
 
 

FAURGS – HCPA – Edital 01/2011  PS 08 – MÉDICO I – Oftalmologia: Uveítes 

 Pág. 1 

 

 



 
 

FAURGS – HCPA – Edital 01/2011  PS 08 – MÉDICO I – Oftalmologia: Uveítes 

 Pág. 2 

 

 

 

 



 
 

FAURGS – HCPA – Edital 01/2011  PS 08 – MÉDICO I – Oftalmologia: Uveítes 

 Pág. 3 

 

 

Instrução: Responda às questões de números 01 a 10 no CADERNO DE RESPOSTAS, de forma dissertativa, atendo-se ao 
solicitado em cada uma delas. Preencha, no máximo, uma folha para cada resposta, inclusive nas questões 
divididas em diferentes itens. O tempo para conclusão da prova é de três (3) horas e 30 (trinta) minutos. 

01. Em relação à síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada, descreva seis critérios diagnósticos oculares que caracterizam 
a fase precoce da doença. 

 

02. Em relação ao tratamento sistêmico da síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada, descreva 
 
a) as quatro drogas que podem ser usadas; 
b) as doses dessas drogas; e 
c) as vias de administração dessas drogas. 

 

03. Sobre as uveítes reumáticas soro negativas do adulto, relacione 
 

a) o quadro clínico sistêmico dos diferentes tipos; e 
b) o quadro ocular dos diferentes tipos. 

 

04. Com relação à artrite reumatoide juvenil, descreva 
 

a) os tipos clínicos; 
b) o envolvimento articular; e  
c) o tratamento local, sistêmico e cirúrgico. 

 

05. Sobre a análise multimodal nas uveítes, relacione cinco modalidades e seus achados  
  

a) na toxoplasmose ocular; e 
b) na coroidite serpiginosa. 

 

06. Sobre a análise multimodal nas uveítes, relacione cinco modalidades e seus achados  
 

a) na síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada; e 
b) nas uveítes intermediárias. 

 

07. Sobre a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida Ocular, relacione a contagem de linfócitos cd4 com o aparecimento 
das oito infecções oportunísticas mais comuns. 

 

08. Em relação à Síndrome de Imunodeficiência Adquirida Ocular, classifique 
 

a) os tipos de retinites por CMV; e 
b) as doses e a via de administração das quatro drogas usadas nas retinites por CMV. 

 

09. Na Toxoplasmose Ocular Adquirida, descreva 
  

a) cinco indicações do tratamento;  
b) as drogas usadas e as doses dessas drogas; 
c) quatro esquemas de administração; 
d) o tratamento na gestação; e 
e) o tratamento no imunodeprimido. 

 

10. Na Toxoplasmose Congênita, descreva 
 

a) a prevalência no Brasil; 
b) as formas de apresentação ocular; 
c) o diagnóstico; e 
d) as doses das drogas usadas no tratamento pós-natal. 


