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Apresentação

O livro Preparatório para Residência em Medicina Veterinária – 2020 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 conteú-
dos, 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 fun-
damental 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 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 seguin-
te modelo:

Bons Estudos!

Karen Nina Nolasco
Editor
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2clínica Médica de  
Pequenos Animais

Mary’ Anne Rodrigues de Souza

2.1 DERMATOLOGIA

01 (COREMU – UFF – 2019) Uma infecção bacte-
riana localizada na porção superficial do 

folículo piloso pode evoluir com acometimen-
to de porções mais profundas do mesmo, le-
vando-o à ruptura e consequente comprome-
timento dérmico e do tecido celular subcutâ-
neo. Os agentes bacterianos frequentemente 
envolvidos são Staphylococcus pseudointerme-
dius, associados ou não a Proteus, Escherichia 
coli e Pseudomonas sp. A esta afecção dá-se o 
nome de:

 Ⓐ Piodermite profunda.
 Ⓑ Dermatite mucocutânea.
 Ⓒ Piodermite exfoliativa.
 Ⓓ Dermatite piotraumática.

Grau de dificuldade

Alternativa A: CORRETA. É precedida da ocorrência 
do histórico de dermatite superficial crônica.8,29,35

Alternativa B: INCORRETA. A dermatite mucocutâ-
nea é uma afecção bacteriana que ocorre 
nas junções mucocutâneas, e seus principais 
diagnósticos diferenciais são piodermatite su-
perficial, malassezíase, candidíase de derma-
tite autoimune.8,29,35

Alternativa C: INCORRETA. A dermatite exfoliativa 
está ligada apenas ao S. pseudintermedius e ao 
S. intermedius, não sendo relativo a Proteus.8,29,35

Alternativa D: INCORRETA. Essa dermatite se insta-
la quando o animal coça, lambe, morde ou es-
frega o local. Desse modo, a contaminação será 
em consequência da contaminação da cavidade 
oral ou da superfície na qual ele se esfregou.8,29,35

02 (COREMU – UFG – 2018) A atopia canina é 
doença geneticamente programada na 

qual o paciente torna-se sensibilizado a antíge-
nos ambientais. Nos cães não atópicos, a doen-
ça não se desenvolve. Na patogenia e nos sinais 
clínicos desta dermatopatia há:

 Ⓐ Reações de hipersensibilidade do tipo III e 
IV, culminando em áreas focais de necrose e ul-
ceração, nódulos eritematosos e pododermati-
te pruriginosa.

 Ⓑ Reação de hipersensibilidade do tipo I, do 
tipo tardia e basofílica cutânea, com surgimen-
to de erupções papulocrostosas, alopecia, es-
coriações, crostas e caspas.

 Ⓒ Reação de hipersensibilidade do tipo III, 
com surgimento de prurido intenso, associado 
à dermatite seborreica e pustular superficial ou 
profunda.

 Ⓓ Reação de hipersensibilidade do tipo I com 
produção de IgE e IgG específicas para o alérge-
no, com prurido intenso que, geralmente, en-
volve face, patas, cotovelos e ventre.

Grau de dificuldade
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Alternativa A: INCORRETA. A hipersensibilidade do 
tipo III é mediada por imunocomplexos e a IV é 
do tipo tardia mediada por células T.29,35

Alternativa B: INCORRETA. A reação do tipo IV é que 
é tardia.29,35

Alternativa C: INCORRETA. Neste tipo de reação há 
ativação do complemento.29,35

Alternativa D: CORRETA. A reação do tipo I pode ser 
atópica ou anafilática.29,35

03 (COREMU – UFPR – 2018) A dermatite ató-
pica em cães é uma das causas mais fre-

quentes de prurido de caráter alérgico. Trata-se 
de uma dermatopatia inflamatória crônica, de 
caráter genético e etiologia multifatorial. Sobre 
dermatite atópica em cães, assinale a alternati-
va correta.

 Ⓐ Animais com dermatite atópica possuem 
alterações na barreira cutânea, que resultam 
em maior permeabilidade aos alérgenos e 
maior perda de água transepidérmica.

 Ⓑ O prurido, sintoma cardeal da dermati-
te atópica, ocorre de forma perene, localiza-
do em face, membros e orelha. Anti-histamí-
nicos como monoterapia são eficazes na re-
dução do prurido, porém não podem ser usa-
dos de forma contínua, devido ao alto risco de 
efeitos colaterais.

 Ⓒ Testes intradérmicos e sorológicos (detec-
ção de IgE alérgeno específica) são os méto-
dos de diagnóstico definitivo da dermatite 
atópica canina.

 Ⓓ A dermatite trofoalérgica é o principal diag-
nóstico diferencial da dermatite atópica, devi-
do à similaridade das lesões. A diferenciação é 
realizada através de teste alérgico intradérmi-
co, considerado prova padrão para o diagnós-
tico de dermatite trofoalérgica.

 Ⓔ A cura é obtida através da imunoterapia 
alérgeno específica.

Grau de dificuldade

Alternativa A: CORRETA. Sim, e essas alterações fa-
zem com que as terminações nervosas localiza-
das na junção dermoepidérmica fiquem expos-
tas, transmitindo assim a sensação de prurido.29,35

Alternativa B: INCORRETA. O anti-histamínicos 
podem ser sim úteis no controle do prurido; 

todavia, precisam de uso por 7 a 14 dias e seus 
efeitos colaterais estão relacionados ao siste-
ma nervoso central, fazendo com que o pa-
ciente fique letárgico, deprimido e até mesmo 
sonolento. Em algumas situações, podem ter 
vômito e diarreia.29,35

Alternativa C: INCORRETA. Uma vez que podem ha-
ver reações falso-negativas ou falso-positivas, o 
diagnóstico é obtido depois de descartados to-
dos os diagnósticos diferenciais.29,35

Alternativa D: INCORRETA. Atopia não tem cura. e 
sim controle, obtido através da redução da ex-
posição aos alérgenos.29,35

Alternativa E: INCORRETA. Não há cura, apenas con-
trole.29,35

04 (COREMU – UFG – 2018) A pele é o maior ór-
gão do organismo e, em virtude de sua 

exposição, sofre várias agressões, resultando 
em lesões cutâneas. À alteração de espessura 
que cursa com espessamento crônico da pele, 
com acentuação dos sulcos cutâneos, conferin-
do a ela aspecto quadriculado ou de favos de 
mel, dá-se o nome de:

 Ⓐ Hiperqueratose.
 Ⓑ Liquenificação.
 Ⓒ Esclerose.
 Ⓓ Verrucosidade.
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Alternativa A: INCORRETA. Hiperqueratose é o es-
pessamento de pele decorrente do aumento 
da camada córnea, tornando-a áspera, inelásti-
ca, dura, de coloração acinzentada.29,35

Alternativa B: CORRETA. Liquenificação é o espessa-
mento da pele decorrente do aumento da ca-
mada malpighiana com acentuação dos sulcos 
cutâneos, dando à pele aspecto quadriculado 
ou em favos de mel.29,35

Alternativa C: INCORRETA. Esclerose é o aumento 
da consistência da pele, tornando-a lardácea 
ou coriácea. Não é depressível, e o preguea-
mento é difícil ou impossível. Pode se apresen-
tar hipo ou hipercrômica, decorrente de fibro-
se do colágeno.29,35

Alternativa D: INCORRETA. Verrucosidade é uma le-
são sólida, acinzentada, áspera, dura e inelás-
tica. Possui depressão ou ulceração na região 
central e elimina material necrótico.29,35
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05 (COMPROV – UFGC – 2020) Em cães com le-
sões anulares, com alopecia na região 

periférica que se expande de maneira centrífu-
ga, com descamação, crostas, pápulas folicula-
res e pústulas, deve-se suspeitar de:

 Ⓐ Escabiose.
 Ⓑ Dermatofitose.
 Ⓒ Demodiciose.
 Ⓓ Alergia.
 Ⓔ Leishmaniose.
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Alternativa A: INCORRETA. Escabiose canina se ma-
nifesta com intenso prurido, alopecia, pápu-
las, eritema, crostas e escoriações. A princípio, 
as áreas que apresentam rarefação pilosa são o 
jarrete, cotovelos, margens do pavilhão auricu-
lar e região ventral do abdome e tórax. Com a 
cronicidade, as lesões podem se disseminar pe-
lo corpo.35

Alternativa B: INCORRETA. A dermatofitose é uma 
doença fúngica cutânea extremamente conta-
giosa, causada por fungos patogênicos os der-
matófitos, que possuem afinidade pela querati-
na, afetando, desse modo, os pelos, unhas, cas-
cos, penas e células queratinizadas da pele.35

Alternativa C: INCORRETA. Demodiciose pode ser 
classificada como localizada ou generaliza e 
apresenta sinais clínicos como alopecia, pru-
rido, hiperqueratose, hiperpigmentação, des-
camação, hiperemia, queda de pelo, lesões 
supurativas e crostosas, eritema, escoriações, 
caspas, seborreia.35

Alternativa D: INCORRETA. Em quadros de alergia, 
observa-se eritema e prurido cutâneo, este úl-
timo identificado pela lambedura, mastigação, 
coceira e esfregação de partes do corpo. Salien-
ta-se que os sinais podem ou não ser sazonais, 
a depender do tipo de alérgeno.35

Alternativa E: INCORRETA. Leishmaniose pode ter 
manifestações relacionadas à cronicidade e, as-
sim, ela pode ser generalizada (linfadenopa-
tia generalizada, emagrecimento, alterações 
do apetite, letargia, esplenomegalia), cutânea 
(dermatite esfoliativa não prurítica, com ou 
sem alopecia, dermatite nodular e pustular) e 
ocular (blefarite, conjuntivite, ceratoconjuntivi-
te, uveíte e endoftalmite).35

06 (FUVEST – USP – 2020) Com relação à der-
matite atópica na espécie canina, é cor-

reto afirmar:

 Ⓐ A idade do animal, os sintomas e a localiza-
ção do prurido permitem a diferenciação entre 
as dermatites trofoalérgica e atópica.

 Ⓑ Definitivo da dermatite atópica é funda-
mentado nos testes alérgicos.

 Ⓒ Prurido podal, facial e otite externa são ma-
nifestações comuns na dermatite atópica.

 Ⓓ Os corticoides vêm sendo substituídos no 
tratamento da dermatite atópica por serem 
pouco efetivos.

 Ⓔ O controle da infestação por pulgas e o uso 
de ciclosporina promovem a cura da doença.
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Alternativa A: INCORRETA. Não, porque a sintoma-
tologia é muito semelhante, ao ponto de serem 
diagnósticos diferenciais.
Alternativa B: INCORRETA. Não, porque esses testes 
podem ser muito variáveis, pois podem ter rea-
ções falso-negativas e falso-positivas.
Alternativa C: CORRETA. O prurido também pode 
surgir no flanco, na região inguinal e axial e na 
face.
Alternativa D: INCORRETA. Os corticoides têm uma 
eficiência de cerca de 75% no controle do pru-
rido. É indicado seu uso em prazos curtos por 
conta dos efeitos colaterais.
Alternativa E: INCORRETA. Não é uma doença que 
tenha cura, e sim controle.

2.2 INFECCIOSAS

07 (FUVEST – USP – 2020) Um animal da espé-
cie felina, persa e com um ano de ida-

de foi levado para atendimento, apresentando 
como sintomas aumento de volume abdomi-
nal, hiporexia e mucosas discretamente ama-
reladas. Nos exames laboratoriais, apresenta-
va anemia normocítica normocrômica não re-
generativa, elevação discreta de enzimas he-
páticas e o líquido ascítico foi caracteriza-
do como um exsudato asséptico. O veteriná-
rio solicitou testes para leucemia felina e imu-
nodeficiência felina, que foram não reagen-
tes. Considerando esses dados, qual o possível 
agente envolvido no processo?
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insulina ou ao aumento dos fatores de resistên-
cia insulínica. Identifique a opção correta.

 Ⓐ A insulina glargina tem pH de aproximada-
mente 7, sendo pouco solúvel no pH fisiológi-
co, e forma microprecipitados quando injetada 
no tecido subcutâneo.

 Ⓑ Os análogos da insulina de longa ação 
(glargina e detemir) são utilizados para se as-
semelharem à secreção relativamente constan-
te de insulina pelo pâncreas entre as refeições.

 Ⓒ O tratamento com sulfonilureias é reco-
mendado para gatos recém-diagnosticados 
diabéticos ou para aqueles com neuropatia 
diabética.

 Ⓓ As insulinas comumente utilizadas em 
cães (NPH, lenta) são eficazes em gatos e acre-
dita-se que, nestes, essas insulinas tenham du-
ração prolongada.
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Alternativa A: INCORRETA. A glargina tem pH, é pou-
co solúvel no pH fisiológico e forma os micro-
precipitados no subcutâneo. Graças a essas ca-
racterísticas, há liberação lenta de insulina.41,42

Alternativa B: CORRETA. Esses dois tipos de insu-
linas possuem um período de ação menor e 
variabilidade maior em comparação ao ho-
mem.41,42

Alternativa C: INCORRETA. As sulfonilureias são con-
traindicadas para gatos recém-diagnosticados 
diabéticos ou para aqueles com neuropatia dia-
bética, assim como para pacientes com cetoaci-
dose ou perda de peso importante.41,42

Alternativa D: INCORRETA. As insulinas comumente 
utilizadas em cães (NPH, lenta) não são eficazes 
em gatos.41,42

RESUMo  
PRático

1. DOENçAS INFECCIOSAS

1.1 BABESIOSE34,36

Também conhecida como piroplasmose, 
febre do carrapato ou “tristeza parasitária”, a 
babesiose é causada por protozoários intrae-
ritrocíticos do gênero Babesia, a saber, Babesia 
canis e Babesia gibsoni, que são as principais 
espécies que infectam cães. Podem ser trans-
mitidas por carrapatos de diferentes gêneros 
e espécies que, durante o repasto, inoculam a 
forma infectante (esporozoíto). O período de 
incubação, que varia entre 10 a 20 dias, inicia-
se logo após a infecção. A parasitemia é facil-
mente identificada em torno do 14º dia de in-
fecção, período em que o micro-organismo se 
multiplica no eritrócito. 

De maneira geral, os sinais clínicos per-
meiam entre febre, depressão, fraqueza, indis-
posição, anemia severa, anorexia, taquipneia, 
taquicardia e hemoglobinúria. Além disso, qua-
tro apresentações clínicas podem ser diagnosti-
cadas: hiperaguda, aguda, crônica e subclínica.

•	 Forma hiperaguda: comum ocorrer em ani-
mais jovens. Nota-se anemia, hemoglobinú-
ria, icterícia, alterações de temperatura e 
choque. Os sinais podem ser mais evidentes 
e o prognóstico mais reservado;

•	 Forma aguda: nota-se perda de apetite, 
mucosas pálidas, ictéricas e o surgimento de 
febre, linfadenomegalia e esplenomegalia. É 
observada também uma anemia acentuada 
no exame sanguíneo;

•	 Forma crônica: observa-se depressão, fra-
queza, ascite, sinais gastrointestinais, altera-
ções no SNC, edema e evidências de doença 
cardiopulmonar; 

•	 Forma subclínica: são sinais mais brandos 
da doença. Os animais podem, inclusive, se 
recuperar e se tornarem portadores.

O diagnóstico é estabelecido através de 
esfregaços sanguíneos com coloração de Giem-
sa. Outros métodos disponíveis são: hemagluti-
nação, fixação do complemento, testes de imu-
nofluorescência ou de aglutinação, reação em 
Cadeia da Polimerase (PCR) e ELISA.
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1.1.1 Tratamento

•	 Aceturato de diminazeno: dose de 3,5 mg/
kg administrada uma única vez por via IM;

•	 Dipropionato de imidocarb: dose de 5 a 
6,6 mg/kg, SC ou IM; ou 7,5 mg/kg, SC ou 
IM, dose única (Entretanto, apresenta alguns 
efeitos adversos, como salivação, diarreia, la-
crimejamento e depressão);

•	 Doxiciclina: dose de 10 mg/kg/dia, oferece 
boa resposta terapêutica. 

1.2 ERLIQUIOSE34,36

É causada por uma riquétsia, a Ehrlichia ca-
nis, um parasita intracelular, mais especifica-
mente de leucócitos. Transmitida para os cães 
pelo carrapato Rhipicephalus sanguineus, mas 
também pode haver infecção por meio de 
transfusões sanguíneas, o que suscita em pes-
quisa da doença em potenciais doadores.

Os sinais clínicos podem variar entre mais 
leves, intensos ou até mesmo não apresentar si-
nais. Essa variação tem relação direta com a du-
ração da doença, o que permite classificá-la em 
três fases: 

•	 Fase aguda: febre, anorexia, depressão, lin-
fadenopatia, vasculite e trombocitopenia;

•	 Fase subclínica: leve perda de peso. Nessa 
fase, os animais são imunodependentes e 
pode perdurar anos;

•	 Fase crônica: palidez das mucosas, pan-
citopenia, hepatomegalia, esplenomega-
lia, linfadenopatia, edema intersticial ou 
alveolar, hemorragia pulmonar secundá-
ria à vasculite, glomerulonefrite, hemor-
ragias, poliartrite supurativa inespecífica 
e aumento da suscetibilidade às infecções 
secundárias.

Os principais achados laboratoriais variam 
conforme o estágio da doença:

•	 Aguda: trombocitopenia, leucopenia segui-
da de leucocitose neutrofílica e monocitose, 
mórulas, anemia arregenerativa, titulação 
variável, PCR positiva e hipoalbuminemia;

•	 Subclínica: hiperglobulinemia, trombocito-
penia, neutropenia, linfocitose, monocitose, 
título e PCR positivo;

•	 crônica: monocitose, trombocitopenia, 
anemia arregenerativa, hiperglobulinemia, 
proteinúria, atividade aumentada de ALT e 
FA e gamopatia policlonal IgG.

Algumas considerações são importantes 
para facilitar o entendimento:

•	 Neutropenia: comum durante a vasculite 
na fase aguda e na fase crônica, se deve à su-
pressão da medula óssea;

•	 Monocitose e linfocitose: ocorrem em de-
corrência da estimulação imune crônica;

•	 Anemia regenerativa: se dá pela perda 
sanguínea, tanto na fase aguda como na 
crônica;

•	 Anemia normocítica normocrômica arre-
generativa: suscita da supressão da medula 
óssea ou anemia crônica;

•	 Hipoalbuminemia: proveniente do extra-
vasamento da albumina para o espaço in-
tersticial em função da vasculite. 

O diagnóstico definitivo é com base na vi-
sualização de mórulas de erliquia, presentes, 
principalmente, no esfregaço da ponta da ore-
lha. A sorologia e a PCR podem ser utilizadas 
para fechar o diagnóstico, porém não de for-
ma isolada, mas sim associada e correlaciona-
da aos sinais clínicos. Vale salientar que a so-
rologia apenas comprova a exposição e que a 
PCR fará detecção do DNA comprovando a in-
fecção. Clinicamente, o diagnóstico pode ser 
realizado baseado na sintomatologia vincula-
da à presença de trombocitopenia e anemia. O 
tratamento pode ser realizado com doxicicli-
na, tetraciclina, oxitetraciclina e corticosterói-
des na fase crônica.

•	 Dipropionato de imidocarb: 5 a 6,6 mg/kg, 
SC ou IM; ou 7.5 mg/kg, SC ou IM, dose única;

•	 Doxiciclina: 5 ou 10 mg/kg – 28 dias, VO;
•	 corticosteróides (fase crônica): predniso-

lona 2,2 mg/kg, bid, 4-5 dias. Indicados na 
preservação da integridade vascular ou da 
função plaquetária.

1.3 CINOMOSE

É uma doença infectocontagiosa causada 
pelo morbilivirus, família paramyxoviridae, ordem 
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Tabela 1. Principais alterações observadas nos pacientes com DR,  
conforme estágio de evolução.1

Estágio Manifestação Nível Sérico de creatinina Níveis Séricos  
de SDMA µg/dL

Gatos Cães Cães Gatos

Paciente 
de risco

Paciente com histórico de expo-
sição a drogas nefrotóxicas, raça, 
alta prevalência de doenças in-
fecciosas na área ou velhice.

Maior que  
1.6 mg/dL <1.4

Estágio I

Neste caso, o paciente é não azo-
têmico, contudo apresenta outra 
renal, como, por exemplo, perda 
da capacidade de concentrar uri-
na, palpação renal anormal, alte-
rações ao USG, proteinúria de ori-
gem renal, alterações na biópsia 
renal, persistência do aumento 
das concentrações séricas de cre-
atinina em coletas seriadas. 

Maior que  
1.6 mg/dL <1.4 mg/dL <18 mg/dL <18 mg/dL

Estágio II 
Azotemia renal leve. Sinais clíni-
cos geralmente leves ou ausen-
tes.

1.6-2,8 mg/dL 1.4-2.8 mg/dL 18-35 18-25

Estágio III 
Azotemia renal moderada. Mui-
tos sinais clínicos extrarrenais po-
dem estar presentes.

2.9-5.0 mg/dL 2.9-5.0 mg/dl 36-54 26-38

Estágio IV Risco crescente de sinais clínicos 
sistêmicos e crises urêmicas. >5.0 mg/dL >5.0 mg/dL >54 mg/dL >38 mg/dL

Em alguns pacientes, a DRC pode ser com-
plicada por problemas pré-renais e/ou pós-re-
nais concomitantes, mas, se gerenciados, a si-
tuação pode ser controlada, o que torna im-
prescindível nestes pacientes a avaliação clíni-
ca e laboratorial nos diferentes estágios da evo-
lução da doença.

Conhecer o estágio de evolução pode au-
xiliar na melhor indicação de terapia de pre-
venção e manutenção, com os objetivos de di-
minuir a velocidade de progressão da doença 
e alcançar melhor qualidade de vida, suscitan-
do em tentativas de estadiamento por parte 
dos clínicos.

Outro fator importante durante o mane-
jo do paciente renal é o reconhecimento das 
doenças associadas a esta afecção, como hi-
pertensão arterial sistêmica, proteinúria e 
anemia.

7. NEUROLOGIA43

7.1 PARESIA

É a redução da funcionalidade motora de 
um membro. Pode ser flácida, quando há di-
minuição do tônus muscular com rápida atro-
fia muscular, e espástica, quando há aumento 
do tônus muscular. Nesse caso, é provenien-
te de um quadro crônico e está relacionada ao 
neurônio motor superior.

A paresia ainda pode apresentar monopa-
resia ou paraparesia. Na primeira, somente uma 
extremidade é afetada, e na paraparesia os dois 
membros pélvicos são afetados. Chamamos de 
hemiparesia quando há envolvimento de um 
membro torácico ou pélvico de um mesmo la-
do e de tetraparesia quando os quatro mem-
bros são paralisados.
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Em casos de perda total da funcionalida-
de dos membros, podemos chamar ainda de 
monoplegia, paraplegia, hemiplegia e tetra-
plegia.

7.2 ATAXIA

É a má sincronização do movimento, po-
dendo ser sensorial, vestibular ou cerebelar.

•	 Ataxia sensorial – provoca alteração na res-
posta de propriocepção. Nesse caso, o pa-
ciente apresenta passos largos e cruzamen-
to das patas.

•	 Ataxia vestibular – o paciente apresenta 
queda para um lado.

•	 Ataxia cerebelar – o paciente apresenta dis-
metria por hipermetria.

7.3 REAçãO E REFLEXO

Reação é um movimento voluntário e refle-
xo é um movimento involuntário em função de 
um estímulo.

7.4 PROPIOCEPçãO

É o reconhecimento da posição das partes 
do corpo proveniente de receptores periféricos.

Tabela 2. Correlação dos Achados clínicos como o local da lesão medular.43

Achados clínicos em função do local da lesão medular

c1-c5 c6-t2 t3-L3 L4-S1

Déficit proprioceptivo
(4 membros) X X X X

Ataxia x X X x

*Monoplegia – M
*Paraplegia – P

*Hemiplegia – H
*Tetraplegia – T

M/P/T/H M/P/T/H M/P/T/H
Espástica

M/P/T/H
Flácida

Reflexos
Normais (N)
Ausentes (0)

Reduzidos (R)
Aumentados (A)

MA.-N/A
MP-N/A

MA-R/0
MP-N/A

MA-N
MP-N/A

MA-N
MP-R/A

Dor cervical X X Ausente Ausente

Síndrome de Horner Ocasionalmente Ocasionalmente Ausente ausente

Postura de  
Schiff-Sherrington Ausente Ausente Apenas em lesões 

graves

Cifose Ausente Ausente X Ausente

Dor toracolombar Ausente Ausente Somente na 
palpação

Somente na 
palpação

Reflexo cutâneo do tronco S/A S/A Alterado S/A

Outros Retenção urinária Incontinência 
urinária

M.A – Membro anterior
M.P. – Membro posterior
O – Ocasionalmente
S/A – Sem alterações
X – presente
*Conforme a extensão da lesão
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