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RECURSOS 

Questão 2A) 

 

Resposta do candidato (prova teórico /prática) da referida questão ora em avaliação: 

” sim, exame de raio x para pesquisa de metástase” 

Resposta do recurso 

Não foi especificado pelo candidato(a) qual a região a ser radiografada e quantas incidências 

seriam necessárias. Assim como os demais métodos de avaliação como a ultrassonografia 

abdominal e a histopatologia da massa tumoral. 

Recurso indeferido 

 

Questão 4 B) 

 

Resposta do candidato (prova teórico /prática) da referida questão ora em avaliação: 

”Animal ingere um corpo estranho ou tem parasitas intestinais, com o peristaltismo do órgão 

ele tenta empurrar o objeto para fora, fazendo com quê uma alça acabe adentrando na outra e 

cause a intussuscepção”] 

Resposta ao recurso: 

A simples presença do corpo estranho (o que ocorreu no paciente da referida questão) ou de 

parasitas ou qualquer processo infeccioso não irá necessariamente resultar em intussuscepção. 

Cabe destacar que estas causas podem cursar com irritação da mucosa intestinal e enterite que 

resulta em AUMENTO DO PERISTALTISMO.  

Na sua resposta do candidato só consta: “com o peristaltismo do órgão”.  

Recurso indeferido 

 

Questão 4 C) 

 

Resposta do candidato (prova teórico /prática) da referida questão ora em avaliação: 

“O tratamento clínico inicial é de suporte com terapia e observar o animal para ver se a 

intussuscepção vai desfazer sozinha, não sendo desfeita o tratamento é cirúrgico” 

Resposta do recurso  



Não houve especificação do tratamento suporte tal qual fora referenciado no recurso “O 

tratamento clínico inicial era de suporte (correção dos desequilíbrios de fluidos e eletrólitos – 

estabilização do paciente) com terapia e observar o animal para ver se a intussuscepção vai 

desfazer sozinha (raro, mas é possível), para só assim entrar em cirurgia.”  

Tratamento de suporte é terminologia ampla, que pode ser empregada para ampla miríade de 

situações de enfermidade. Portanto, os termos terapia de suporte ou tratamento de suporte 

não são idênticos para todas as situações, desta forma há necessidade de especificação, 

detalhamento, ou seja, descrição pormenorizada da conduta.   

Recurso indeferido. 

 

Questão 7 b-d) 

 

Resposta do candidato (prova teórico /prática) da referida questão ora em avaliação:  

“Pela radiografia é possível observar área com alterações degenerativas articulares. O 

tratamento indicado para o animal com esse quadro clínico e com as alterações radiográficas é 

de uma colocefalectomia ou STQ (substituição total do Quadril). Para alivio da dor do animal.” 

Resposta do recurso  

Foi solicitado; “Determine os tratamentos possíveis com breve justificativa (0,3)” 

Não foi iniciado o tratamento para conforto do paciente até o procedimento escolhido; 

Não consignado a denervação ou neurectomia como alternativa adequada para o paciente em 

questão. 

Apesar da escolha de duas técnicas, a cefalectonia e a substituição total do quadril, o candidato 

não descreveu as justificativas da sua escolha. A questão foi pontuada em 0,15 ou seja a metade 

do valor.  

Recurso indeferido 

 

Questão 9) 

 

Resposta do candidato (prova teórico /prática) da referida questão ora em avaliação:  

”Para a correção adequada de uma segmentar do fêmur seria necessário um pino intramedular 

com uso de uma cerclagem na esquirola para encaixar ao restante do osso ou de uma placa de 

neutralização com parafuso compressivo.  

Resposta do recurso  

A imagem radiográfica representava uma não união com fratura de placa, perguntava-se qual a 

correção?  

Qual a correção da não união, e não da fratura pré-existente.  Esta já foi remodelada pelo 

tempo de permanência da instabilidade.  



De qualquer forma, apesar da interpretação equivocada das imagens a questão foi pontuada em 

(0,1 ponto) 

Recurso indeferido 
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