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ODONTOLOGIA
QUESTÕES DISCURSIVAS

Questão 37
1 - Suspender temporariamente (ou por 10 dias) o medicamento ginkgo biloba antes
do procedimento cirúrgico, (valor: 2,0 pontos) pois apresenta efeito anticoagulante.
(valor: 2,0 pontos)
2 - Fazer cirurgia periodontal após um novo exame de coagulograma. (valor: 1,0
ponto) Um novo exame é necessário para verificar se os valores estão normais ou
Fazer cirurgia periodontal pois, a suspensão do medicamento permite a execução
da cirurgia. (valor: 1,0 ponto)
3 - Fazer clareamento, (valor: 1,0 ponto) pois é necessário para obter a cor final
dos dentes. (valor: 1,0 ponto)
4 - Restaurar o elemento 22, (valor: 1,0 ponto) pois a cor desejada já foi
alcançada. (valor: 1,0 ponto)

Questão 38
a) 1 - Sulco gengival; 2 - Epitélio juncional e 3 - Inserção conjuntiva.
(valor: 0,5 ponto para cada estrutura)
b) O estudante deverá citar duas entre as seguintes situações:
lesões de cárie subgengivais;
fratura subgengival;
término cervical do preparo protético subgengival;
perfuração;
desgaste patológico;
perfil de emergência exagerado (sobrecontorno);
injúrias durante o preparo e/ou moldagem.
(valor: 1,0 ponto para a primeira situação e 0,5 ponto para a segunda)
c) Anamnese, anestesia, incisão, elevação do retalho, osteotomia, mensurações e
sutura.
(valor: 1,0 ponto para cada etapa)

Questão 39
a) O estudante deverá citar três entre os seguintes fatores:
renda familiar;
escolaridade dos pais;
ausência de saneamento básico (falta de acesso a água tratada e
fluoretada);
falta de acesso a atenção odontológica nos últimos anos;
hábitos inadequados de higiene bucal;
dieta cariogênica. (valor: 1,0 ponto para cada fator citado)
b) O estudante deverá citar três entre as seguintes medidas:
educação em saúde;
motivação e instrução de higiene oral para a criança/responsáveis;
instruções quanto à dieta;
utilização de dentifrício fluoretado;
profilaxia profissional;
estímulo à manutenção da saúde.
(valor: 1,0 ponto para cada medida citada)
c) Elemento 85 – colocação de material temporário (óxido de zinco/eugenol;
cimento ionomérico de vidro) ou restauração definitiva (cimento de ionômero de
vidro; compômero; resina composta; amálgama) (valor: 2,0 pontos)
Elemento 36 – tratamento não invasivo: aplicação de fluoreto (gel/espuma ou
verniz
fluoretado)
ou
selante
ionomérico.
(valor:
2,0
pontos)
Questão 40
O estudante deverá citar quatro entre as seguintes ações:
1. ampliar o número de equipes de Saúde da Família / ampliar o número de
equipes de Saúde Bucal;
2. ampliar a cobertura populacional;
3. garantir a referência e a contra-referência dos usuários para os serviços de
maior complexidade;
4. realizar o acolhimento para ampliar o acesso aos serviços de saúde;
5. integrar as ações de saúde bucal às demais ações de saúde da unidade
básica;
6. instituir ações de vigilância sobre risco e de necessidades em saúde bucal
(implantação da fluoretação da água de abastecimento; monitoramento de
indicadores como a média ceo/CPOD);
7. ampliar o acesso às ações educativas e preventivas envolvendo as famílias;
8. otimizar o trabalho do cirurgião-dentista mediante a realização das ações
coletivas pelo pessoal auxiliar (auxiliar de consultório e técnico em higiene
dental).
(valor: 1,5 pontos para cada ação citada)

O estudante deverá justificar as ações citadas:
1. Os números de ESF e ESB se situam abaixo do recomendado pelo Ministério
da Saúde;
2. A cobertura populacional das equipes de saúde da família (41%) e o percentual
de cobertura das equipes de saúde bucal (29%) são baixos, não garantindo o
acesso à saúde para uma grande parte dos habitantes do município;
3. Considerando-se os dados informados, há uma necessidade de referenciar
estes usuários para serviços de maior complexidade, como o CEO (garantindo a
integralidade da atenção em saúde bucal);
4. O acolhimento pode contribuir para a ampliação do acesso aos serviços de
saúde, rompendo com o aparato que signifique dificuldade de acesso dos
usuários do município;
5. A fluoretação da água de abastecimento, por ser um método seguro e eficaz
na prevenção e controle da cárie dentária, é uma das ações intersetoriais que
deve ser apoiada pela ESF. Esta ação atinge toda a população com acesso à
água tratada, contribuindo para uma diminuição do CPO-D no município;
6. O monitoramento de indicadores como a média ceo/CPOD permite otimizar o
planejamento da intervenção para cada realidade encontrada, avaliando o
impacto das ações executadas no município;
7. A ampliação do acesso às ações educativas forneceria instrumentos para
fortalecer a autonomia dos usuários no autocuidado,
8. Considerando-se a cobertura populacional das ESB e a situação de saúde
bucal encontrada nos habitantes, é importante otimizar o trabalho do dentista
neste município, preferencialmente pelo pessoal técnico, na perspectiva da
resolutividade da atenção.
(valor: 1,0 ponto para cada justificativa)

