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Questão 1

Nome genérico da medicação.      (20 pontos)
Posologia/Via de administração.
Itens do receituário.

Nome
genérico

Dose Posologia/Via de Administração

Cloridrato de
Clindamicina /

Clindamicina
600 mg

4 cápsulas de 150 mg, por via oral, uma hora antes do procedimento

2 cápsulas de 300 mg, por via oral, uma hora antes do procedimento

3 comprimidos de 250 mg, por via oral, uma hora antes do procedimento

1 e ½ compr. de 500 mg, por via oral, uma hora antes do procedimento

Azitromicina
dihidratada /

Azitromicina
500 mg

2 cáps/compr. de 250 mg, por via oral, uma hora antes do procedimento

1cáps/compr. de 500 mg, por via oral, uma hora antes do procedimento

½ compr. de 1 g, por via oral, uma hora antes do procedimento

Claritromicina 500 mg
2 compr. de 250 mg, por via oral, uma hora antes do procedimento

1 compr. de 500 mg, por via oral, uma hora antes do procedimento

Questão 2

Exposição da raiz (do cemento, ou dentina radicular, ou recessão gengival).                   (20 pontos)

Hiperestesia.

Aplicação de dessensibilizante (laser de baixa potência/eletrofluorese/medicamentos à base de

oxalato de potássio, dipotássio difosfato, fluoreto de sódio, cloreto de cálcio ou  benzoato de

sódio/hidróxido de cálcio) ou sistema adesivo ou cimento de ionômero de vidro. 

Bochecho com flúor e/ou pasta com dessensibilizante.                                 

Questão 3

Raspagem supragengival e subgengival e orientações sobre higiene oral e controle de placa. (20 pontos)

Extração dos dentes 12, 17 e 27.

Implante na região dos dentes 12 e 14 ou

Implante na região do dente 12 e prótese parcial fixa adesiva dos dentes 13 ao 15 ou

Implante na região do dente 12 e prótese parcial fixa dos dentes 13 ao 15 ou

Prótese parcial fixa dos dentes  11 ao 15 ou

Prótese parcial fixa adesiva dos dentes 11 ao 13 e implante na região do dente 14 ou

Prótese parcial removível dos dentes 11 ao 15.

Questão 4

Concussão ou comoção.      (20 pontos)

Alívio oclusal se necessário e tomada radiográfica.

Recomendação de alimentação líquida ou pastosa até a dor diminuir.

Necrose pulpar.
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Questão 5

Distribuição dos componentes cariado, perdido e obturado demonstra a necessidade
de tratamento restaurador (pai, mãe, filho e filha) e reabilitador (pai, mãe e avô).      (20 pontos)

Os profissionais devem ter responsabilidade sanitária em relação à família, desenvolvendo
ações de prevenção de doenças e agravos e de promoção da saúde bucal.

A educação em saúde deve contemplar orientações sobre as situações de saúde bucal
e sistêmica, nas diferentes fases da vida, com ênfase aos cuidados com a qualidade de vida.

No âmbito da atenção básica, ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal
devem ser planejadas e desenvolvidas de forma interdisciplinar. 

As ações especializadas de saúde bucal devem ser referenciadas no próprio território
municipal ou no município sede, conforme Plano Diretor de Regionalização do SUS. 


