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Resumo da Proposta:
O atual projeto está vinculado à Liga de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da UFPE, que teve início no ano de
2016, e tem como proposta a interação de estudantes voluntários do curso de Odontologia da UFPE com a sociedade,
através de atendimentos clinico-cirúrgico realizados na clínica de Cirurgia BMF do Curso de Odontologia e nas ações nas
comunidades carentes assistidas. Serão realizadas ações de orientação e palestras, escovações e acompanhamentos, em
comunidades e em instituições beneficentes que cuidam de crianças carentes, em condições de vulnerabilidade, onde
serão realizados encontros, palestras de orientação sobre higiene corporal e oral e distribuição de kits de higiene
pessoal. Bem como, orientar e fornecer o subsídio metodológico-científico para discentes da graduação do Curso de
Odontologia da UFPE, proporcionando a formação de profissionais mais bem capacitados na atuação clínica desta
especialidade. Atividades em campo que competem em plantões de 12 horas semanais no Hospital Getúlio Vargas, além
de encontros na própria instituição de ensino onde serão realizadas orientações, discussões de publicações em revistas
nacionais e internacionais / casos clínico-cirúrgico/ técnicas operatórias, seminários, aulas expositivas e na modalidade
tutorial, versando acerca de cirurgia e/ou traumatologia BMF(Buco-Maxilo-Facial). Estimulando a divulgação da
produção científica- pesquisas desenvolvidas no PIBIC, trabalho de conclusão de curso, artigos, casos operados pela
equipe - através da apresentação em encontros nacionais e internacionais. Além da divulgação de trabalhos científicos,
através da apresentação de trabalho de conclusão de curso, encontros científicos, tais como: congressos, simpósios, e
jornadas acadêmicas e profissionais, nacional e internacional.

Objetivo Geral:
O objetivo do atual projeto está vincunlado às ações da Liga de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da UFPE, a
qual foi iniciada no ano de 2016, tendo como objetivo geral: 01- Interagir com segmentos da sociedade que necessitam
de atenção à saúde, através de medida preventivas e cirúrgicas, através do atendimento realizado nas clínicas da
universidade, hospitais públicos de emergência, atendimentos ambulatoriais cirúrgicos dos hospitais públicos da rede
pública, além de ações promovidas fora dos limites da universidade, em entidades beneficentes ou por órgãos públicos
à comunidades e segmentos sociais. 02-Através das ações pontuadas anteriormente no item 01, preparar os acadêmicos
para a vivência básica em cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial e fornecer subsídios teórico, práticos e
científicos, preparando-os para as seleções de residência nesta área, bem como formular as bases do tratamento desta
especialidade.

Objetivos Específicos:
1-Acolhimento e atendimento do paciente cirúrgico, visando transformação e desenvolvimento social;
2-Realizar avaliação do paciente;
3-Obter conhecimento de anamnese, exame clínico e exames complementares (imaginológicos e laboratoriais;
4-Realizar diagnósticos;
5-Atuar cirurgicamente, quando indicado;
6-Realizar o controle dos procedimentos executados;
7-Proporcionar aos acadêmicos a sequência completa, do inicio ao termino, das necessidades interventivas no processo
ensino/aprendizagem, visando o impacto positivo da formação do estudante;
8-Divulgar trabalhos científicos, através da apresentação de trabalho de conclusão de curso, em encontros científicos,
tais como: congressos, simpósios, e jornadas acadêmicas e profissionais, nacional e internacional.

