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Apresentação

O livro Preparatório para Residência em Medicina Veterinária – Questões Comentadas e Resumos 
Práticos é o mais organizado 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 concursos e elaboração 
de novos conteúdos, atende às mais diversas áreas de conhecimento da Medicina Veterinária.

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

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

2. 100% das questões são de concursos passados.

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

4. Resumos práticos ao final de cada disciplina.

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

Bons Estudos!

Leandro Pinto Lima
Editor
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1 – SUS – ASPECTOS GERAIS

01 (UPE – RESID. MULTIPROF. SAÚDE – 2015) O Jornal 
do Comércio, na edição de 16 de janeiro de 

2015, publicou que “a superlotação das grandes 
emergências do Estado, neste início de ano, exige 
soluções que vão muito além das UPAs espalhadas 
pela Região Metropolitana do Recife”. Mais adian-
te, apresenta uma afirmação do secretário de saú-
de de que “grande parte da lotação vem do trânsi-
to. São atropelados e vítimas de acidentes de mo-
to (...)”. A matéria fala ainda sobre a importância de 
regulamentar as cinquentinhas e sobre a necessi-
dade de que outras políticas, como a de trânsito, 
preocupem-se com a situação descrita pelo secre-
tário. Analisando o texto, assinale a alternativa que 
contém o conceito que mais se aproxima da pro-
posta apresentada para minorar o problema de su-
perlotação das emergências. 

 Ⓐ Universalização. 
 Ⓑ Regionalização. 
 Ⓒ Integralidade. 
 Ⓓ Intersetorialidade. 
 Ⓔ Hierarquização.

GRAU DE DIFICULDADE

▶ DICA DO AUTOR: atenção para os princípios e dire-
trizes do SUS e ciência da organização em rede e 
da necessidade de articulação entre os setores de 
governo.
Alternativa A: INCORRETA. A universalidade é um princí-
pio doutrinário do SUS e prevê o atendimento de to-
dos os cidadãos dentro do Sistema de Saúde, sem 
preconceitos ou privilégios.

Alternativa B: INCORRETA. A regionalização é a estratégia 
operacional que faz cumprir a diretriz/princípio or-
ganizativo da descentralização político-administra-
tiva, com direção única em cada esfera de governo.
Alternativa C: INCORRETA. A integralidade é um princí-
pio doutrinário do SUS que prevê o atendimento ao 
indivíduo e à coletividade. De acordo com a Lei Or-
gânica nº 8.080/90, a integralidade é “entendida co-
mo conjunto articulado e contínuo das ações e ser-
viços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de com-
plexidade do sistema”.
Alternativa D: CORRETA. A intersetorialidade é a articu-
lação de políticas e programas de interesse para a 
saúde em que a execução não é de responsabilida-
de do setor. No caso citado, o sistema de saúde de-
ve propor articulação com o órgão responsável pe-
la mobilidade urbana para, em conjunto, propor e 
executar estratégias para redução de acidentes no 
trânsito, como: medidas educativas, faixas de pe-
destres, semáforos estratégicos e a própria análise 
da regulamentação das cinquentinhas.
Alternativa E: INCORRETA. A hierarquização é a organiza-
ção da Rede de Atenção à Saúde em níveis de com-
plexidade crescente, de forma articulada e contínua, 
vide esquema a seguir:

DESCENTRALIZAÇÃO – PRINCÍPIO ORGANIZATIVO DO SUS

▍Resposta: Ⓓ
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02 (IMIP – RESID. MULTIPROF. SAÚDE – 2015) Desde a 
criação do Sistema Único de Saúde (SUS) até 

os dias atuais, muito se tem discutido sobre seus 
avanços e, também, sobre os problemas que vêm 
se apresentando. A criação do SUS objetivou alterar 
a situação de desigualdade na assistência à saúde 
da população, tornando obrigatório o atendimen-
to público a qualquer cidadão, ofertando serviços 
na atenção primária, secundária e terciária. Analise 
as afirmativas abaixo e coloque V nas verdadeiras e 
F nas falsas. 

(    )

A partir dos seus princípios, esse sistema aponta 
para a ampliação das ações dos profissionais de 
saúde, tendo o objetivo de torná-los capazes de 
assegurar assistência de qualidade para todos 
com competência técnica e humana, de acordo 
com as diretrizes do sistema. Intenta também o 
estabelecimento de vínculo com os usuários, ga-
rantindo a sua participação na tomada de deci-
sões nos serviços de saúde.

(    )

As ações e serviços públicos de saúde passaram 
a integrar “uma rede regionalizada e hierarquiza-
da”, organizada de acordo com as diretrizes da 
descentralização, atendimento integral e partici-
pação da comunidade.

(    )

O acesso da população à rede deve ser exclusiva-
mente por meio dos serviços de nível secundário 
e terciário de atenção, que devem estar qualifi-
cados para atender e resolver os principais pro-
blemas que se apresentam.

(    )

A integralidade pressupõe acesso a bens e servi-
ços, formulação, gestão e controle participativo 
de políticas públicas e interação usuário/profis-
sional, sem perder a perspectiva daquilo que é 
comum a todos e deve ser universal: o direito de 
viver e ser tratado com respeito à integridade e à 
dignidade da condição humana em situações de 
saúde, doença e morte.

(    )

Na Constituição da República de 1988, a saúde é 
conceituada como resultado das condições de vi-
da das pessoas. Não é adquirida apenas com as-
sistência médica, mas, principalmente, pelo aces-
so das pessoas a emprego, salário justo, educa-
ção, habitação, saneamento, transporte, alimen-
tação, cultura, lazer e um sistema de saúde digno 
e de qualidade.

Assinale a alternativa que contém a sequência COR-
RETA. 

 Ⓐ V – V – F – F – V. 
 Ⓑ V – V – F – V – V. 
 Ⓒ V – V – V – V – V. 
 Ⓓ V – F – F – V – V. 
 Ⓔ V – V – V – F – V. 

GRAU DE DIFICULDADE

Assertiva I: VERDADEIRA. Pontes, Oliveira e Gomes (2014, 
p. 1), afirmam: 
“A partir dos seus princípios, esse sistema aponta pa-
ra a ampliação das ações dos profissionais de saúde, 
com o objetivo de torná-los capazes de assegurar as-
sistência de qualidade para todos, com competên-
cia técnica e humana e de acordo com as diretrizes 
do sistema, além do estabelecimento de vínculo 
com os usuários, garantindo a sua participação na 
tomada de decisões nos serviços de saúde. Tais de-
safios exigem do profissional de saúde consonân-
cia com os preceitos doutrinários e operacionais do 
sistema, além de construções simbólicas que deem 
suporte a tais ações”.
Assertiva II: VERDADEIRA. De acordo com o art. 198 da 
Constituição Federal de 1988: 
“As ações e serviços públicos de saúde integram uma 
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único, organizado de acordo com as seguin-
tes diretrizes:
I – Descentralização, com direção única em cada es-
fera de governo;
II – Atendimento integral, com prioridade para as ati-
vidades preventivas, sem prejuízo dos serviços assis-
tenciais;
III – participação da comunidade”.
Assertiva III: FALSA. O acesso da população à Rede de 
Atenção à Saúde (RAS) se dá pelas portas de entra-
da previstas no artigo 9º do Decreto nº 7.508/11: 
“São Portas de Entrada às ações e aos serviços de 
saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de 
atenção primária, urgência e emergência, atenção 
psicossocial e especiais de acesso aberto.” Além dis-
so, o acesso é garantido em todos os níveis de as-
sistência, tendo a atenção básica como ordenadora 
do cuidado.
Assertiva IV: VERDADEIRA. Silva (2015) afirma: 
“A prática do princípio da integralidade pressupõe 
o acesso a bens e serviços, gestão, formulação, con-
trole participativo, interação do usuário e profissio-
nais tendo-se como norteador o direito de ser tra-
tado com integralidade e dignidade como pessoa 
humana.”
Assertiva V: VERDADEIRA. De acordo com o art. 196 da 
Constituição Federal de 1988:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garan-
tido mediante políticas sociais e econômicas que vi-
sem à redução do risco de doença e de outros agra-
vos e ao acesso universal e igualitário às ações e ser-
viços para sua promoção, proteção e recuperação.”
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DICA DO AUTOR: conhecimento da definição de Rede 
de Atenção à Saúde, descrito no Decreto nº 7.508/11, 
é fundamental para gabaritar a questão.
Alternativa A: CORRETA. Vejamos o que diz o art. 2°, in-
ciso VI, do Decreto nº 7.508/11: 
“Rede de Atenção à Saúde – conjunto de ações e ser-
viços de saúde articulados em níveis de complexi-
dade crescente, com a finalidade de garantir a inte-
gralidade da assistência à saúde.”
Alternativa B: INCORRETA. Observe o conceito de mapa 
de saúde descrito no art. 2° do Decreto nº 7.508/11: 
“Mapa da Saúde – descrição geográfica da distri-
buição de recursos humanos e de ações e serviços 
de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa pri-
vada, considerando-se a capacidade instalada exis-
tente, os investimentos e o desempenho aferido a 
partir dos indicadores de saúde do sistema.”
Alternativa C: INCORRETA. O Decreto nº 7.508/11 traz em 
seu art. 2°, inciso I, o seguinte conceito de Região 
de Saúde: 

“Região de Saúde – espaço geográfico contínuo 
constituído por agrupamentos de Municípios limí-
trofes, delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais e de redes de comunicação e 
infraestrutura de transportes compartilhados, com 
a finalidade de integrar a organização, o planeja-
mento e a execução de ações e serviços de saúde.”
Alternativa D: INCORRETA. Sobre Serviços Especiais de 
Acesso Aberto, o Decreto nº 7.508/11 traz em seu 
art. 2°, inciso VII, o seguinte conceito: “Serviços Es-
peciais de Acesso Aberto – serviços de saúde espe-
cíficos para o atendimento da pessoa que, em ra-
zão de agravo ou de situação laboral, necessita de 
atendimento especial.”
Alternativa E: INCORRETA. Sobre Comissões Intergesto-
res, o Decreto nº 7.508/11 traz em seu art. 2°, inci-
so IV, o seguinte conceito: “Comissões Intergestores 
– instâncias de pactuação consensual entre os en-
tes federativos para definição das regras da gestão 
compartilhada do SUS.”
▍Resposta: Ⓐ

RESUMO PRÁTICO

Desde sua concepção na Constituição Federal 
em 1988, o processo de implantação e consolida-
ção do Sistema Único de Saúde (SUS) vem sendo 
objeto de inúmeros instrumentos normativos, como 
forma de regulamentar esse sistema e colocar em 
prática seus objetivos, diretrizes e princípios.

A Constituição Federal, que é considerada o mar-
co jurídico inicial – na qual “nasce” o SUS –, traz em 
seus artigos 196 a 200 o “registro do SUS”. O arti-
go 198 fornece em seu texto as Diretrizes e alguns 
dos princípios do SUS, conforme podemos verificar 
abaixo:

“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde 
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de acor-
do com as seguintes diretrizes:

I – Descentralização, com direção única em cada 
esfera de governo;

II – Atendimento integral, com prioridade para 
as atividades preventivas, sem prejuízo dos servi-
ços assistenciais;

III – participação da comunidade”.

Uma vez constituído o SUS, houve a necessidade 
de regulamentação, o que aconteceu em 1990, com 
a promulgação das duas Leis Orgânicas da Saúde 
(LOS). Além disso, temos também marcos jurídicos 

que surgiram com os avanços e necessidades das 
políticas de saúde. Vejamos os mais importantes:

1. Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições 
para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde e sobre a organização e o funcionamen-
to dos serviços correspondentes, além de dar 
outras providências.

2. Lei nº 8.142/90, que dispõe sobre a participa-
ção da comunidade na gestão do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) e sobre as transferências in-
tergovernamentais de recursos financeiros na 
área da saúde, além de dar outras providências.

3. O Decreto nº 7.508/11, que regulamenta a Lei 
Orgânica nº 8.080/90 e traz, em seu artigo 2º, 
alguns conceitos muito cobrados pelas bancas. 
Vejamos:

4. Resolução nº 453/12, que traz em seu texto cin-
co diretrizes que versam sobre a organização, 
o funcionamento e a importância dos Conse-
lhos de Saúde. Vejamos os principais itens de 
cada diretriz:

1 – OS PRINCÍPIOS DO SUS

Os princípios e diretrizes do SUS estão na Cons-
tituição Federal de 1988, regulamentados e “reafir-
mados” no capítulo II, artigo 7º, da Lei nº 8.080/90. 
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Os princípios do SUS são cobrados bastante em 
provas. Nas questões, muitos certames utilizam a 
divisão teórica dos princípios:

2 – DICAS PARA ESTUDO

Estudar legislação exige atenção e entendimen-
to de seus marcos jurídicos. Deixo aqui, algumas di-
cas norteadoras:
• Primeira dica: escolha o material de forma ade-

quada. Busque por professores que dominam o 
conteúdo e não apenas fazem a leitura dos mar-
cos jurídicos do SUS.

• Segunda dica: antes de iniciar a leitura “seca” 
das leis, decretos e portarias, estude a contextu-
alização histórica do Sistema de Saúde, mesmo 
que esse item não conste no edital, pois ajudará 
o entendimento de como era antes e o que te-
mos hoje com o SUS.

• Terceira dica: organize seu material de estudo 
em ordem cronológica. Ou seja, inicie do marco 
jurídico com a data de publicação mais antiga 
e siga a ordem de publicação até a mais recen-
te. Dessa forma, você acompanhará a evolução 
do sistema e as alterações e inclusões de ações 
e serviços.

• Quarta dica: afaste seu momento de estudo da 
realidade que a mídia e o dia a dia nos revelam. 
As bancas cobram o que consta nas leis, logo, se 
você comparar com a realidade tático operacio-
nal, correrá o risco de errar a questão. As bancas 
já sabem como usar a “pegadinha” da vida práti-
ca versus o “o que tem na lei”.

• Quinta dica: tente entender o SUS, não apenas 
decorar. Existem bons professores que, por se-
rem militantes ou por terem feito parte da cons-
trução do SUS, trazem o conteúdo de forma le-
ve e compreensível. Essa metodologia faz com 
que você não esqueça o que estudou e aprenda 
a associar, interpretar e gabaritar as questões, 
mesmo sem ter decorado.
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01 (UFRRJ – SELEÇÃO DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA VE-
TERINÁRIA – 2014) Sobre a Doença Brônquica 

Felina, analise as afirmativas abaixo e assinale a al-
ternativa correta:

I. A Asma Brônquica se caracteriza pela obstrução 
reversível das vias aéreas – resultante de bron-
coconstrição e associada ao aumento da produ-
ção de muco –, hipertrofia do músculo liso e in-
flamação eosinofílica.

II. A Bronquite Aguda se caracteriza pela inflama-
ção reversível das vias aéreas de curta duração 
(menos de três meses) associada ao aumento 
da produção de muco e inflamação neutrofílica 
ou macrofágica.

III. A Bronquite Crônica se caracteriza pela inflama-
ção crônica das vias aéreas (mais de três meses), 
resultando em lesão irreversível associada ao au-
mento da produção de muco e inflamação neu-
trofílica, eosinofílica ou mista.

 Ⓐ Apenas a afirmativa I está correta.
 Ⓑ Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
 Ⓒ Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
 Ⓓ Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
 Ⓔ As afirmativas I, II e III estão corretas.

GRAU DE DIFICULDADE

Assertiva I: CORRETA. A inflamação da via aérea tem rela-
ção com uma resposta antigênica e alérgica. Relacio-
nada com a ativação de linfócitos T helper (Th2) as-
sociada à cascata inflamatória, suscita em metapla-
sia e proliferação do epitélio, hiperplasia das glân-
dulas mucosas, hipertrofia muscular lisa e alterações 
enfisematosas. Além disso, peculiaridades anatômi-
cas da espécie felina, como maior quantidade de 
músculo liso na parede brônquica e na região duc-

tal alveolar, mais cartilagem elástica do que hialina 
nos bronquíolos, predomínio de células globóides e 
mais mastócitos pulmonares predispõem a essa fi-
siopatogenia.
Assertivas II e III: CORRETAS. Quanto à caracterização ce-
lular apontada nas afirmativas II e III, tais informa-
ções podem ser obtidas por meio da realização do 
lavado traqueal, que, nesse caso, torna-se uma fer-
ramenta valiosa para estabelecer o diagnóstico e os 
diagnósticos diferenciais.
▍Resposta: Ⓔ

02 (UFRRJ – SELEÇÃO DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA VE-
TERINÁRIA – 2014) Sobre doenças transmitidas 

por artrópodes, analise as afirmativas abaixo e mar-
que a alternativa correta:

I. A trombocitopenia é a anormalidade hemato-
lógica mais consistente em todos os estágios da 
erliquiose canina. 

II. Cães infectados com Babesia canis podem de-
senvolver anemia hemolítica grave, choque hi-
potensivo e síndrome da disfunção de inúme-
ros órgãos. Embora a lesão direta do parasita 
contribua para a anemia, a anemia hemolítica 
secundária é aparentemente mais importante. 
Além disso, os cães infectados geralmente apre-
sentam trombocitopenia e leucocitose. Ao lado 
dos sinais clínicos típicos da anemia, podem ser 
encontrados febre, vômito, linfadenopatia e es-
plenomegalia. Apesar da hemólise ser predomi-
nantemente extravascular, também podem ser 
observados sinais de hemólise intravascular. 

III. Os sinais clínicos mais comuns de animais com 
erliquiose canina na fase aguda podem ser dis-
cretos ou graves, podendo incluir perda de pe-
so, febre, sangramento espontâneo (petéquias, 
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equimoses, sufusões, epistaxe, melena, hematú-
ria, hifema), palidez decorrente da anemia, linfa-
denopatia generalizada, esplenomegalia, hepa-
tomegalia, uveíte, meningoencefalomielite (ata-
xia, paresia, convulsões) e até edema intermiten-
te de membros. 

IV. Já os sinais clínicos de animais com erliquiose 
crônica são: febre transitória, anorexia, letargia, 
secreção oculonasal, linfadenopatia generaliza-
da, esplenomegalia, hepatomegalia e trombo-
citopenia moderada a grave. Na fase crônica, o 
título de anticorpo é negativo, o que dificulta o 
seu diagnóstico. 

V. O tratamento de escolha para a Babesiose ca-
nina é realizado com Doxiciclina (5 a 10 mg/kg, 
a cada 12 horas, durante 28 dias). O tratamento 
da erliquiose inclui o uso da doxiciclina associa-
da ao dipropionato de imidocarb (7 mg/kg a ca-
da 72 horas, durante 15 dias).

 Ⓐ V – V – F – F – F.
 Ⓑ V – V – V – V – F.
 Ⓒ F – V – F – F – V.
 Ⓓ V – F – F – F – F.
 Ⓔ F – F – V – F – V.

GRAU DE DIFICULDADE

Assertiva I: VERDADEIRA. Sim, contudo não é tão grave 
na fase aguda a ponto de promover hemorragia es-
pontânea.
Assertiva II: VERDADEIRA. Pacientes com a forma hipera-
guda da babesiose canina podem desenvolver ane-
mia hemolítica grave, com uma população celular 
marcada pela presença de reticulócitos, anisocitose 
e policromasia. Ainda nessa forma da doença, o pa-
ciente pode apresentar choque hipotensivo e alte-
rações neurológicas como incoordenação motora e 
convulsão. Vale salientar que a doença pode cursar 
com formas clínicas variadas, como subclínica, hipe-
raguda e aguda, sendo condicionadas a essas fases 
a idade do paciente e sua capacidade imunológi-
ca. Outrossim, a doença pode complicar e o animal 
evoluir com acidose metabólica e coagulação intra-
vascular disseminada (CID). 
Assertiva III: FALSA. Os sinais neurológicos ligados a fa-
se crônica da erliquiose estão ligados a depressão, 
dor, ataxia, paresia, nistagmo e convulsões.
Assertiva IV: FALSA. Os sinais clínicos na fase crônica 
são febre, anorexia, letargia, mucosas pálidas, ede-
ma periférico e alterações secundárias como pneu-
monia e doença renal, enquanto que a secreção 
óculo nasal é comumente vista na fase aguda, as-
sim como a linfadenopatia. Na fase crônica, os tes-

tes de ELISA são ferramentas importantes no diag-
nóstico, tendo em vista a baixa frequência de mó-
rulas nessa fase. 
Assertiva V: FALSA. Existem vários protocolos usando 
tetraciclina, doxiciclina, cloranfenicol e dipropiona-
to de imidocarb para o tratamento da erliquiose, 
sendo a doxiciclina a droga de eleição.
▍Resposta: Ⓐ

03 (UFRRJ – SELEÇÃO DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA VE-
TERINÁRIA – 2014) As doenças infecciosas apre-

sentam alta ocorrência na clínica de pequenos ani-
mais. Analise as afirmativas abaixo e marque a al-
ternativa correta: 

I. A leptospirose é uma zoonose reemergente com 
maior prevalência envolvendo os sorovares Lep
tospira grippotyphosa e L. pomona. 

II. Os principais sinais clínicos de animais com lep-
tospirose incluem: início agudo de anorexia, de-
pressão, febre, vômito, andar rígido e relutância 
em se movimentar (mialgia generalizada). Al-
guns animais podem apresentar sinais de insu-
ficiência renal e hepática. 

III. A Leptospira é uma bactéria de crescimento rá-
pido, fácil de ser submetida à cultura. Assim, o 
diagnóstico da doença é realizado através do 
exame de sangue, sorologia e cultura. 

IV. O tratamento deve ser realizado o mais rápido 
possível. Nos casos em que houver suspeita da 
infecção, podem ser administrados antibióticos. 
Na ordem decrescente de escolha feita pelo mé-
dico veterinário estão as enrofloxacinas, penici-
linas, ampicilinas e a doxiciclina. 

V. A coagulação intravascular disseminada é uma 
potencial complicação da leptospirose. O diag-
nóstico dessa importante disfunção é baseado 
nos resultados dos testes de coagulação, incluin-
do hipofibrinogenemia, trombocitopenia, tem-
po de protrombina e de coagulação da trombi-
na aumentados e aumento de produtos da de-
gradação de fibrina. 

 Ⓐ Se apenas as afirmativas I, II, III e V estiverem 
corretas.

 Ⓑ Se apenas as afirmativas I, II e V estiverem cor-
retas.

 Ⓒ Se apenas as afirmativas II, III e IV estiverem cor-
retas.

 Ⓓ Se apenas as afirmativas I, II e III estiverem cor-
retas.

 Ⓔ Se todas as afirmativas estiverem corretas.


