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Apresentação

O livro Preparatório para Residência em Patologia Veterinária é o mais organi-
zado e completo livro para os Veterinários que desejam ser aprovados nas provas de 
residências do Brasil. Fruto de um rigoroso trabalho de seleção de questões de resi-
dência e elaboração de novos conteúdos, atende a área de Patologia Veterinária.

A presente obra foi redigida a partir do uso de 5 premissas didáticas que julgamos 
ser de fundamental importância para todo estudante que deseja ser aprovado nos 
mais diversos exames em Medicina Veterinária:

1. Questões comentadas, alternativa por alternativa (incluindo as falsas), por autores 
especializados. 

2. 100% das questões são de provas passadas de residências.

3. Questões selecionadas com base nas disciplinas e assuntos mais recorrentes nas 
residências. 

4. Resumos práticos ao final de cada disciplina.

5. Questões categorizadas por assunto e grau de dificuldade sinalizadas de acordo 
com o seguinte modelo:

Bons Estudos!

Fernanda Fernandes
Editora
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Coleta de material e 
métodos de diagnóstico 3

01 (COPESE – UFPI – 2015) NÃO é con-
siderada técnica de colheita pa-
ra o exame citológico:

 Ⓐ Retirada de fragmento com punch.
 Ⓑ Punção Aspirativa com Agulha Fina.
 Ⓒ Imprint ou impressão de fragmento 

tecidual.
 Ⓓ Colheita com Swab.
 Ⓔ Raspado ou escarificação de lesões.

DIFICULDADE  

Alternativa A: INCORRETA. Retirada de frag-
mento por punch é uma biópsia incisio-
nal pequena;1 portando, não é um exa-
me citológico.
Alternativa B: CORRETA. Punção aspirativa por 
agulha fina é um método de coleta de exa-
me citológico.2

Alternativa C: CORRETA. Imprint é um método 
de coleta de exame citológico.2

Alternativa D: CORRETA. Swab é um método 
de coleta de exame citológico.2

Alternativa E: CORRETA. Raspado ou escarifi-
cação é um método de coleta de exame 
citológico.2

Resposta: Ⓐ

02 (COPESE – UFPI – 2015) O diag-
nóstico citológico NÃO deve 
ser usado em:

 Ⓐ Inflamações.
 Ⓑ Neoplasias.
 Ⓒ Tumores de células redondas.
 Ⓓ Classificação de neoplasias.
 Ⓔ Identificação de agentes etiológicos.

DIFICULDADE  

DICA DO AUTOR: O exame citológico pode 
diagnosticar e/ou diferenciar doenças in-
fecciosas, inflamatórias, proliferativas e 
neoplásicas.3

Alternativa A: CORRETA. O exame citológico 
pode diagnosticar inflamações.3

Alternativa B: CORRETA. O exame citológico 
pode diagnosticar neoplasias.3

Alternativa C: CORRETA. O exame citológico 
pode diagnosticar neoplasias;3 portanto, 
também é útil para o diagnóstico de tu-
mores de célula redondas.
Alternativa D: INCORRETA. A hiperplasia (ca-
racterísticas reativas) e a neoplasia po-
dem parecer, citologicamente, muito se-
melhantes e, nos casos em que a citolo-
gia é não diagnóstica ou inapropriada, é 
importante obter uma amostra tecidual. 
Além disso, em alguns tumores, a citologia 
não é definitiva para determinar o tipo es-
pecífico de neoplasia;4 logo, não deve ser 
utilizada para classificação de neoplasias.
Alternativa E: CORRETA. O exame citológico 
pode diagnosticar agentes infecciosos.3

Resposta: Ⓓ

Luciana Maria Curtio Soares
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03 (COPESE – UFPI – 2015) É importan-
te no exame citológico:

 Ⓐ Evitar hemodiluição.
 Ⓑ Coletar no mínimo 3 lâminas por lesão.
 Ⓒ Todas as opções estão certas.
 Ⓓ De preferência usar agulha de até 22 

ga.
 Ⓔ Se possível, utilizar mais de um tipo de 

coleta para a mesma lesão.

DIFICULDADE  

Alternativa A: CORRETA. A hemodiluição, ou 
seja, excesso de sangue, leva à baixa ce-
lularidade da amostra, tornado essa téc-
nica diagnóstica deficiente.4

Alternativa B: CORRETA. Durante o exame ci-
tológico, o material aspirado deve ser co-
locado em, no mínimo, 3 lâminas.5

Alternativa C: CORRETA. As alternativas A, B, D 
e E estão corretas.
Alternativa D: CORRETA. Utiliza-se agulha de 
calibre 20 a 226 para evitar contaminação 
da amostra por sangue.4

Alternativa E: CORRETA. O ideal é utilizar mais 
de um tipo de coleta da mesma lesão, pois 
aumenta a chance de obter material diag-
nóstico e garantir uma amostragem repre-
sentativa da lesão.7

Resposta: Ⓒ

04 (COPESE – UFPI – 2015) Marque a 
opção que contém a forma cor-
reta de conservação de material 

para exame histopatológico:

 Ⓐ Congelado.
 Ⓑ Refrigerado.
 Ⓒ Em álcool 70%.
 Ⓓ Em formol 10%.
 Ⓔ Em formol 70%.

DIFICULDADE  

Alternativa A: INCORRETA. O material pode ser 
congelado ou refrigerado quando for sub-
metido ao exame toxicológico.8

Alternativa B: INCORRETA. O material pode ser 
congelado ou refrigerado quando for sub-
metido ao exame toxicológico.8

Alternativa C: INCORRETA. Álcool 70% é utiliza-
do para armazenar parasitas, como carra-
patos e pulgas, para serem submetidos a 
sua identificação.9

Alternativa D: CORRETA. Para conservação do 
material para histopatológico utiliza-se 
formol 10%.10

Alternativa E: INCORRETA. Não há dados na li-
teratura sobre a concentração de formol 
70% na conservação de material para exa-
me histopatológico, apenas que a concen-
tração ideal é 10%.10

Resposta: Ⓓ

05 (COREMU – UFRGS – 2018) O mar-
cador imuno-histoquímico que 
poderia ser utilizado para con-

firmação de um caso de neoplasia neu-
roendócrina é

 Ⓐ vimentina.
 Ⓑ citoqueratina.
 Ⓒ GFAP.
 Ⓓ cromogranina.
 Ⓔ CD68.

DIFICULDADE    

Alternativa A: INCORRETA. A vimentina é uti-
lizada primeiramente para a discrimina-
ção entre tumores de origens epiteliais e 
mesenquimal.11

Alternativa B: INCORRETA. A citoqueratina é o 
principal marcador para demonstrar célu-
las epiteliais.11
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Alternativa C: INCORRETA. GFAP é marcador 
para astrócitos, células ependimárias e cé-
lulas de Muller na retina.11

Alternativa D: CORRETA. A cromogranina é 
um marcador de diferenciação neuroen-
dócrina.11

Alternativa E: INCORRETA. CD68 é um marca-
dor para histiócitos.11

Resposta: Ⓓ

06 (COMPROV – UFCG – 2017) Qual a 
proporção formalina/tecido 
ideal para que haja uma ade-

quada fixação dos fragmentos de tecidos 
coletados durante a necropsia de um ca-
valo com suspeita de mormo?

 Ⓐ Proporção de 5:1 formalina/tecido.
 Ⓑ Proporção de 20:1 ou pelo menos 10:1 

formalina/tecido.
 Ⓒ Proporção de 2:1 formalina/tecido.
 Ⓓ Proporção de 40:1 formalina/tecido.
 Ⓔ Proporção de 7:1 formalina/tecido.

DIFICULDADE   

Resolução: Os tecidos devem ser imersos em 
pelo menos 10 vezes o volume do fixador,8 
ou seja, em formol na proporção de 10:1 
formalina/tecido;9 portando, somente a le-
tra B está correta, excluindo-se as demais.
Resposta: Ⓑ

07 (COMPROV – UFCG – 2017) Os mé-
todos de coloração indicados 
para identificação histológica 

de tecido conjuntivo fibroso, mastócitos, 
Crytococcus neoformans, bacilos álcool áci-
do resistentes e amiloide seriam, respec-
tivamente:

 Ⓐ Tricrômico de Masson; azul de Tolui-
dina; metenamina nitrato de prata; 
Ziehl-Neelsen; Sudan.

 Ⓑ Ácido periódico de Schiff; azul de 
Perls; azul de Toluidina; Sudan; Ziehl-
-Neelsen.

 Ⓒ Hematoxilina e eosina; Ziehl-Neelsen; 
Sudan; ácido periódico de Schiff; azul 
de Toluidina.

 Ⓓ Azul de Perls; azul de toluidina; áci-
do periódico de Schiff; Ziehl-Neelsen; 
Sudan Black.

 Ⓔ Tricrômico de Masson; azul de Tolui-
dina; azul Alciano; Ziehl-Neelsen; ver-
melho congo.

DIFICULDADE   

SUBTEMA: método de diagnóstico.
Alternativa A: INCORRETA. O tricrômico de 
Masson permite evidenciar tecido mus-
cular e fibras colágenas.12 O azul de tolui-
dina é uma coloração específica para mas-
tócitos.12 A metenamina (GMS) é utilizada 
para marcar fungo MA. O Zieh-Neelsen é 
utilizado para corar bactérias álcool ácido 
resistente.13 Já o Sudan é um corante que 
marca lipídeos14 e não amiloide.
Alternativa B: INCORRETA. Ácido periódico de 
Schiff cora mucina e glicogênio14 e conse-
quentemente a parede de fungos12 e não 
tecido conjuntivo. Azul de Perls é utilizado 
para marcar hemossiderina15 e não mastó-
citos. O azul de toluidina é uma coloração 
específica para mastócitos12 e não para 
fungo. O Sudan é um corante que marca 
lipídeos14 e não bacilos. Já o Zieh-Neelsen 
é utilizado para corar bactérias álcool áci-
do resistente13 e não amiloide.
Alternativa C: INCORRETA. Hematoxilina e eo-
sina é a técnica mais utilizada na colora-
ção dos tecidos, em que a hematoxilina 
cora de azul os núcleos e a eosina cora o 
citoplasma das células e a maioria das fi-
bras do tecido conjuntivo de forma e in-
tensidade diferentes, variando do rosa ao 
laranja ou vermelho14 e, portanto, não é 
específica para tecido conjuntivo fibro-
so. O Zieh-Neelsen é utilizado para corar 
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Uma das manifestações dos transtornos 
metabólicos nas células é o acúmulo intra-
celular de quantidades anormais de várias 
substâncias.1 Essas substâncias podem ser 
agrupadas em 3 categorias:

1. constituinte normal da célula acumu-
lado em excesso, como água, lipíde-
os, proteínas e carboidratos;

2. substância anormal exógena ou en-
dógena; e

3. pigmento.3

1. ACÚMULOS INTRACELULARES

1.1. LIPÍDEOS

A esteatose (lipidose hepática) é o acúmu-
lo visível de triglicerídeos na forma de gló-
bulos redondos de tamanhos variáveis no 
citoplasma de hepatócitos.5 Pode ocorrer, 
também, no músculo cardíaco e esquelé-
tico e nos rins, porém é mais comumen-
te encontrado no fígado porque este é o 
principal órgão do metabolismo lipídico.3 
Microscopicamente, esses glóbulos apare-
cem como vacúolos (espaços vazios) no ci-
toplasma da célula, e o conteúdo do va-
cúolo pode ser confirmado como gordu-
ra por colorações especiais, como Sudão 
IV e Oil red O.5

A lipidose hepática pode ocorrer como 
resultado de:

1. liberação excessiva de ácidos graxos 
provenientes do intestino ou do teci-
do adiposo;

2. diminuição da β-oxidação de ácidos 
graxos em corpos cetônicos e em ou-
tras substâncias, devido à lesão mito-
condrial;

3. síntese prejudicada de apoproteína;

4. combinação prejudicada de triglicerí-
deos e proteínas para a formação de 
lipoproteínas (incomum); ou

5. liberação prejudicada (secreção) de 
lipoproteínas do hepatócito (inco-
mum).

Além disso, ela aparece em condições que 
causam mobilização aumentada dos es-
toques de gordura corporal, como na fa-
se final da gestação ou início da lactação, 
ou em desequilíbrios nutricionais (obesi-
dades, deficiência de proteínas e calorias 
na dieta e inanição).3

1.2. GLICOGÊNIO

Pode ocorrer no citoplasma de células epi-
teliais do fígado e rins, leucócitos, miocár-
dio e, menos frequentemente, na muscu-
latura lisa, baço, linfonodo e cérebro.2 Os 
hepatócitos de animais desnutridos são 
normalmente desprovidos de glicogê-
nio. Quantidades excessivas de glicogê-
nio estão presentes em animais nos quais 
o metabolismo de glicose ou glicogênio 
é anormal, como no diabetes melito (hi-
perglicemia) ou em animais que recebe-
ram quantidade excessiva de corticoste-
roides. Grande quantidade de glicogênio 
pode ser encontrada no fígado de animais 
jovens em crescimento, naqueles que es-
tão bem nutridos e são alimentados com 
rações comerciais.3

Microscopicamente, os citoplasmas das 
células apresentam espaços vazios irregu-
lares e contornos indistintos e não deslo-
cam o núcleo para a periferia, como ocor-
re na alteração gordurosa.2 O glicogênio 
é demonstrado através da coloração PAS 
(ácido periódico-Schiff).3

RESUMO PRÁTICO
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1.3. PROTEÍNA

Os acúmulos intracelulares de proteína ge-
ralmente aparecem como gotículas eosi-
nofílicas arredondadas, vacúolos ou agre-
gados no citoplasma. Em alguns distúr-
bios, como em certas formas de amiloido-
se, proteínas anormais se depositam prin-
cipalmente nos espaços extracelulares.1

A degeneração hialina é uma alteração 
dentro das células ou no espaço extrace-
lular que confere uma aparência rósea, 
vítrea e homogênea, em secções histoló-
gicas rotineiras coradas com hematoxili-
na e eosina.1

a) Gotículas de reabsorção nas célu-
las epiteliais dos túbulos renais pro-
ximais: são observadas em doenças 
renais associadas à perda de proteí-
na na urina (proteinúria).1 Quando a 
concentração de proteína no filtrado 
é alta, esta é recolhida pelas células 
epiteliais em vesículas, que, nos cor-
tes corados por HE, aparecem como 
gotículas hialinas no citoplasma.3

b) Produção excessiva de proteína nor-
mal: são vistos como corpúsculos hia-
linos (corpúsculo de Russell) no cito-
plasma de alguns plasmócitos.3

c) Defeitos do dobramento de proteí-
nas: em algumas ocasiões, essas pro-
teínas dobradas se acumulam nas cé-
lulas em vez de serem eliminadas, co-
mo na doença de Alzheimer.3

1.4. OUTRAS INCLUSÕES INTRANUCLEARES

a) Vacúolos autofágicos: grandes inclu-
sões eosinofílicas intracitoplasmáti-
cas (autofagossomos), e são um me-
canismo pelo qual a célula se livra de 
organelas danificadas ou senescen-
tes;3

b) Corpúsculos de inclusão viral: podem 
ser intranucleares, intracitoplasmáti-

cos ou ambos. São acúmulos de pro-
teína viral. Os vírus de DNA (herperví-
rus, adenovírus e parvovírus) tendem 
a ser somente inclusões intranuclea-
res. Podem ser eosinofílicas (herper-
vírus), basofílicas ou anfofílicas (ade-
novírus). Poucos vírus de RNA for-
mam inclusões intracitoplasmáticas, 
como corpúsculo de Negri (raiva) e 
inclusões epiteliais da cinomose ca-
nina;3

c) Corpúsculos de inclusão do chumbo: 
são intranucleares acidorresistentes 
com formato irregular e podem estar 
presentes nas células epiteliais dos 
túbulos renais contendo chumbo e 
proteína.3

2. ACÚMULOS EXTRACELULARES

2.1. AMILOIDE

Substância hialina amorfa eosinofílica, ex-
tracelular e que comprime as células pa-
renquimais adjacentes, causando atrofia 
ou morte por compressão e/ou isquemia.3 

A coloração vermelho Congo é utilizada 
para corar amiloide e que, quando obser-
vada em luz polarizada, assume uma co-
loração birrefringente.2

2.2. ALTERAÇÃO FIBRINOIDE 
(NECROSE FIBRINOIDE)

Observada mais frequentemente no sis-
tema vascular e é resultado da deposi-
ção de imunoglobulinas, complemento 
e/ou proteínas plasmáticas, como fibri-
na, na parede de vasos sanguíneos. Ge-
ralmente é acompanhada por trombose 
e hemorragia.3

2.3. GOTA

Depósito de cristais de urato de sódio ou 
uratos. Ocorre em seres humanos, aves 


