De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
1

4

7

10

13

A expectativa de vida vem crescendo em todo o
mundo. Isso faz com que o cuidado com a saúde seja
estendido por muitos mais anos, pois não adianta viver
se não tivermos qualidade de vida. Dessa forma, aqueles
cuidados que, nos meados do século passado, só eram
tomados nas primeiras décadas de vida deverão se estender
por muito mais tempo.
Esses cuidados demandam determinação e um custo
financeiro maior ou menor, em função do “desgaste da
idade” junto à correção de eventuais patologias
preexistentes. Infelizmente, quem não tiver condições de
gastar dinheiro com a saúde não conseguirá, de forma ideal,
repor as necessidades medicamentosas de que a idade
precisa, principalmente se existirem doenças que devem ser
controladas paralelamente.

1

4

7

10

13

16

José R. G. da Silva Sá. Internet:
<www.saude.com.br> (com adaptações).
19

Com relação ao texto acima, julgue os itens que se seguem.
1

Infere-se do texto que homens e mulheres só alcançarão a
longevidade com qualidade de vida se gastarem mais com a
saúde na velhice.

2

Quanto à tipologia textual, esse texto caracteriza-se como
descritivo, porque expõe as características das ações de
quem tem expectativa de vida ampliada.

3

Na expressão “em todo o mundo” (R.1-2), mantêm-se a
coerência e a correção gramatical, bem como o sentido do
texto, se for retirado o artigo “o”.

4

Na linha 3, como a conjunção “pois” estabelece uma relação
de causa e efeito entre duas orações, ela pode ser substituída
por porque sem prejuízo para a correção gramatical do
período.

O Farmácia Popular do Brasil é um programa do
governo federal que busca ampliar o acesso da população
aos medicamentos considerados essenciais. O programa
atende a toda a população e é dirigido, sobretudo, às pessoas
que não têm condições de pagar caro por seu medicamento
e, por isso, muitas vezes interrompem o tratamento. Oferece
medicamentos que tratam das doenças com maior incidência
no país e disponibiliza, também, preservativos masculinos,
cuja utilização é importante para a prevenção das doenças
sexualmente transmissíveis. Hipertensão, diabetes, úlcera
gástrica, depressão, asma, infecções e verminoses são
exemplos de doenças para as quais são encontrados
medicamentos.
O elenco de medicamentos do programa Farmácia
Popular do Brasil foi definido mediante critérios
epidemiológicos, considerando-se as principais doenças que
atingem a população brasileira e cujos tratamentos geram
maior impacto no orçamento familiar. Foram eleitos os
medicamentos mais eficazes e seguros, indicados para tratar
tais doenças. Ou seja, são aqueles que apresentam o melhor
resultado e o menor risco para os pacientes.
Internet: <www.portal.saude.gov.br> (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, relativos ao texto acima.
11

Mantém-se o sentido original do texto se o trecho “aos
medicamentos” (R.3) for substituído por a medicamentos.

12

O sinal indicativo de crase em “às pessoas” (R.4) não pode
ser dispensado porque decorre de exigência do verbo ao
qual se liga e do emprego do artigo antes de “pessoas”.

13

Pelo uso da expressão “muitas vezes interrompem o
tratamento” (R.6), infere-se que as pessoas, por não terem
como adquirir medicamentos, suspendem definitivamente o
seu tratamento.

14

O trecho “que tratam das doenças” (R.7) permanece coerente
e gramaticalmente correto se for reescrito do seguinte modo:
que se trata das doenças.

15

Estaria correto o emprego da vírgula logo após “infecções e
verminoses” (R.11), que são elementos de uma enumeração.

16

Depreende-se da organização do texto que a expressão
“Esses cuidados” (R.8) refere-se ao conteúdo de todo o
parágrafo anterior.

De acordo com o texto, o programa Farmácia Popular do
Brasil definiu critérios epidemiológicos para a elaboração
de uma lista de medicamentos para as principais doenças
que acometem os brasileiros.

17

8

Mantém-se a correção gramatical do texto ao se substituir a
forma verbal “demandam” (R.8) por demandam por.

Na linha 16, o pronome “que” tem como seu antecedente a
expressão “as principais doenças”.

18

9

No trecho “de que a idade precisa” (R.13-14), o emprego da
preposição “de” é obrigatório.

Seria correta a substituição de “Foram eleitos” (R.18) por
Elegeu-se.

19

10

Na linha 14, em razão da idéia de condição introduzida pela
conjunção “se”, seria gramaticalmente correto, em lugar da
forma verbal indicativa “devem”, o emprego da forma verbal
subjuntiva devam.

O termo “tais” (R.20) refere-se coesivamente a “as principais
doenças que atingem a população brasileira” (R.16-17).

20

Logo após “indicados para tratar tais doenças” (R.19-20), o
ponto pode ser substituído por ponto-e-vírgula, sem prejuízo
para a correção gramatical do período, desde que sejam
feitas as alterações necessárias na maiusculização.

5

Mantém-se a correção gramatical do período se for inserida
uma vírgula imediatamente antes de “se não tivermos” (R.4).

6

Por meio do emprego da forma verbal “tivermos” (R.4), o
autor insere-se no texto, buscando compartilhar suas idéias
com o leitor.

7
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A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) representou, em

29

O SUS tem direção única em cada esfera de governo,

termos de sua legislação, uma afirmação política do compromisso

pressupondo a conjugação dos recursos financeiros,

do Estado brasileiro para com os direitos de seus cidadãos. Em

tecnológicos, materiais e humanos da União, dos estados, do

relação ao arcabouço legal do SUS, julgue os itens seguintes.
21

DF e dos municípios na prestação dos serviços de saúde à
população.

As ações e serviços de saúde foram definidos pela
Constituição Federal como de relevância pública, cabendo
ao poder público e ao setor privado dispor acerca da sua

30

garantida mediante políticas econômicas e sociais que visem

regulamentação, fiscalização e controle.
22

à redução do risco de adoecer e morrer da população. Por
A direção do SUS é exercida no âmbito da União pelo

isso, os recursos financeiros específicos do SUS podem, na

Ministério da Saúde, e, no âmbito dos estados, do Distrito

esfera municipal, ser aplicados em ações de saneamento

Federal (DF) e dos municípios, pelas respectivas secretarias

básico, incluindo a coleta pública regular do lixo urbano.

de saúde ou órgãos equivalentes.
23

A Lei n.o 8.080/1990, em consonância com a Constituição

Com relação à Lei n.º 8.142/1990, que dispõe acerca da

Federal, regula em todo o território nacional as ações e

participação da comunidade na gestão do SUS e das

serviços de saúde executados isolada ou conjuntamente, em
caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou
jurídicas, de direito público ou privado.
24

Devem ser observados os princípios éticos e as normas

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na
área da saúde, julgue os próximos itens.
31

expedidos pelo órgão de direção do SUS quanto às

intergestora bipartite, consórcio intermunicipal de saúde e

assistência a saúde.
Segundo mandamento constitucional, o SUS é financiado
com recursos do orçamento da seguridade social em 50%, da

conferência de saúde.
32

A conferência nacional de saúde, realizada a cada
quatro anos com representação de vários segmentos sociais,

União em 25% e dos estados em 25%.

avalia e altera, se necessário, em caráter permanente e

No Brasil, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços

deliberativo, a legislação da saúde no Brasil.

privados (conveniados e contratados) que integram o SUS
obedecem a princípios organizativos e doutrinários. Acerca

O SUS conta, em cada esfera de governo, com as seguintes
instâncias colegiadas de participação da sociedade: comissão

condições para o funcionamento dos serviços privados de

25

De acordo com a Constituição Federal, a saúde deve ser

33

Para o recebimento de recursos financeiros do Fundo

desses princípios, julgue os itens a seguir.

Nacional de Saúde, os municípios, os estados e o DF

26

A legislação do SUS determina a universalidade de acesso

deverão definir nos seus respectivos orçamentos suas

aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência e em

contrapartidas de recursos financeiros para a saúde.

todo o território nacional.
27

34

O princípio do acesso universal às ações e aos serviços de

A lei em questão definiu que todos os municípios
implantassem, no prazo previsto de dois anos, o plano de

saúde no Brasil se traduz na Constituição Federal, quando o

carreira, cargos e salários para os trabalhadores do SUS,

texto desta afirma que a saúde é direito de todos e dever do

condicionando a essa exigência o repasse de recursos

Estado.

financeiros da União.
28

A diretriz da descentralização político-administrativa do
SUS contribuiu para o atual grau de municipalização,

35

Segundo a lei em apreço, a representação dos prestadores

regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde

de serviços nas conferências de saúde deve ser paritária em

no Brasil.

relação ao conjunto dos demais segmentos.
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A disparada de preços dos alimentos fará que os países

41

O NAFTA, que engloba Estados Unidos da América,

mais pobres gastem até quatro vezes mais do que no início desta

Canadá e México, é, até o momento, a única experiência de

década para importar comida, alerta relatório da FAO, a agência

bloco econômico existente no continente americano, apesar

das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação. Só os

de tentativas de associação verificadas no Cone Sul.

gastos com compra de arroz vão subir 40% este ano. A escassez

42

Apesar de ainda exercer peso significativo na economia

de alimentos fez que o Parlamento Europeu recomendasse a

mundial, o petróleo já não é mais peça essencial no sistema

formação de estoques na região. O relator especial da

produtivo contemporâneo, de modo que a elevação do preço
do barril pouco interfere nas contas dos diversos países.

Organização das Nações Unidas (ONU) para o Direito à
Alimentação pediu que os investimentos em biocombustíveis e a

43

capacidade por ela demonstrada de prospecção de petróleo

concessão de subsídios à sua produção sejam congelados

em terra, faltando-lhe, ainda, o domínio da tecnologia que

para forçar a queda de preços de grãos. A demanda por

lhe permita a exploração em águas profundas.

biocombustíveis vem crescendo como alternativa dos países para
enfrentar a subida do petróleo, cujo barril já atingiu a marca dos

44

econômicos e ambientais para quem consegue produzi-los,

a produção de utilitários esportivos e picapes que consomem

mas encontram dificuldades para a comercialização em face

muita gasolina. A British Airways deve cortar vôos nos próximos

O Globo, 23/5/2008, capa (com adaptações).

de uma demanda reduzida e em processo de retração.
45

os itens de 36 a 50.
36

se em adotar medidas que levem à contenção do uso de
combustíveis.
46

O caráter global da economia contemporânea propicia, entre

menores que o de seus concorrentes que fazem uso de

outros aspectos, que uma situação de crise tenda

outras matérias-primas, o que lhe permite antever um

mais diversas regiões do planeta.

potencialmente crescente mercado comprador.
47

questões diretamente vinculadas à paz e à segurança no
mundo, como se pode depreender do texto.

alimentos, redução esta que atinge diretamente o Brasil,
como reconhece e admite o próprio governo brasileiro.
48

relativamente novos, que conquistaram sua independência
há poucas décadas, a África deve ser a região a sofrer os

espalha seus efeitos negativos sobre o conjunto de países,

menores impactos da crise mundial de alimentos.
49

econômico de cada um deles.

condições de vida de larga parcela de sua população,

Mencionado no texto, o Parlamento Europeu é uma das

também podem estar contribuindo para o aumento da
demanda por alimentos, uma das razões da atual crise no

mais bem-sucedida experiência de formação de bloco
regional que o mundo contemporâneo conhece.

Os notáveis índices de desenvolvimento econômico
apresentados pela China, acompanhados da melhoria das

instituições que compõem a União Européia, considerada a

40

Deduz-se do texto que, por ser formada por países

Infere-se do texto que a atual crise mundial de alimentos
praticamente sem distinguir o estágio de desenvolvimento

39

Em geral, as críticas que se fazem aos biocombustíveis
prendem-se ao fato de que sua produção reduz a oferta de

Criada no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, a ONU é
um organismo multilateral cuja atuação não se restringe às

38

O Brasil dispõe de tecnologia para a produção de
biocombustível a partir da cana-de-açúcar, com custos

a se alastrar, atingindo, com maior ou menor intensidade, as

37

O texto menciona dois casos de grandes empresas mundiais
que, atuando em ramos distintos de transportes, preocupam-

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando os
múltiplos aspectos que envolvem o tema nele focalizado, julgue

Os biocombustíveis são uma tentativa de substituir o
petróleo como fonte de energia, representando ganhos

US$ 130. A alta do combustível fez a Ford anunciar que reduzirá

meses para economizar.

No Brasil, a vitoriosa trajetória da PETROBRAS decorre da

setor.
50

Por enquanto, a sugestão de que se tomem medidas

A existência de blocos, aproximando países de uma mesma

preventivas para enfrentar o problema da escassez de

região, é uma das características marcantes da globalização,

alimentos surge entre países pobres, justamente os mais

processo que se explica, entre outras razões, pela acirrada

afetados pela crise, enquanto as economias mais poderosas

competitividade econômica dos dias atuais.

se mantêm apenas na expectativa.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Acerca das lesões bucais, julgue os itens subseqüentes.

Julgue os itens seguintes, relativos à utilização dos fármacos.

51

A candidíase, causada pela bactéria Candida albicans,
ocorre freqüentemente em crianças e adultos
imunodeprimidos, que podem ser tratados com nistatina.

63

A utilização diária de ácido acetilsalicílico deve ser suspensa
alguns dias antes dos procedimentos cirúrgicos, devido ao
seu efeito negativo sobre a função plaquetária.

52

É provável que uma pessoa que apresente lesão labial
caracterizada por curto período de irritação local, seguida de
vesículas avermelhadas que se rompem formando úlceras
rasas, esteja com herpes simples.

64

O paracetamol, que possui ação antipirética e analgésica,
pode ser utilizado por gestantes.

65

Os antiinflamatórios que inibem seletivamente a
cicloxigenase-2 são a melhor opção para tratar pacientes
com história de irritação gástrica.

66

Para o tratamento de pacientes alérgicos a penicilina, deve-se
optar, preferencialmente, pelas cefalosporinas.

53

54

A síndrome de Sjögren caracteriza-se clinicamente pela
tríade ceratoconjuntivite seca, artrite reumatóide e
hipersalivação.
O ameloblastoma, apesar de ser uma neoplasia odontogênica
benigna, apresenta característica localmente agressiva e
caracteriza-se por acometer apenas a mandíbula em região
de ângulo e ramo ascendente.

Julgue os itens a seguir, levando em conta os conceitos de
anestesia local aplicados à odontologia.
67

A utilização de vasoconstritores em associação com
anestésicos locais diminui a absorção da solução anestésica
pela corrente sanguínea, reduzindo o risco de reação por
superdosagem.

68

A opção pelo uso da bupivacaína em pequenos
procedimentos é ideal, visto que esse anestésico tem ação
rápida e efeito de longa duração.

69

No consultório, os tubetes anestesiológicos devem ser
mantidos constantemente imersos em solução de
álcooliodado, como garantia de assepsia.

70

No que se refere aos diferentes sais anestésicos, a dose
máxima varia, mas é sempre inversamente proporcional ao
peso do paciente.

71

A administração intramuscular de 18 mL de cloridrato de
lidocaína, em aplicação única, para um paciente com 50 kg
de massa corporal, ultrapassa a dose máxima recomendada
para essa substância.

Considerando que as radiografias são métodos auxiliares
importantes no diagnóstico da traumatologia bucomaxilofacial,
julgue os itens a seguir.
55

A técnica de Clark, que preconiza tomadas radiográficas
com variações na incidência do ângulo horizontal de raios X,
é utilizada como método de dissociação de imagens para
localizar dentes inclusos.

56

A incidência lateral oblíqua de mandíbula está indicada para
a avaliação de má posição mandibular, como o prognatismo.

57

A técnica de Waters é utilizada para avaliação radiográfica
das estruturas do terço médio da face, como, por exemplo, o
seio maxilar.

58

As fraturas bucomaxilofaciais podem ser diagnosticadas por
radiografias intrabucais, extrabucais ou panorâmicas e por
tomografias computadorizadas, sendo estas limitadas às
fraturas dentárias.

A respeito da anatomia da cabeça e do pescoço humanos, julgue
os itens subseqüentes.

Com respeito a emergências médicas em consultório
odontológico, julgue os próximos itens.

59

Entre os vários ossos que compõem a órbita, incluem-se o
frontal, o maxilar, o esfenóide e o etmóide.

72

60

O masseter é um poderoso músculo da mastigação que,
juntamente com o músculo pterigóide medial, forma uma
alça muscular que se contrai para abrir e fechar a boca.

Em caso de parada cardiorrespiratória, a ressuscitação
cardiopulmonar deve ser iniciada ainda com o paciente na
cadeira odontológica.

73

A angina de peito deve ser tratada imediatamente com
injeção de adrenalina subcutânea.

61

A artéria facial não pode ser ligada cirurgicamente, uma vez
que sua vascularização ficaria irreversivelmente prejudicada,
o que ocasionaria necrose das áreas por ela irrigada.

74

O aparecimento de lesão cutânea avermelhada logo após a
administração de anestésico local pode ser indicativo de
reação alérgica ao medicamento.

62

O processo de calcificação do ligamento estilóide,
acompanhado de sintomatologia dolorosa, é conhecido como
síndrome de Eagle.

75

Caso um paciente entre em convulsão tônico-clônica durante
atendimento no consultório, deve-se amarrá-lo firmemente
à cadeira para que ele não se machuque.
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Sabendo que a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial seguem
os princípios básicos da técnica cirúrgica universal das
especialidades cirúrgicas, julgue os itens subseqüentes.
76
77

78

79

80

90

Os fios de sutura absorvíveis são preferidos aos demais por
não causarem reação inflamatória.

A extração precoce de dentes impactados reduz a morbidade
pós-operatória e permite uma melhor cicatrização.

91

Nas cirurgias bucais, a utilização de técnicas para
manutenção da assepsia do campo não é importante, por se
tratar de cavidade naturalmente contaminada.

A pericoronarite está freqüentemente associada a terceiros
molares semi-inclusos, que, nesse caso, sempre devem ser
extraídos imediatamente.

92

Para se obter aproximação das bordas de uma incisão
cirúrgica, é aceitável se manter os tecidos tracionados e sob
tensão, desde que o fio utilizado seja resistente.

A tentativa de tração ortodôntica de um canino incluso no
palato em pacientes de 18 anos de idade e do sexo masculino
resultará em fracasso.

93

Segundo Pell e Gregory, as impactações de classe C terão
maior chance de íntima relação entre as raízes dos dentes
inclusos e os canais mandibulares.

O deslocamento do periósteo deve ser cuidadoso, uma vez
que este participa de maneira importante na vascularização
do osso subjacente.
O bochecho realizado adequadamente com clorexidina a
0,12% antes da cirurgia bucal é suficiente para reduzir a
quantidade de microrganismos do campo operatório.

Julgue os itens subseqüentes, que versam acerca da importância
da observação de detalhes específicos durante as extrações
dentárias.
81

A presença de hipercementose ou de dilaceração radicular
deve ser observada e diagnosticada antes das extrações
dentárias, uma vez que essas condições podem requerer
mudança na técnica cirúrgica a ser utilizada.

82

Na exodontia, o primeiro movimento a ser executado com
um fórceps é a pressão apical.

83

Dentes que já passaram por tratamentos endodônticos têm
maior probabilidade de sofrerem fraturas radiculares durante
uma exodontia.

84

Para se evitar o aparecimento de alveolites é fundamental
curetar rigorosamente o sítio da extração dentária, mesmo na
ausência de lesões apicais.

Julgue os itens que se seguem.
85

Julgue os próximos itens, acerca de cirurgias para tratamento dos
dentes inclusos ou impactados.

Na análise radiográfica cefalométrica em norma lateral, é
possível diagnosticar deformidades faciais, como o
prognatismo mandibular e o excesso vertical de mandíbula.

86

Segundo a classificação de Angle, pacientes com
deformidade facial de classe III apresentam a maxila
projetada anteriormente em relação à mandíbula.

87

A osteotomia vertical de ramo mandibular oferece maior
risco de lesão do feixe vasculonervoso mandibular quando
comparada à técnica sagital.

88

Na osteotomia do tipo Le Fort I para correção de
deformidades maxilares, o suprimento sanguíneo da maxila
ocorre, principalmente, por meio do palato.

89

A utilização de fixação interna estável aumenta a
estabilidade, mas diminui a previsibilidade da cirurgia.

A interdisciplinaridade propicia planejamento e resultados mais
previsíveis e adequados aos pacientes, e, nesse aspecto, a
ortodontia tem sido grande parceira da CTBMF. Considerando
esse assunto, julgue os próximos itens.
94

A expansão do palato assistida cirurgicamente é uma
excelente opção para atresia maxilar, uma vez que o
movimento ocorre apenas no nível ósseo e os dentes não são
vestibularizados.

95

Um canino incluso que já tenha seu ápice formado não é
mais passível de tracionamento cirúrgico-ortodôntico.

96

A instalação de miniplacas na região do pilar zigomático
possibilita a intrusão dos molares superiores extruídos
devido à perda precoce dos seus antagonistas.

97

Atualmente, o uso de ortoimplantes possibilita a utilização
da técnica denominada ancoragem absoluta, bastante efetiva
para movimentação ortodôntica.

Após acidente automobilístico, um rapaz melanodérmico
de 35 anos de idade apresentou-se no pronto-socorro com o
seguinte quadro de trauma facial: edema e hematoma
periorbicular unilateral importante, enoftalmia, diplopia e
limitação de movimento do globo ocular para cima, no lado
afetado.
Considerando o quadro clínico acima descrito, julgue os itens
seguintes.
98

O rapaz em questão, provavelmente, sofreu fratura de parede
superior da órbita.

99

As fraturas de uma ou mais paredes laterais e da parede
superior da órbita são conhecidas pela denominação blow
out.

100 No quadro descrito, a dificuldade do rapaz em olhar para

cima está associada ao encarceramento do músculo reto
inferior do olho.
101 O acesso cirúrgico intraciliar é o mais indicado nesse caso,

em que o acidentado deverá ser operado imediatamente após
trauma.
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Uma criança de 7 anos de idade foi vítima de acidente
com

patins

e

apresentou-se

ao

serviço

de

cirurgia

Julgue os itens a seguir, relativos às técnicas para cirurgias
bucais.

bucomaxilofacial com o seguinte quadro: lesão cortocontusa no
mento, limitação e dificuldades de abertura bucal, sangramento

112 Para se ter acesso cirúrgico à região apical de um molar, é

e mobilidade entre os dentes 32 e 31, hematoma e equimose

necessário um retalho trapezoidal com base maior voltada

sublingual e desvio de linha média dentária para o lado direito

para a coroa deste dente, possibilitando melhor acesso às

do paciente.

raízes dentárias.

A respeito desse quadro clínico, julgue os itens subseqüentes.
102 O quadro descrito corresponde a uma provável fratura

composta de mandíbula.
103 Provavelmente, o paciente em questão apresenta fratura do

113 No caso de um dente com lesão periapical que apresente

calcificação interna de todo o trajeto do seu canal radicular,
é indicada a cirurgia paraendodôntica com obturação
retrograda.

côndilo mandibular direito, devido ao deslocamento

114 No caso de abscesso periapical com área de flutuação e

intrusivo deste em direção à cavidade glenóide homolateral.

grande quantidade de pus presente, faz-se necessário o uso

104 Radiografias de Hirtz e panorâmica de face são indicadas

de antimicrobiano, drenagem cirúrgica e aplicação de um

para auxiliar o diagnóstico de casos como este.
105 No quadro em apreço, o hematoma e a equimose sublingual

sugerem fratura em região do mento.
106 Supondo que, além do que foi descrito, tenha ocorrido,

também, luxação intrusiva do dente 11, de aproximadamente
3 mm, será indicado seu reposicionamento e contenção
rígida.

dreno no local por, pelo menos, 7 dias.
115 Uma hiperplasia fibrosa inflamatória causada por prótese

total pode ser indício de mal ajustamento dessa prótese.
116 A presença de sinusite maxilar não interfere no planejamento

de implantes na região dos molares superiores.
Um paciente morador da zona rural, leucodérmico, com

As infecções odontogênicas são comuns nas emergências dos

58 anos de idade e ex-fumante há 5 anos, apresentou-se com

serviços de cirurgia bucomaxilofacial. Acerca desse assunto,

lesão ulcerada com bordas hiperemiadas e endurecidas,

julgue os itens a seguir.

facilmente sangrantes, com evolução aproximada de 6 meses e

107 A trombose do seio cavernoso é uma grave complicação que

pode ocorrer em conseqüência de propagação, por via
hematogênica, de uma infecção odontológica.

envolvimento dos linfonodos cervical e submandibular
homolaterais.
Acerca desse quadro clínico, julgue os próximos itens.

108 A angina de Ludwig caracteriza-se pelo acometimento

bilateral por infecção dos espaços submandibulares,
sublingual e submentoniano.
109 Por ser mais vascularizada, a maxila está mais propensa à

osteomielite do que a mandíbula.
110 No tratamento da angina de Ludwig, caso não haja resposta

favorável após 48 horas de aplicação de antimicrobianos
endovenosos, é altamente recomendável que se faça uma
ampla drenagem dos espaços faciais do paciente, mesmo sem
flutuação.

117 Em um caso como esse, o tratamento inicial mais indicado

é a administração de antimicrobiano por um período de
15 dias, seguida de reavaliação do quadro.
118 Caso se opte pela biópsia incisional, é adequado que o sítio

da coleta seja a área mais representativa da lesão, não
havendo necessidade de incluir tecido normal da margem.
119 O comprometimento descrito para a cadeia de linfonodos

sugere malignidade da lesão.

111 A actinomicose é uma infecção fúngica que poderá ser

120 O carcinoma epidermóide é a lesão maligna mais freqüente

tratada com nistatina ou, em casos mais graves, com

da cavidade bucal e está fortemente associado a hábitos

anfotericina B.

como o tabagismo.
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