Odontologia

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
a) O cirurgião-dentista, buscando a integridade física e da saúde de seu paciente, deve:
• emitir a receita em três vias, sendo que uma delas com aquiescência do responsável legal
para arquivamento junto ao prontuário físico do paciente, resguardando, assim, sua
responsabilidade profissional.
• orientar os responsáveis quanto à gravidade do caso e a importância do tratamento
medicamentoso, registrando esta orientação no prontuário do paciente com a ciência dos
responsáveis (assinatura).
• O estudante pode, ainda, mencionar o encaminhamento ao médico homeopata para
avaliação e providências cabíveis, devendo redigir o encaminhamento em duas vias, sendo
que na segunda via seja colhida firma/assinatura do responsável legal para resguardar sua
responsabilidade profissional.
b) Os documentos são:
•
•
•
•

2(dois) atestados trabalhistas (de justificativa de falta ao serviço para os genitores);
1(um) atestado escolar (ao paciente);
1(um) recibo de honorários profissionais (ao avô paterno);
1(uma) receita/prescrição farmacológica ao paciente.

Padrão de resposta
a) Em sua resposta, o estudante deve apresentar a seguinte linha de raciocínio:
Diagnóstico – Candidíase:
A conduta clínica consiste em:
1. remoção do agente causador (limpeza diária ou remoção da peça
protética);
2. prescrição de antifúngico tópico.

b) O plano de tratamento envolve a clínica integrada odontológica, propondo a seguinte
ordem de tratamento:
Fase 1 - Adequação do meio:
O estudante pode também usar os detalhamentos abaixo no lugar de
adequação do meio:
• Tratamento da Candidíase.
• Raspagem radicular; Profilaxia; Instrução de higiene oral.
• Aplicação tópica de flúor (opcional).
Fase 2) O estudante deve apresentar uma das respostas a seguir:
• Exodontia dos Terceiros molares superiores inclusos.

• Restaurações em resina composta dos dentes 32 (distal), 31 (distal), 41
(mesial e distal) e 42 (mesial).
Fase 3)
• Confecção de prótese total superior e prótese parcial removível inferior
Obs.: O estudante pode citar reabilitação por prótese sobre implantes; neste caso, citar a
instalação dos implantes na fase da exodontia dos terceiros molares.
Ordem correta das Fases 1, 2 e 3 (controle da infecção; cirúrgica/restauradora; reabilitação
protética).

Padrão de resposta
O estudante deve propor no mínimo três ações a partir de estratégias tais como
•

reforço das habilidades individuais / autocuidado (escovação supervisionada, educação
nutricional para a mãe, orientação sobre higiene bucal; estratégias de combate ao fumo;
encaminhamento dos personagens do contexto à UBS);

•

reforço das ações comunitárias (mobilização da comunidade para reivindicar espaço de
lazer na comunidade; ampliar as atividades educativas em saúde; reivindicar abrir as
creches e as escolas do bairro como espaço de lazer supervisionado pelos pais; horta
comunitária);

•

construção de espaços saudáveis (espaços de lazer, creches e escolas como espaço de
lazer);

•

adoção de políticas públicas saudáveis (política municipal de alimentação saudável, de
lazer; bolsa família, cesta básica; minha casa- minha vida; programas de saneamento
básico; programas de abastecimento de água; programas de iluminação);

•

reorientação dos serviços de saúde (capacitar o profissional de saúde para trabalhar com
estratégia populacional, unidade de saúde ser um espaço de troca de experiência de boa
prática de saúde na comunidade; funcionamento dos serviços de saúde em horários
alternativos).

