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Data e horário da prova: domingo, 6/12/2020, às 14h. 
 

I N S T R U Ç Õ E S  
 

 Você receberá do fiscal: 
o um caderno da prova objetiva contendo 120 (cento e vinte) itens – cada um deve ser julgado como CERTO ou ERRADO, 

de acordo com o(s) comando(s) a que se refere –; e 
o uma folha de respostas personalizada. 

 Verifique se a numeração dos itens, a paginação do caderno da prova objetiva e a codificação da folha de respostas estão corretas. 
 Verifique se o programa selecionado por você está explicitamente indicado nesta capa. 
 Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva, no espaço apropriado da folha de respostas, 

com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 
 

Nem vencer, nem perder, mas sim evoluir. 
 

 Você dispõe de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá 
prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas. 

 Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas e o caderno da prova e retirar-se da sala. 
 Somente será permitido levar o caderno da prova objetiva 3 (três) horas após o início da prova. 
 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material 

transparente. 
 Não é permitida a utilização de nenhum tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação. 
 Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e (ou) apostilas. 
 Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação da prova na companhia de um fiscal do IADES. 
 Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova. 
 

I N S T R U Ç Õ E S  P A R A  A  P R O V A  O B J E T I V A  
 

 Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva. Caso haja algum dado incorreto, comunicar ao fiscal. 
 Leia atentamente cada item e assinale sua resposta na folha de respostas. 
 A folha de respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada e nem pode conter registro fora dos locais 

destinados às respostas. 
 O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente, as respostas da 

prova objetiva para a folha de respostas. 
 A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica de tinta preta, 

fabricada com material transparente, o espaço a ela correspondente. 
 Marque as respostas assim:  
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Odontologia 
Itens de 1 a 120 

 
A pandemia de Covid-19 gerou a necessidade de se repensar 
protocolos de biossegurança, de controle de infecção e de 
segurança do paciente em todos os serviços de saúde, com 
impacto significativo para o atendimento odontológico, tanto 
que a Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA no 4/2020 
apresenta, no respectivo anexo 4, medidas de prevenção e 
controle de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) 
na assistência odontológica. 
 
Considerando as recomendações da Nota Técnica e os 
conhecimentos de biossegurança, controle de infecção e 
segurança do paciente, julgue os itens a seguir. 
 
1. A assistência odontológica apresenta um risco 

moderado para a disseminação do Novo Coronavírus 
(SARS-CoV-2) pela alta carga viral presente nas vias 
aéreas superiores dos pacientes infectados, devido à 
grande possibilidade de exposição aos materiais 
biológicos, proporcionada pela geração de gotículas e 
aerossóis, e pela proximidade que a prática exige entre 
profissional e paciente. 

2. Para assegurar a qualidade e renovação do ar, é 
recomendável a manutenção das janelas abertas, a fim 
de se garantir a renovação do ar nos ambientes, 
enquanto a utilização de sistema de climatização sem 
exaustão é desaconselhável. 

3. Considerando que o tempo de permanência do novo 
coronavírus (SARS-CoV-2) pode ser de duas horas a nove 
dias nas diversas superfícies, em temperatura ambiente, a 
desinfecção das superfícies deve ser realizada com álcool a 
70%, mas não com substâncias contendo cloro. 

4. As mãos dos profissionais que atuam em serviços de 
saúde podem ser higienizadas utilizando-se água e 
sabonete líquido ou preparação alcoólica a 70%. 

5. A sequência de paramentação recomendada é: 
higienizar as mãos; colocar as luvas; colocar o avental; 
colocar a máscara N95/PFF2; colocar o gorro; colocar 
os óculos; e colocar o protetor facial. 

6. Considerando-se que uma das principais vias de 
contaminação do profissional de saúde é no momento 
de desparamentação, a sequência de desparamentação 
recomendada é: retirar as luvas; higienizar as mãos; 
retirar o protetor facial; retirar os óculos; retirar o gorro; 
retirar o avental; higienizar as mãos; retirar a máscara  
N95/PFF2; e higienizar as mãos. 

7. É indicado o uso de máscara cirúrgica sobre a máscara 
N95/PFF2 ou equivalente, para estender o tempo de uso. 

8. O gorro colocado após a máscara permite uma maior 
proteção dos elásticos da máscara N95/PFF2 ou equivalente. 

 
 
Em razão da pandemia de Covid-19, o Congresso Nacional 
aprovou a Lei no 13.989/2020, e o Ministério da Saúde 
publicou a Portaria no 467/2020, que autorizam e 
regulamentam o uso da telemedicina, durante a crise causada 
pelo Coronavírus (SARS-CoV-2), na interação médico-
paciente para fins de assistência, pesquisa, prevenção de 
doenças e lesões e promoção de saúde. Os profissionais 
podem contemplar o atendimento pré-clínico, de suporte 
assistencial, de consulta, de monitoramento e de diagnóstico, 
por meio de tecnologia da informação e comunicação, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como na 
saúde suplementar e na saúde privada. Para evitar 
intepretações e utilização indevidas no exercício da 
Odontologia, o Conselho Federal de Odontologia aprovou a 
Resolução do CFO no 226/2020. 
 

Acerca do exercício da Odontologia a distância, mediado por 
tecnologias contidas na Resolução do CFO no 226/2020, 
julgue os itens a seguir. 
 

9. O exercício da Odontologia a distância, mediado por 
tecnologias, para fins de consulta, diagnóstico, 
prescrição e elaboração de plano de tratamento 
odontológico está autorizado durante a crise causada 
pelo coronavírus (SARS-CoV-2). 

10. É permitido o telemonitoramento realizado por 
cirurgião-dentista, que consiste no acompanhamento a 
distância dos pacientes que estejam em tratamento, no 
intervalo entre consultas. 

11. O cirurgião-dentista também pode realizar 
teleorientação, com objetivo de identificar, por meio da 
realização de questionário pré-clínico, o melhor 
momento para a realização do atendimento presencial. 

 
Área livre 
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Figura A 

 

 
Figura B 

 

 
Figura C 

 
Durante o exame físico intrabucal de uma criança de 11 anos 
de idade, observou-se escarificação e ulceração da mucosa 
jugal do lado direito (figura A), assim como áreas 
avermelhadas e despapiladas na língua, circundadas por um 
halo esbranquiçado, entretanto sem queixas de dor (figura C). 
Além disso, foram observadas pequenas vesículas agrupadas 
na região do lábio superior, que surgiram após relato de 
prurido e ardência na região (figura B). A mãe da criança 
informou que tais vesículas são recorrentes e que a criança se 
encontra bastante ansiosa e irrequieta, tendo inclusive 
observado nela o hábito de morder a bochecha. Acredita, 
ainda, que a suspensão das aulas presenciais e das atividades 
físicas em função da pandemia por Covid-19 tenham relação 
com o quadro psicológico. 
 
A respeito desse caso clínico e dos conhecimentos correlatos, 
julgue os itens a seguir. 
 
12. Mucosa mordiscada e herpes labial recorrente são as 

lesões mostradas nas Figuras A e B, respectivamente. 
13. Embora de etiologias diferentes, as lesões das figuras A 

e B podem ser relacionadas ao quadro psicológico do 
paciente. 

14. A Figura C mostra um quadro de glossite migratória 
benigna, conhecido também por língua geográfica. O 
tratamento deve ser realizado à base de bochechos de 
corticoide. 

 
 

 
Figura D 

 
Uma criança de 4 anos de idade, afebril e em bom estado 
geral compareceu para tratamento de urgência em função do 
surgimento de um nódulo de consistência amolecida e 
coloração amarelada, medindo 1 cm de diâmetro, localizado 
na região vestibular do dente 85. À palpação do nódulo, 
houve a saída de secreção purulenta. A mãe informou que, há 
três meses, a criança havia passado por um atendimento de 
urgência, e na ocasião, havia sido colocada apenas uma 
“massinha no dente”. 
 
Com relação a esse caso clínico e aos conhecimentos 
correlatos, julgue os itens a seguir. 
 
15. Trata-se de abscesso dento-alveolar agudo, cujo 

tratamento deve ser realizado por meio da 
antibioticoterapia, com amoxicilina durante sete dias ou 
azitromicina durante três dias e, posteriormente, a 
endodontia do 85. 

16. O exame radiográfico, a anamnese e o teste de 
vitalidade pulpar são essenciais para o diagnóstico e o 
planejamento do tratamento. 

17. A presença de inúmeros canais secundários na 
superfície radicular e na área de furca aumenta a 
possibilidade de repercussões periapicais, a partir da 
evolução do processo carioso, em dentes decíduos 
posteriores. 

 
Área livre 
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Uma criança de 3 anos e 6 meses de idade apresenta manchas 
brancas opacas e rugosas, localizadas na região cervical dos 
dentes anterossuperiores, e cavitação na face oclusal dos 
segundos molares inferiores. Encontra-se em uso de 
mamadeira noturna, composta somente por leite de vaca. 
Apresenta dificuldade de aceitação de alimentos que 
integram a dieta familiar, como arroz, feijão, carne, legumes 
e frutas. 
 
Quanto a esse caso clínico e aos conhecimentos correlatos, 
julgue os itens a seguir. 
 
18. A lactose é um dissacarídeo presente no leite, e a 

respectiva fermentação resulta na produção de ácidos, o 
que reduz o pH local a valores abaixo de 5,5, 
determinando a dissolução da hidroxiapatita. 

19. A escovação deve ser realizada com pasta dental 
contendo de 1.000 a 1.100 ppm de flúor, duas vezes ao 
dia, com a recomendação expressa do controle da 
quantidade a ser colocada nas cerdas da escova. 

20. O uso de bochechos diários ou semanais de fluoreto de 
sódio a 0,05% e 0,2%, respectivamente, está indicado 
para a remineralização das manchas brancas. 

21. Segundo o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras, 
do Ministério da Saúde (2019), açúcar e alimentos 
processados não devem ser oferecidos a crianças com 
idade inferior a 2 anos. 

22. Está indicado o tratamento restaurador atraumático 
como abordagem minimamente invasiva dos molares 
inferiores e como material restaurador o cimento de 
iônomero de vidro de alta ou baixa viscosidade. 

 

 
Um paciente de 45 anos de idade, diabético e com 
antecedente de úlcera péptica, realizou extrações dentárias 
múltiplas em uma única sessão. Pensando no controle da dor 
pós-operatória, o cirurgião-dentista prescreveu 600 mg de 
ibuprofeno por via oral, a cada oito horas, durante três dias. 
Após duas administrações, o paciente passou a sentir forte 
dor epigástrica e apresentou episódios de melena. 
 
Acerca desse caso clínico e dos conhecimentos correlatos, 
julgue os itens a seguir. 
 
23. Houve sangramento digestivo alto em função da 

agressão gástrica provocada pelo ibuprofeno. 
24. Após a ocorrência dos efeitos adversos relatados, a 

prescrição poderia ser trocada por celecoxibe, um 
inibidor seletivo de COX-2. 

25. Em função da diabetes, estaria indicada a profilaxia 
antibiótica com 2 g de amoxicilina por via oral, uma 
hora antes da cirurgia. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma paciente de 23 anos de idade, na 26ª semana de 
gestação, apresenta quadro de abscesso pericoronário 
associado ao dente 38, acompanhado de febre, trismo e 
linfonodos submandibulares do lado esquerdo doloridos  
à palpação. 
 
A respeito desse caso clínico e dos conhecimentos correlatos, 
julgue os itens a seguir. 
 
26. O uso de antibiótico está indicado, sendo a amoxicilina 

associada ao clavulanato ou a doxiciclina opções 
terapêuticas eficazes e seguras. 

27. Para o controle da dor, o único analgésico seguro é o 
paracetamol. 

28. O melhor tratamento é a imediata remoção cirúrgica do 
capuz pericoronário, assim que a abertura de boca 
permitir. 

29. O exame radiográfico para complemento do diagnóstico 
não é permitido, em razão do risco teratogênico dos 
raios X. 

 
 

O tema da saúde tem sido o centro da agenda em todo 
o mundo. Nesse debate inclui-se o próprio conceito de saúde 
enquanto complexa produção social, em que o produto das 
decisões políticas incidentes em seus determinantes sociais 
impacta no bem-estar da humanidade. 
 

BUSS, P. M.; CARVALHO, A. I. Determinantes sociais na saúde, na doença e 
na intervenção. In: GIOVANELLA, L. (org.) Políticas e Sistema de Saúde no 

Brasil. 2. ed. rev. e amp. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2012. p.1.100. 

 
Com relação ao trecho apresentado e aos determinantes 
sociais da saúde, julgue os itens a seguir. 
 
30. A compreensão da determinação social da saúde 

antecedeu a medicina científica e as pesquisas 
experimentais, o que levou a uma tradição de estudos 
que correlacionam saúde e condições de vida. 

31. Mortalidade e classe social estão relacionadas, pois 
estar doente ou sadio é determinado pela classe social e 
pela condição de vida do indivíduo. 

32. As condições de vida compreendem fatores sobre os 
quais os indivíduos têm controle, tais como hábitos 
pessoais e culturais como o tabagismo e a atividade 
física. 

33. O conceito atual de saúde compreende vários fatores 
relacionados entre si e ao ambiente social e de apoio a 
famílias e indivíduos, entre outros.  

34. Os pilares das intervenções nos determinantes sociais 
da saúde devem considerar a participação social, a base 
em evidências e a promoção da equidade em saúde. 

35. Os determinantes sociais da saúde foram sistematizados 
por Dahlgren e Whitehead em um diagrama, em que os 
determinantes proximais são aqueles relacionados à 
habitação, a condições de vida e trabalho e a acesso a 
serviços de água tratada e esgoto e a serviços de saúde. 

36. As desigualdades sociais existentes em cada país têm 
sido consideradas, por instituições de saúde, como 
política, econômica e socialmente inaceitáveis, porém 
inevitáveis. 
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Uma paciente de 16 anos de idade é moradora de rua no 
Distrito Federal (DF), recém-chegada de estado do Nordeste 
brasileiro. Foi a uma unidade básica de saúde (UBS) por 
queixa de dor no elemento 46. O cirurgião-dentista que a 
atendeu observou necessidade de realização de tratamento 
endodôntico, além de identificar perdas dentárias na região 
anterior superior, doença periodontal avançada e atividade de 
cárie em outros elementos. 
 
Com base nesse caso clínico, nos conhecimentos dos 
determinantes sociais da saúde e nos pressupostos da atenção 
básica à saúde, julgue os itens a seguir. 
 
37. A rotina de trabalho das Equipes Saúde da Família 

inclui processos de conhecimento do território e da 
população, inclusive da população de rua na respectiva 
área de abrangência. 

38. A urgência, inclusive odontológica, é um momento 
importante para a detecção de indivíduos com maior 
vulnerabilidade. 

39. O edentulismo é resultante de diversos e complexos 
determinantes sociais e de saúde, como precárias condições 
de vida e baixa oferta e cobertura dos serviços. 

40. O cirurgião-dentista não deverá realizar o pronto 
atendimento à paciente, uma vez que não é competência da 
atenção básica o acolhimento a urgências odontológicas.  

41. A UBS deve buscar parcerias intersetoriais com 
instituições e organizações sociais, com vistas à 
integralidade da atenção ofertada à paciente. 

42. Práticas mutiladoras em odontologia relacionam-se ao 
modelo assistencial predominante, com pouca 
relevância da influência da assimilação cultural da 
perda dentária. 

43. A Estratégia Saúde da Família, enquanto meio de 
reorganização da atenção básica do DF, prevê que os 
serviços de saúde bucal devem ser organizados de 
forma programática, em detrimento da demanda 
espontânea e de casos de urgência. 

44. O cirurgião-dentista deve encaminhar a paciente a um 
Centro de Especialidade Odontológica (CEO) para 
reabilitação protética.   

 

 

Table 1: Evidence of additional plaque removal 
compared with manual toothbrushing alone. 

 

 
Sälzer, S. el al. Contemporary practices for mechenical oral hygiene to 
prevent periodontal disease. In: Periodontology 2000. 2020;84: 35-44. 

 

(Figura ampliada na página 11) 

Em artigo recentemente publicado por Sälzer et alii, o uso do 
controle mecânico de placa para a prevenção da periodontite 
é discutido com base nas evidências disponíveis na literatura. 
 
Considerando as informações e os conhecimentos 
relacionados ao tema, julgue os itens a seguir. 
 
45. Em relação à higiene interdental, as escovas interdentais 

são as mais eficientes para os pacientes com periodontite, 
exceto nos casos em que não há espaço suficiente para o 
respectivo uso sem trauma tecidual. 

46. O uso de escovas elétricas não apresenta nenhum 
benefício em relação às escovas manuais quanto ao 
controle do biofilme dentário. 

47. Com base na falta de evidências apontando uma 
superioridade entre as diferentes técnicas de escovação, as 
rotinas habituais de escovação dos pacientes não devem ser 
modificadas radicalmente em favor de uma determinada 
técnica, mas corrigidas para aumento da eficiência. 

48. Uma vantagem do uso das escovas elétricas em relação 
às manuais é o fato de as elétricas não requererem 
instruções ou treinamento muito intensivos para o uso 
correto a fim de evitar traumas teciduais, já que são 
ultramacias. 

49. O uso de dentifrício associado à escovação é fundamental, 
porque contém ingredientes ativos, como fluoretos, e 
aumenta a remoção mecânica do biofilme dentário. 

50. A abrasividade dos dentifrícios não impacta 
significativamente a abrasão dos tecidos duros 
dentários, uma vez que a maioria dos ingredientes é 
menos dura que o esmalte. 

51. A baixa certeza da evidência relacionada ao uso de fio 
dental no controle de placa interproximal e da gengivite 
é suficiente para que se questione a respectiva utilidade 
e indicação na prevenção das doenças periodontais. 

52. Durante a fase de orientação de higiene bucal e em 
consultas de motivação, é importante conscientizar os 
pacientes de que o sangramento gengival por si não é 
razão para a interrupção da higiene interdental, mas um 
indicador de inflamação gengival que deve ser tratado 
por meio da higiene interdental. 

 
Área livre 
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Table 2 
 

 
(Figura ampliada na página 11) 

 
Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00784-020-03531-x)>.  

Acesso em: 5 nov. 2020. 

 
Uma revisão sistemática recente, que tinha por objetivo 
avaliar a ocorrência de cárie coronária e radicular em adultos 
com diabetes mellitus, demonstrou que o diabetes pode 
aumentar a ocorrência de cáries coronárias e radiculares em 
adultos, e que o controle glicêmico deficiente tornou os 
indivíduos diabéticos mais propensos a ter cáries. 
 
Com base nas meta-análises apresentadas, julgue os itens a 
seguir. 
 
53. O risco de os adultos com diabetes mellitus tipo 2 

apresentarem cárie radicular foi 3,17 vezes maior que 
para os não diabéticos. 

54. O CPOD médio entre adultos com diabetes foi 1,7 
ponto maior que entre não diabéticos. 

55. Nas meta-análises apresentadas, as prevalências de 
cárie radicular e coronária foram tratadas como 
variáveis contínuas, e o CPOD como variável 
dicotômica. 

56. Embora a prevalência de cárie coronária tenha sido 
maior para o grupo de adultos com diabetes mellitus, 
não houve diferença estatística.  

57. Em virtude da heterogeneidade observada nas três 
meta-análises, o modelo de efeito fixo deveria ter sido 
adotado, em vez do modelo de efeitos randômicos. 

58. A diabetes tipo 2 é caracterizada pela produção 
insuficiente de insulina, resulta principalmente da 
obesidade e do sedentarismo e é a mais prevalente. 

59. A cárie radicular é uma lesão cariosa localizada na 
superfície radicular dos dentes, mais prevalente em idosos, 
já que estes apresentam condições bucais e sistêmicas que 
favorecem o desenvolvimento dessa lesão.  

60. A suscetibilidade aumentada a cáries radiculares entre 
diabéticos pode ser explicada em parte pela maior 
suscetibilidade destes à periodontite, e, 
consequentemente, à ocorrência de recessões gengivais. 

 
Área livre 

 
 

A idade avançada, a presença de comorbidades, o 
comprometimento renal e hepático, o uso de polifarmácia, a 
administração inapropriada de medicamentos, a realização de 
procedimentos invasivos, o longo tempo de permanência 
hospitalar e o rebaixamento do nível de consciência são 
fatores de risco associados à ocorrência de eventos adversos. 
Em unidades de terapia intensiva, é comum o paciente crítico 
se encontrar com o nível de consciência rebaixado. 
 
Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir. 
 
61. A ectoscopia pode ser uma importante ferramenta da 

propedêutica clínica a ser utilizada para orientar o 
diagnóstico e o tratamento das possíveis alterações 
bucais a serem encontradas em um paciente. 

62. A oroscopia e a manipulação desses pacientes devem 
ser evitadas, pois a avaliação pode acarretar 
complicações respiratórias neles. 

63. A escala de coma de Glasgow é utilizada para se avaliar o 
nível de rebaixamento de consciência do paciente, e um 
dos critérios dessa avaliação é a melhor resposta verbal. 

64. A avaliação do nível de consciência é um dos 
parâmetros mais importantes para se determinar as 
necessidades assistenciais de um paciente, 
principalmente daqueles com distúrbios neurológicos. 

65. A aplicação da escala de coma de Glasgow é rápida e de 
fácil compreensão e permite concordância entre 
avaliadores. Por isso, ela tem sido usada frequentemente, 
principalmente em quadros agudos e de trauma. 

66. Apenas o paciente com o cognitivo preservado deve 
receber cuidados bucais. 
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A presença de microrganismos multirresistentes nas unidades 
de terapia intensiva é um grande desafio à assistência. É 
importante saber que os humanos estão associados a 
microrganismos e aos respectivos produtos em todas as fases 
da vida. Estima-se que o corpo humano seja composto por  
3 × 1013 células eucarióticas e 3,9 × 1013 microrganismos 
colonizadores, de modo que as células do hospedeiro e a 
microbiota são quase o mesmo número em um indivíduo. 
 

Considerando essas informações, julgue os itens a seguir. 
 
67. Os seres humanos coevoluíram com micróbios no 

ambiente, e cada habitat do corpo possui um conjunto 
único de microrganismos na respectiva microbiota. 

68. O microbioma consiste na comunidade ecológica de 
microrganismos comensais, simbióticos e patogênicos 
que compartilham o corpo humano. 

69. As maiores concentrações de micróbios ocupam o 
intestino, a cavidade oral e as vias aéreas superiores. 

70. A microbiota do sistema humano não é bem tolerada 
pelo sistema imunológico, em razão da coevolução dos 
microrganismos ao longo do tempo. 

71. O microbioma em humanos enriquece, 
significativamente, o metabolismo de glicanos, 
aminoácidos e xenobióticos e é também responsável 
pela síntese de vitaminas. 

72. A alteração doentia na composição da comunidade 
colonizadora do corpo humano (microbioma) é definida 
como simbiose. 

 

 
A insuficiência respiratória aguda representa uma importante 
disfunção de órgãos nos pacientes com doenças malignas, 
admitidos em unidade de terapia intensiva (UTI), tal como as 
doenças respiratórias são causas de admissões muito 
prevalentes nas UTI pediátricas no Brasil. O uso precoce e 
bem indicado de ventilação mecânica não invasiva (VMNI) 
nesses grupos de pacientes associa-se a uma diminuição da 
necessidade de ventilação mecânica invasiva (VMI) e da 
intubação na admissão. 
 
Com base nas modalidades de suporte ventilatório, julgue os 
itens a seguir. 
 
73. A VMNI reduz o número de complicações durante a 

hospitalização, resultando em menor mortalidade na 
UTI e no hospital. 

74. Diferentes modalidades de suporte ventilatório são 
utilizadas em pacientes internados em UTI, como a VMI e 
a VMNI. Nessas populações, o tipo de suporte ventilatório 
não está associado aos desfechos dos pacientes. 

75. A utilização da VMNI na prática clínica, como primeira 
opção no suporte ventilatório, não evita a entubação 
orotraqueal (EOT), e a VMI tem crescido em todo mundo. 

76. Consideram-se fatores preditivos de sucesso da VMNI: 
boa adaptação à interface (máscara e rosto), gravidade 
inicial menor e maior idade. 

77. Nos doentes imunodeprimidos, são várias as evidências 
que suportam o uso da VMNI como modalidade 
ventilatória de primeira linha, com redução da 
mortalidade, da necessidade de EOT e das complicações 
infecciosas, quando comparada com a VMI. 

78. Tanto a VMI quanto a VMNI são modalidades de 
suporte ventilatório que não estão relacionadas com a 
redução de mortalidade e a tempo de hospitalização. 

 

 

Neste ano, a Sociedade Brasileira de Transplante de Medula 
Óssea (SBTMO) realizou o XXIV Congresso SBTMO, no 
qual, pela primeira vez, houve uma sala de atividades 
exclusiva para discutir-se a interface Odontologia e 
Oncologia relacionada aos pacientes submetidos ao 
transplante de células tronco. Resultou, em unanimidade de 
opinião, que os cuidados gerais relativos ao paciente 
submetido ao transplante de medula óssea (TMO) devem 
incluir avaliações odontológicas rotineiras e que estas devem 
estar inseridas em um contexto multiprofissional. 
 
A respeito dessa temática, julgue os itens a seguir. 
 
79. A submissão em terapias imunossupressoras, relacionadas ao 

diagnóstico de malignidade hematológica, contraindica a 
atuação do cirurgião-dentista em UTI em função do risco de 
bacteremia que a manipulação dos tecidos bucais pode gerar. 

80. As estruturas da cavidade bucal constituem sítios 
propícios a infecções, com grande potencial de 
desenvolvimento de bacteremia, sendo que lesões 
infecciosas devem ser previamente tratadas e 
controladas pelo cirurgião-dentista. 

81. A equipe odontológica pode prevenir e eliminar 
infecções bucais, tais como mucosite oral, candidíase e 
lesões aftosas. 

82. Os procedimentos odontológicos, nas diferentes fases 
do tratamento (antes, durante ou após), devem seguir 
determinados e diferentes protocolos, os quais 
independem dos índices hematológicos dos pacientes, 
mas dependem do estado de saúde bucal destes.  

83. As lesões periapicais assintomáticas frequentemente 
constituem achados radiográficos sem sinais clínicos ou 
sintomas. Em um dente tratado endodonticamente, 
quando existir lesão periapical, mesmo que esta não 
provoque sintomas, a indicação terapêutica é que se 
intervenha antes do TMO. 

84. A doença periodontal constitui um quadro infeccioso 
que deve ser evitado ou controlado durante o TMO. 
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O cuidado com os que estão morrendo revela que o medo de 
morrer é um sentimento extensamente compartilhado na 
sociedade atual e que, quando se fala em cuidados paliativos, 
associa-se à morte. No entanto, a criação e a evolução das UTIs 
marcaram de modo importante a história da utilização de 
tecnologias avançadas em saúde e a redução da mortalidade de 
pacientes graves. Dessa forma, identifica-se uma parcela 
crescente de indivíduos que sobrevivem à etapa inicial do 
tratamento, mas não apresentam boa evolução e recuperação da 
fase aguda, permanecendo com dependência funcional, quadro 
inflamatório persistente e falência orgânica por período 
prolongado. Os cuidados paliativos (CP), segundo a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), são definidos como 
uma abordagem que valoriza a qualidade de vida, dos doentes e 
das respectivas famílias, no enfrentamento dos problemas 
ocasionados por doenças ameaçadoras de vida, por meio da 
prevenção e do alívio do sofrimento, da identificação precoce, 
da avaliação correta e do tratamento da dor e de outros 
problemas de ordem física, psicossocial e espiritual. 
 
Quanto ao exposto, julgue os itens a seguir. 
 
85. Os CP têm raízes no pensamento filosófico do moderno 

movimento hospice, também conhecido como 
assistência hospice, regido por uma filosofia do 
cuidado, da acolhida e da hospitalidade. 

86. Os cuidados paliativos também são direcionados aos 
doentes críticos crônicos (DoCC), definidos, 
atualmente, como pacientes dependentes de ventilação 
mecânica por mais de 21 dias, por pelo menos seis 
horas diárias, com alterações metabólicas, 
neuroendócrinas, neuropsiquiátricas e imunológicas, 
decorrentes da sobrecarga alostática e de complicadores 
relacionados à internação. 

87. A odontologia em cuidados paliativos tem sido definida 
como o estudo e o tratamento de pacientes com doença 
ativa, progressiva e muito avançada, na medida em que 
a cavidade bucal seja comprometida pela doença 
diretamente ou pelo respectivo tratamento, com foco na 
qualidade de vida. 

88. O perfil mais recorrente de doente crítico crônico 
costuma envolver idade mais avançada, escores de 
gravidade mais baixos e comorbidades simples, porém 
com alta taxa de mortalidade. 

89. A cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia, como 
modalidades de tratamento oferecidas ao câncer, 
prejudicam a saúde bucal. Destaca-se que a cavidade 
bucal pode ser considerada um espelho da saúde geral 
de um indivíduo. 

90. Apesar de a incidência de complicações bucais em 
pacientes com câncer em estágio terminal não ser alta, é 
fundamental atender, satisfatoriamente, as diversas 
necessidades dos pacientes em fase terminal, 
permitindo-lhes uma morte digna. 
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Os aspectos epidemiológicos, demográficos e sociais da 
doença Covid-19 se apresentam em constante análise e 
modificação, em razão do respectivo caráter ativo e 
pandêmico e pelas evidências científicas subótimas.  
 
Considerando a nota técnica GVIMS/GGTES/Anvisa no 4/2020 
e os riscos da assistência odontológica, julgue os itens a seguir. 
 
91. Na execução de procedimentos odontológicos em 

ambiente hospitalar, leitos e unidades de terapia 
intensiva (UTI), orienta-se que a oroscopia (exame 
realizado para detectar doenças na cavidade bucal) seja 
realizada, visando à prevenção, ao tratamento de 
infecções bucais e às complicações sistêmicas 
relacionadas. 

92. Deve-se evitar a oroscopia e a manipulação de 
pacientes em ambiente hospitalar no âmbito da Nota 
Técnica, pois a avaliação pode acarretar complicações 
respiratórias no mesmo. 

93. Procedimentos geradores de aerossóis, em pacientes 
suspeitos ou confirmados para Covid-19, podem ser, 
alternativamente, realizados em salas com pressão 
negativa ou em salas fechadas, com pessoal e material 
limitados. 

94. A higiene bucal de todos os pacientes em UTI deve ser 
mantida, incluindo aqueles com IOT/traqueotomia. A 
higiene bucal faz parte do pacote de medidas para 
prevenção de pneumonia, associada à ventilação 
mecânica. 

95. Sempre que possível, recomenda-se utilizar dispositivos 
mecânicos para remoção de lesões cariosas (canetas de 
alta e baixa rotação) e para raspagem periodontal, pois 
reduzem o tempo do procedimento. 

96. A higiene bucal faz parte do pacote de medidas para 
prevenção da pneumonia associada à ventilação 
mecânica, mas, em tempos de Covid-19, esse 
procedimento não é recomendado pelo risco de 
transmissão do SARS-CoV-2. 
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Em 2016, as sociedades americanas e europeias de medicina 
intensiva reuniram-se para mudar as definições relativas à 
sepse, doença devastadora que acomete drasticamente a 
população mundial. Por meio de extensa revisão quanto à 
respectiva fisiopatologia, resultando na incorporação de 
novos conceitos, as definições foram atualizadas, e a 
validação dos novos critérios foi feita com base na acurácia 
dessas definições, em bases de dados de países 
desenvolvidos. 
 
Acerca do exposto, julgue os itens a seguir. 
 
97. Sepse é definida como disfunção orgânica com risco de 

morte, decorrente de uma resposta desregulada do 
organismo a uma infecção. 

98. Sepse grave é o termo utilizado para caracterizar a 
ocorrência de disfunção cardiovascular.  

99. Choque séptico é um subgrupo da sepse e é 
caracterizado pela disfunção cardiovascular e celular, 
associada com risco aumentado de óbito. 

100. A caracterização de sepse como sendo diagnosticada 
apenas quando associada à disfunção orgânica 
selecionará claramente um perfil mais grave de 
pacientes. 

101. Para diagnosticar-se a sepse, o critério atual sugere que 
seja feita a avaliação do escore de disfunção orgânica 
Sequential Organ Failure Assessment score (SOFA). 
Um incremento do escore SOFA maior ou igual a 2 
seria diagnóstico de sepse. 

102. Toda sepse é grave, por isso tal termo é utilizado 
quando ocorre a Síndrome da Resposta Inflamatória 
Sistêmica (SIRS). 

 
 
Considerando as características clínicas, fisiopatológicas e 
epidemiológicas em geral relacionadas às condições bucais 
dos pacientes internados em unidade de terapia intensiva 
(UTI), julgue os itens a seguir. 
 
103. Esses pacientes apresentam ressecamento labial e 

hipossalivação (ausência de saliva), em razão do uso de 
vários medicamentos, o que favorece o crescimento 
microbiano bucal. 

104. A microbiota bucal bacteriana Gram-negativa aumenta 
consideravelmente durante o período de entubação em 
pacientes de UTI, enquanto a fúngica tende a diminuir. 

105. As manifestações clínicas bucais relacionadas às 
medicações dependem do tipo da droga, da dose desta e 
de particularidades de cada indivíduo, podendo ser 
agudas ou ocorrer tardiamente. 

106. A administração de alguns medicamentos, como 
fenitoína, nifedipina e ciclosporina, pode levar ao 
aparecimento de alterações na boca, que podem causar 
hiperplasia gengival secundária e hemorragias, quando 
se utilizam drogas antiagregantes e anticoagulantes. 

107. A disfagia pode afetar a população internada em UTI, 
com risco de maior incidência com o aumento da idade. 
As causas de disfagia sempre são locais, na boca e 
orofaringe. 

108. A possível relação entre melhora nos cuidados 
odontológicos e redução da pneumonia nosocomial é 
um dos fatores que evidenciam a importância do 
cirurgião-dentista na equipe multiprofissional das UTI. 

 
 

O papel do cirurgião-dentista no atendimento humanizado 
tem sido discutido na Associação de Medicina Intensiva 
Brasileira (AMIB), que representa os intensivistas do Brasil e 
tem se dedicado a fomentar a presença do cirurgião-dentista 
nas unidades de terapia intensiva. 
 
A respeito do atendimento humanizado, julgue os itens  
a seguir. 
 
109. A qualidade de vida tem sido estudada nos seus 

múltiplos aspectos e implica um processo de avaliação 
de como se vive e o contexto em que se processa esse 
viver. Contudo, não é considerada um indicador 
competente do resultado dos serviços de saúde 
prestados ao paciente. 

110. Humanizar é um processo vivencial a permear toda a 
atividade dos profissionais no intuito de realizar e 
oferecer o melhor tratamento ao ser humano, dentro das 
circunstâncias peculiares vividas em cada momento de 
uma hospitalização. 

111. Na intenção de se atenuar o ambiente inóspito de uma 
UTI ao paciente, há elementos importantes a serem 
oferecidos: privacidade e individualidade; respeito ao 
pudor; preservação do conforto e bem-estar físico e 
mental; proximidade com os familiares; viabilização do 
acesso às informações; e escuta que faça com que o 
paciente se sinta partícipe do tratamento. 

112. Na assistência em UTI, são fundamentais a 
identificação e o atendimento das necessidades dos 
pacientes, bem como das respectivas expectativas 
quanto aos cuidados. 

113. Uma das medidas essenciais para minimizar o 
desconforto psíquico do paciente é evitar informá-lo 
acerca das próprias condições e da assistência a ele 
prestada. 

114. O cuidar envolve uma ação interativa, calcada em 
valores e no conhecimento do ser que cuida para com o 
ser que é cuidado.  
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A terapia fotodinâmica (PDT) antimicrobiana é considerada 
uma importante modalidade de tratamento complementar de 
infecções bucais localizadas, principalmente em casos de 
microrganismos multirresistentes. A sensibilidade de 
bactérias, vírus e fungos à PDT sugere a aplicabilidade dessa 
terapia em infecções localizadas de pouca profundidade e de 
microbiota conhecida. 
 
Com relação a esse assunto, julgue os itens a seguir. 
 
115. São considerados como vantagens dessa terapia o baixo 

custo, os mínimos efeitos colaterais e a técnica de 
aplicação simples. 

116. É considerada como uma das maiores desvantagens 
dessa terapia o risco de resistência microbiana, comum 
à antibioticoterapia sistêmica. 

117. O mecanismo de fotossensibilização da PDT consiste 
na interação da luz com o fotossensibilizador e o 
oxigênio, gerando radicais livres que induzem graves 
danos às células microbianas, levando-as à morte. 

118. A aplicação tópica de um fotossensibilizador é 
interessante por estar em contato direto com os 
microrganismos e causar baixos efeitos colaterais no 
paciente. 

119. No tratamento PDT, após a absorção de luz pelo 
fotossensibilizador e a geração de estados excitados, 
dois principais mecanismos fotoquímicos de danos às 
biomoléculas estão envolvidos: reações do Tipo I 
(transferência eletrônica, o fotossensibilizador no 
respectivo estado excitado tripleto gera espécies 
reativas de oxigênio, principalmente radicais) e reações 
do Tipo II (ocorre a geração de oxigênio singlete, após a 
transferência de energia). 

120. Uma vez que as membranas dos microrganismos são 
carregadas negativamente, o fotossensibilizador deve 
ser carregado positivamente para penetrar com 
eficiência essas membranas. Portanto, o azul de 
metileno (MB) tem sido amplamente utilizado, em 
razão de apresentar cargas negativas, eficácia e baixo 
custo. 
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Table 1: Evidence of additional plaque removal compared with manual toothbrushing alone. 

 

 
Sälzer, S. el al. Contemporary practices for mechenical oral hygiene to prevent periodontal disease. In: Periodontology 2000. 2020;84: 35-44. 

 

Figura ampliada para responder aos itens de 45 a 52. 
 
Table 2 

 
Figura ampliada para responder aos itens de 53 a 60. 
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