
RESIDÊNCIA BUCO-MAXILO-FACIAIS
PROVA TEÓRICO – PRÁTICA

Expectativa

QUESTÃO 1

A) Adenoma pleomorfo de glândula salivar menor.
B) Abscesso dentário, cisto periapical, carcinoma muco-epidermóide ou carcinoma adenóide cístico.
C) Tomografia computadorizada (TC). A TC permite avaliar se a lesão é de tecido mole e pode
descartar infiltração desta no osso, com reabsorção de óssea e de raízes, tendo uma ideia de sua
agressividade.
D) A princípio deve-se realizar uma biópsia incisional, para descartar a probabilidade de um tumor
maligno, já que essa é uma área comum de outras lesões malignas, que podem simular um adenoma
pleomorfo inicialmente. Se confirmado o diagnóstico de lesão benigna, deve ser feita a enucleação
total da lesão. Se confirmado o diagnóstico de lesão maligna, o paciente deve ser encaminhado para
uma Unidade de Oncologia para tratamento.

QUESTÃO 2

A) Classe IV
B) Elevada dificuldade ou alta dificuldade. Paciente considerado de risco.
C) Intubação guiada por broncofibroscópio ou vídeo assistida por broncofibroscópio ou por
fibroscópio.
D) Pescoço curto e largo, mandíbula pequena, inclinação acentuada dos incisivos superiores,
macroglossia, trismo e/ou limitação de abertura bucal.

QUESTÃO 3

A) Supina, com as pernas no máximo de 10 a 15 graus acima do nível da cabeça, ou seja, ligeiramente
elevados. O objetivo é proporcionar melhor oxigenação cerebral, por facilitar o retorno venoso, sem
fazer compressão no diafragma de maneira significativa com ocorria na posição de Trendelenburg
clássica.
B) Síncope.
C) Dor, medo, ansiedade, pânico de sangue/agulha/instrumentos, debilidade física e hipoglicemia.
D) AVC (acidente vascular cerebral). Paciente não pode ser colocado na posição supina porque pode
aumentar a hemorragia intracraniana, já que esta aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, agravando o
quadro clínico do paciente.

Ou
Crise aguda de Asma. Paciente é posicionado sentado, de preferência com o tórax em contado com

o encosto de uma poltrona ou cadeira, pois a posição supina leva a maior dificuldade respiratória
devido a compressão dos órgãos abdominais no diafragma.


