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Resumo: Este trabalho é parte integrante do projeto de extensão "Atendimento Avançado em Periodontia – 2ª
edição" tem por objetivo aprofundar os conhecimentos adquiridos por alunos do 5o ano do Curso de Odontologia
durante as  disciplinas  de  Periodontia  I  e  II.  Para  isso,  são  organizados seminários  para  discussão  de casos
clínicos e artigos científicos, bem como são atendidos pacientes que necessitam de tratamentos avançados em
Periodontia,  especialmente  tratamento  periodontal  cirúrgico.  Até  o  momento  foram realizados  treinamentos
laboratoriais em manequins,  a fim de desenvolver a habilidade cirúrgica inicial destes alunos.  Na sequência
foram realizadas 20 cirurgias  para recuperação de distâncias  biológicas,  cirurgias  estéticas para correção de
sorriso gengival, bem como cirurgia para recobrimento de recessão gengival. As cirurgias foram realizadas em
dupla, sob orientação dos professores e de dois alunos de pós-graduação. Ao término do semestre, foi feito um
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seminário com apresentação de dois artigos científicos relacionados aos temas das cirurgias. Observou-se um
grande interesse dos alunos pelos procedimentos executados, o que lhes permitiu aprofundar seus conhecimentos
na área de Periodontia,  visto  que tais  procedimentos geralmente são abordados somente em cursos de pós-
graduação lato sensu. Cumpriu-se a proposta extensionista, oferecendo à comunidade procedimentos cirúrgicos
avançados raramente executados no ambiente das disciplinas de graduação.   

Palavras-chave: Periodontia. Cirurgia. Treinamento.

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO

ATENDIMENTO AVANÇADO EM PERIODONTIA – 2ª edição

PÚBLICO-ALVO 

As ações promovidas são destinadas a pacientes que necessitem de procedimentos

de cirurgia periodontal avançada

MUNICÍPIOS ATINGIDOS

Ponta Grossa e municípios próximos – Paraná

LOCAL DE EXECUÇÃO

Sala 25 – Departamento de Odontologia (UEPG)

JUSTIFICATIVA

A justificativa para a realização deste projeto consiste na necessidade de oferecer aos

alunos interessados a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos e habilidades dentro da

especialidade de Periodontia. Por meio de seminários e discussões de casos clínicos, os alunos

estão  podendo  aprimorar  sua  capacidade  de  diagnóstico  das  doenças  periodontais,

compreender a importante relação existente entre fatores etiológicos locais e sistêmicos (tais

como  diabetes  mellitus,  tabagismo,  alterações  hormonais)  na  severidade  e  progressão  da

doença periodontal. Está sendo oferecida a estes alunos a oportunidade de desenvolver suas

habilidades no tratamento cirúrgico da doença periodontal, a fim de devolver ao paciente a

condição  de  saúde  bucal.  O  seminário  com a  discussão  de  artigos  após  a  realização  de

cirurgias  avançadas  em  periodontia,  promove  um  importante  ambiente  de  conhecimento
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técnico científico, com rica interação de informações associada a experiência vivenciada pelos

alunos de graduação, pós-graduação e professores, durante as cirurgias.

OBJETIVOS

GERAIS:

Oferecer aos alunos participantes a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos

e habilidades no diagnóstico, prevenção e tratamento das doenças periodontais, bem como

disponibilizar à comunidade a realização de atendimento avançado das suas necessidades na

Área de Periodontia, o que nem sempre é possível somente nas disciplinas de Periodontia I e

II do Curso de Odontologia da UEPG.

ESPECÍFICOS:

Desenvolvimento  de  seminários  para  discussão  dos  casos  clínicos  e  de  artigos

científicos  relacionados  à  Periodontia;  Desenvolvimento  das  habilidades  no  Tratamento

Cirúrgico  Periodontal;  Atendimento  clínico  de  pacientes  que  necessitem  de  diagnóstico,

prevenção  e  tratamento  das  doenças  periodontais,  principalmente  de  procedimentos  mais

avançados.

METODOLOGIA

O projeto está sendo desenvolvido das dependências da Clínica Odontológica da

Sala  25,  Bloco  M,  com carga  horária  de  4  horas/aula  semanais.  Os  alunos  selecionados

passaram por um período de treinamento em laboratório, utilizando-se manequins e outros

artifícios para desenvolvimento e treinamento de habilidades cirúrgicas, previamente ao início

das atividades clínicas. Na sequência, iniciou-se no primeiro semestre de 2019 o atendimento

clínico  de  pacientes  oriundos  da  comunidade  interna  e  externa  da  UEPG,  os  quais

necessitavam de  procedimentos  cirúrgicos  periodontais  relacionados à  correção de sorriso

gengival ou tratamento de recessões gengivais. Após prévia discussão dos casos e elaboração

de relatório técnico de planejamento cirúrgico, cerca de três cirurgias vêm sendo agendadas

semanalmente. Os pacientes responderam na semana seguinte ao tratamento um questionário

de avaliação do projeto (avaliação da comunidade), assim como os alunos participantes farão
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também a sua avaliação (avaliação dos  discentes)  ao término do projeto,  utilizando-se os

formulários específicos sugeridos pela PROEX-UEPG em sua página eletrônica.

RESULTADOS

Até o momento foram realizadas 20 cirurgias, sob orientação e acompanhamento

dos professores e de dois alunos de pós-graduação. Nenhuma intercorrência foi observada. Ao

término  do  semestre,  foi  realizado  um  seminário  com  a  apresentação  de  dois  artigos

científicos relacionados a alguns dos temas das cirurgias realizadas no semestre. 

Figura 1 – Exemplos de procedimentos cirúrgicos periodontais realizados no projeto

 

           

Legenda: Antes (A) e depois (B) do procedimento de cirurgia a retalho com osteotomia com finalidade estética,
para correção de sorriso gengival. Antes (C) e depois (D) do procedimento de cirurgia de enxerto gengival livre
(removido  do  palato),  com  finalidade  principal  de  aumento  de  tecido  queratinizado,  e  secundária  de
recobrimento radicular.
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Até o momento as atividades foram desenvolvidas dentro das expectativas. Apesar

de se tratar de procedimentos cirúrgicos normalmente realizados por especialistas, os alunos

se mostraram interessados e capazes de realizar um correto planejamento pré-operatório, bem

como executarem a maior parte dos passos de forma independente e segura. Além disso, o

projeto tem se mostrado uma interessante oportunidade de treinamento aos alunos de pós-

graduação, visto que os mesmos participam ativamente da orientação e supervisão dos alunos

de graduação. O nível de satisfação dos pacientes atendidos (comunidade) também está se

mostrando satisfatório, pela oportunidade de encontrarem neste projeto condições de buscar

atendimento às necessidades específicas que normalmente só são encontradas em consultórios

particulares.  Para  o  próximo  semestre,  objetiva-se  aumentar  o  número  de  cirurgias

periodontais  semanais,  assim  como  sua  complexidade,  contribuindo  para  a  formação

profissional  de  alunos  de  graduação,  formação  docente  de  alunos  de  pós-graduação  e

atendimento especializado a população de Ponta Grossa e municípios próximos - Paraná.
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