioterapia com lomustina. 

 
Estão CORRETAS: 

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

40. Sobre as síndromes neurológicas, marque a 
alternativa CORRETA: 

 

A) Síndromes pontobulbar/mesencefálica podem 
ser caracterizadas por andar compulsivo, 
amaurose, convulsões, diminuição das reações 
posturais e alucinação. 

B) Síndrome cortical pode estar associada à 
sinais de neurônio motor superior em 
membros, à hemiparesia, à tetraplegia, o déficit 
de reações posturais e a alterações em nervos 
cranianos III ao XII (depende da extensão da 
lesão). 

C) Síndrome cerebelar é associada com dismetria 
de passo, tremores intensionais, com o parar 
em ampla base e andar descoordenado. 

D) A síndrome vestibular central pode ser 
associada à torção de cabeça, ataxia 
assimétrica, nistagmo horizontal/posicional, 
reações posturais preservadas, estrabismo e 
síndrome de Horner se otite média/ interna 
estiver presente.  

E) Síndrome vestibular periférica pode estar 
associada à torção de cabeça, ataxia grave, a 
andar em círculos, rolar e a quedas, nistagmo 
horizontal, rotatório ou vertical e a estrabismo 
posicional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


