Medicina Veterinária

PADRÃO DE RESPOSTA
Em termos de atendimento à proposta, espera-se que o estudante estabeleça
relação entre a qualidade do serviço de esgotamento sanitário e de tratamento
da água para o agravamento do número de casos de internação e morte por
diarreia entre a população brasileira: geralmente, quanto maior a abrangência
dos serviços, menor a ocorrência de internações por essa moléstia e menor os
gastos com os tratamentos de saúde.
Espera-se, também, que o estudante mencione pelo menos duas políticas
públicas implementadas para buscar resolver o problema e que proponha uma
ação visando contribuir para a sua solução.

O estudante deve elaborar um texto dissertativo, coerentemente estruturado,
que evidencie a capacidade de tratar os seguintes tópicos:
•

•

•

O papel da tecnologia digital. Esse papel deverá ser abordado
considerando pelo menos um dos seguintes aspectos:
o A potencialização e/ou a facilitação das atuais ações de
espionagem;
o A execução e/ou a sofisticação de crimes contra a privacidade;
o A proteção – em termos de sigilo/invisibilidade – dos agentes
dessas ações.
A garantia dos direitos do cidadão e do Estado. Essa garantia deverá
ser abordada considerando pelo menos um dos seguintes aspectos:
o As possíveis violações e/ou decorrentes reparações do direito à
privacidade;
o O descumprimento e/ou rompimento de acordos internacionais.
O problema da segurança. Esse problema deverá ser abordado
considerando pelo menos uma das escalas de ação:
o A do indivíduo (cidadão);
o A do Estado (segurança/soberania nacional);
o A das organizações (empresas e/ou instituições nacionais ou
internacionais).

Padrão de resposta
O texto deverá abordar as atribuições do atual sistema de inspeção e defesa
sanitária (MAPA) em relação às exigências do SISBI, quanto à abrangência
municipal (SIM), estadual (SIE) e federal (SIF).
No SISBI, o MAPA terá função de coordenador e os municípios e estados, por
adesão voluntária, terão serviços de inspeção e defesa sanitária avaliados
como equivalentes ao sistema federal. Para tanto, serão realizadas as
seguintes etapas:
1. Sensibilização e orientações básicas;
2. Apoio financeiro e institucional;
3. Organização e preparação;
4. Implantação; e
5. Verificação.
Quanto às implicações socioeconômicas e de segurança alimentar, o texto
deverá contemplar as questões de utilização de produtos de origem animal
como fonte de renda para agricultura familiar, e o significado de mínimo risco
de transmissão de doenças infecciosas ou parasitárias à população, dentro
deste contexto.

Padrão de resposta
a) Tomando como referência o padrão anatômico do coração normal, é
possível evidenciar claramente duas alterações. São elas (1) o
espessamento dos folhetos da válvula mitral (entre AE e VE) cujos
bordos mostram-se irregulares; e (2) a dilatação atrial esquerda que,
nesta imagem, apresenta diâmetro próximo ao do ventrículo esquerdo.
b) As características clínicas e o exame ecocardiográfico permitem
estabelecer o diagnóstico de endocardiose de válvula mitral (sinônimos:
doença valvar mitral crônica, mixomatose de válvula mitral, degeneração
mixomatosa da válvula mitral) cuja patogenia envolve a deposição
crônica de mucopolissacarídeos na camada esponjosa dos folhetos
valvares,
causando
seu
espessamento,
irregularidade
e,
consequentemente, insuficiência. A regurgitação ventrículo-atrial
esquerda promove redução do débito cardíaco, com ativação dos
mecanismos compensatórios que desencadeiam aumento da pré-carga,
causando dilatação atrial esquerda. Nas fases mais avançadas também
se desenvolverá dilatação ventricular esquerda.
c) O tratamento da endocardiose de mitral em cães é sintomático, baseado
na terapia da insuficiência cardíaca congestiva. Nesse sentido, são
empregados classicamente diuréticos e dilatadores (inibidores da ECA).
Outros fármacos, como digitálicos (digoxina) ou inodilatadores
(pimobendam) também podem ser incluídos na terapia, se necessário.

Padrão de resposta

a) O estudante deve obrigatoriamente relacionar as seguintes vantagens:
•
•
•
•

redução da idade de abate do animal;
produção de carne de melhor qualidade;
encurtamento do ciclo produtivo (aumento do desfrute e maior giro de
capital);
melhor aproveitamento das áreas de pastagens para outras
categorias animais.

b) O estudante deve abordar medidas para a redução de custos dos dois
principais itens do custo operacional efetivo:
•
•

Aquisição ou produção de animais de reposição (boi magro) mais
baratos
Produção ou aquisição de ingredientes da ração por um menor preço
(redução do custo da alimentação)

