
 

 

Edital-025/2021/CAV – SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA 

 

Área de Conhecimento: Diagnóstico por Imagem 

 

PROVA ESCRITA – PADRÃO DE RESPOSTA 

 

• QUESTÃO 1: Em um animal que sofreu um trauma torácico, que alterações radiográficas  

podem ser encontradas? (2,0) 

 
Livro: Respostas do THRALL – Diagnóstico de Radiologia Veterinária. 

 
Ruptura/ avulsão traqueia: cap 26 p. 495 

Perfuração esôfago: cap 27 p. 517 

Alteração da parede torácica: cap 28 p. 523 

Ruptura diafragmática: cap. 29 p. 538 

Pneumomediastino: cap. 30 p. 567 

Efusão pleural: cap 31 p. 571 

Pneumotórax: cap 31 p. 579 

Efusão pericárdica: cap 32 p. 602 

Pneumopericárdio 

Fraturas (costela, coluna, esternébra) e luxações: cap. 11 p. 174 

Ruptura musculatura intercostal: cap 28 p. 527 

Contusão pulmonar/hemorragia: p. 610 

Atelectasia: p. 610 

Torção de lobo pulmonar: cap 33 p 629 

 
 

• QUESTÃO 2 : Quais os principais sinais radiográficos e ultrassonográficos de Doença de 

Bexiga? (2,0) 

Resposta:Capítulo 39 Thrall 

Cistite: Alterações radiográficas não significativas, mas a literatura cita, para o contrastado, 

irregularidade da mucosa e falha no preenchimento de contraste. No ultrassom é possível 

mensurar espessamento parietal (>0,2 cm), geralmente, ocorre o acúmulo de debris celulares 

hiperecóicos no lúmen da bexiga. Cistite enfisematosa é caracterizada pela presença de gás no 

interior do lúmen da bexiga, radiograficamente identificado por áreas de radiopacidade gás no 

interior do lúmen e ultrassonograficamente por áreas hiperecoicas formadoras de artefato de 

reverberação.  



Urólitos: No raio-x apenas cálculos radiopacos (Oxalato de cálcio, estruvita, sílica e fosfato). No 

exame ultrassonográfico podemos identificar todos os tipos de cálculos, sendo caracterizado 

como estruturas hiperecóicas no lúmen da bexiga, causando artefato de sombra acústica 

posterior. 

Neoplasia: Ocorre mais comumente em região de trígono vesical sendo o mais comum o 

carcinoma de células transicionais. Com cistografia de contraste + observa-se uma falha de 

preenchimento provocada por massas tumorais que se projetam para o lúmen da bexiga; à 

pneumocistografia, a massa visibilizada projetando-se para o interior da bexiga. Na 

ultrassonografia identifica-se massas de diversos tamanhos, formas e aspectos aderidas à 

parede, projetando-se em direção ao lúmen da bexiga. Pólipos são diferenciais dependendo do 

tamanho da massa.  

Ruptura: A silhueta da bexiga não é visibilizada ou é pequena e contraída; líquido no interior da 

cavidade peritoneal causa perda de detalhamento intra-abdominal. Cistografia de contraste + 

evidenciará extravasamento do contraste no interior da cavidade abdominal.  

Divertículo uracal: Saculações nas margens da bexiga, que podem ser identificadas como 

extensões da vesícula urinária, atuando na retenção da urina e infecções de trato urinário.  

 

 

• QUESTÃO 3 : Sinais Radiográficos da Degeneração ou  Síndrome do Navicular? (2,0) 

Resposta: Presença de entesófitos nas extremidades, remodelamento do osso navicular, alargamento das 

invaginações sinoviais, presença de discretos fragmentos ósseos adjacentes, erosões corticais, 

mineralização do tendão flexor digital profundo, cistos ósseos, esclerose do osso navicular, perda da 

diferenciação corticomedular. (Pg. 460).  

 

• QUESTÃO 4: Quais as Principais  causas de Padrões Pulmonares encontrados no exame 

radiográfico e quais são eles? (2,0) 

 Resposta: 

Alveolar: edema pulmonar cardiogênico e não cardiogênico, pneumonia, hemorragia, tromboembolismo, 

neoplasia primária, metástase pulmonar, atelectasia ou torção lobar (pag 615).  

Intersticial: Nodular (estruturado) – Neoplasia primária, artefato, hematoma, abcesso, cisto, granuloma, 

infecção parasitária, metástase pulmonar (pag 621).  

   Não estruturado difuso – Artefato, ventilação inadequada, linfoma, pneumonia incipiente, 

processo neoplásico/ metastático, edema cardiogênico incipiente, infecção parasitária. 

Bronquial: Bronquite crônica, mineralização bronquial, processo inflamatório brônquico alérgico, infecção 

parasitária e bacteriana, edema pulmonar cardiogênico, neoplasia (Tabela 33-2 pg. 617).  

Vascular: Hipervascular – pag 596;594.   Hipovascular – Desidratação, choque, hipovolemia, 

hipofunção adrenocortical desvio direita-esquerda (pag. 597).  

 

• QUESTÃO 5: Obstrução de Intestino Delgado: Quais as causas principais, quais os exames de 

imagem utilizados e os respectivos achados? (2,0) 

 Resposta: Capítulo 44 do Thrall. 



Íleo mecânico (Obstrução): Causada por corpo estranho, intussuscepção, aderências, parasita, estenose 

ou neoplasia. Sinais radiográficos – Distensão marcante das alças por gases (dilatação); alças intestinais 

distribuídas paralelamente, com aspecto empilhado; acúmulo de gás e dilatação intestinal cranial à lesão. 

Exame contrastado – Na obstrução total o contraste não evolui e na parcial passa lentamente e pode fazer 

sinal de fio.  

Medidas normais: Menor ou igual 1,6 x altura de L5; Maior ou igual 2-3 largura da costela; menor que a 

largura de um espaço intercostal. Em gatos: Menor ou igual a 2x altura de L4  

Íleo funcional: Causas comuns – Enterite viral, obstrução mecânica crônica distal e peritonite. US – 

Quando as contrações peristálticas são interrompidas em decorrência de anormalidades vasculares e 

neuromusculares na parede intestinal, o lúmen se dilata. Dilatação difusa. Não é possível diferenciar 

ultrassonograficamente a obstrução mecânica completa crônica e o íleo funcional. Entretanto, a detecção 

do peristaltismo sugere e exclusão do íleo funcional. 

Intussuscepção: Em corte transversal, a intussuscepção aparece como uma lesão circular, em “anéis de 

cebola” concêntricos, que representam as múltiplas camadas da parede intestinal. O segmento 

intussuscepiente externo tende a ficar edemaciado e hipoecóico, enquanto o intussuscepto (interno) 

hiperecóico. Intussuscepção: Alças distendidas por gases/fluído anterior a obstrução; podendo conter 

massa radiopaca mesogástrica. Exame contrastado – Na obstrução total o contraste não evolui e na 

parcial passa lentamente e faz sinal de garra; contraste delimita uma alça dentro da outra e há falha de 

contraste nas alças. 
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