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Resumo: O trabalho pretende fazer relato da atividade de projeto de extensão com prática cirúrgica avançada 
envolvendo o Programa de Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, o Hospital Universitário 
Regional dos Campos Gerais e a Faculdade de Odontologia da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 
Nessa prática os graduandos em odontologia do quinto e quarto ano acompanham cirurgias em diferentes graus 
de dificuldade a nível ambulatorial realizadas pelos residentes e, com a prática progressiva, passam a realizar os 
procedimentos de menor nível de dificuldade orientados agora pelos residentes em cirurgia/HU. Nesse projeto 
também há a presença de graduandos em cirurgias realizadas sob anestesia geral no HU, onde os mesmos tem a 
oportunidade de acompanhar todo o processo do tratamento do paciente. Nos três primeiros semestres do 
desenvolvimento da extensão foram realizadas 142 procedimentos cirúrgicos de nível ambulatorial enquanto que 
os graduandos puderam acompanhar 33 procedimentos em centro cirúrgico, sob anestesia geral, proporcionando 
a esses uma visão dificilmente disponibilizada em cursos de graduação. Há um ganho geral para pacientes com 
atendimento especializado, onde também os residentes se beneficiam com a prática e, para os graduandos UEPG, 
uma visão e prática mais ampla visando tratamentos e terapias cirúrgicas.  
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Pesquisa Clinica e Terapêutica Avançada em Cirurgia e Estomatologia 

 

 

                                                 
1  Residente R2 do Programa de Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital 
Universitário/UEPG; Atividade de clínica-cirúrgica; dayanejgr@hotmail.com. 
2  Residente R3 do Programa de Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital 
Universitário/UEPG; Atividade de clínica-cirúrgica; rafaelchicoski@hotmail.com. 
3  Residente R3 do Programa de Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital 
Universitário/UEPG; Atividade de clínica-cirúrgica; lfguzzoni@yahoo.com.br. 
4 Professor do Departamento de Odontologia UEPG e Coordenador do Projeto de Extensão e do Programa de 
Residência Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital Universitário/UEPG; 
mbortoluzzi@gmail.com. 
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PÚBLICO-ALVO  

Pacientes com necessidades cirúrgicas do complexo maxilofacial, residentes em 

cirurgia e traumatologia bucomaxilofacia e graduandos em odontologia da UEPG. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa e municípios que compreendem a Regional de Saúde dos Campos 

Gerais. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Clínica de Odontologia da faculdade de Odontologia da UEPG e Hospital 

Universitário Regional dos Campos Gerais/UEPG. 

JUSTIFICATIVA 

Tratamentos complexos em cirurgia e estomatologia a nível ambulatorial pode e deve 

requerer cuidados adicionais, melhor planejamento, abordagem diferenciada e cuidadosa além 

da técnica aprimorada. Essas condições nem sempre estão presentes na clinica de atividades 

da rotina do graduando, necessitando, com frequência o encaminhamento do paciente para 

outros ambientes. Justifica-se a concretização deste projeto de extensão para dar oportunidade 

de melhor tratamento ao paciente oferecendo-lhe uma conduta mais individualizada, e 

desenvolvida com maior detalhe desde que serão conduzidos por residentes em odontologia, 

que por sua vez tem a oportunidade de aprendizado, que se estende ao graduando. 

 

OBJETIVOS 

O presente projeto de extensão tem por objetivo de integrar a graduação em 

odontologia (UEPG), à residência odontológica do Hospital Universitário (HUCG-UEPG) em 

Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais em um projeto único de extensão em 

odontologia visando à terapia cirúrgica para tratamento de pacientes que necessitem 

procedimentos mais complexos em odontologia. 
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METODOLOGIA 

Atividade prática de clinica-cirúrgica ambulatorial (FO-UEPG) e hospitalar (HUCG-UEPG). 

Seminários de discussão e planejamento para o tratamento baseado em casos presentes. 

Seminários de tratamentos e técnicas. 

 

RESULTADOS 

Existe alto nível de interação entre o graduando e pós-graduando em cirurgia 

promovendo compartilhamento de conhecimento e experiências. Nos três primeiros semestres 

do desenvolvimento da extensão foram realizadas 142 procedimentos cirúrgicos de nível 

ambulatorial enquanto que os graduandos puderam acompanhar 33 procedimentos em centro 

cirúrgico, sob anestesia geral, proporcionando a esses uma visão dificilmente disponibilizada 

em cursos de graduação 

 

FOTO 

Figura 1 – Graduandos em Odontologia UEPG, juntamente com residentes, funcionária e professor em clínica 

cirúrgica.   

 

Fonte: Os autores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto está em fase de amplo desenvolvimento, tem mostrado grande potencial para 

o desenvolvimento de atividade científica, contudo, o foco principal é o cuidado com o 

paciente, proporcionando ao mesmo atendimento de qualidade e especializado, com benefício 

a todos os envolvidos.  
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