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INTRODUÇÃO: 
A atividade de extensão faz parte do pilar chamado de universidade. A extensão 
promove ao aluno um conhecimento para além das matérias oferecidas no currículo 
universitário. O projeto Odontologia em Ambiente Hospitalar visa a interação entre a 
graduação e  a residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilo facial (CTBMF). 
Desta forma, contribui para ampliação de conhecimentos adquiridos. Visto que, o 
aluno tem a oportunidade de vivenciar procedimentos realizados por alunos da 
residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilo facial. O projeto é desenvolvido no 
Hospital Beneficente Dr. César Santos (HBCS), no Hospital da Cidade de Passo Fundo 
(HC) e no bloco cirúrgico da UPF visando atendimentos via SUS. Portanto, o objetivo 
deste estudo é demonstrar a importância da interação entre a graduação e a 
residência CTBMF a partir da extensão universitária na odontologia. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
Para relatar a interação entre a graduação e a residência CTBMF, foram utilizados os 
relatórios do ano de 2016 das atividades desenvolvidas pelos alunos de graduação 
participantes do projeto de extensão Odontologia em Ambiente Hospitalar.  
O projeto de extensão Odontologia em Ambiente Hospitalar existe há dez anos. É 
formado por vinte e três pessoas, destes, quatro professores, seis residentes em 
Cirurgia e Taumatologia Buco Maxilofacial e treze alunos de graduação de diferentes 
níveis. No HBCS os alunos auxiliam os residentes no diagnóstico de lesões na cavidade 
bucal e prevenção da população de Passo Fundo. No mesmo hospital, é desenvolvida 
atividade de odontologia hospitalar que abrange os pacientes hospitalizados 
realizando orientação e higienização bucal, raspagem supra gengival, remoção de 
pequenas cáries, diagnóstico de lesões e encaminhamento para tratamento. Também 
são realizadas exodontias simples e de dentes inclusos, biópsias e excérese de 
pequenas lesões bucais sob anestesia local. No HC, os alunos auxiliam os residentes na 



 

aplicação de laserterapia em pacientes oncológicos como forma de prevenção e 
tratamento de mucosites.   No bloco cirúrgico da UPF os alunos auxiliam os residentes 
nos procedimentos cirúrgicos de exodontias, biópsias e implantodontia, além de 
presenciar um ambulatório para tratamento da articulação temporomandibular. 
Dentro do projeto de extensão, em conjunto com os residentes, os alunos 
desenvolvem pesquisas epidemiológicas e de base de dados. Estes artigos geram 
apresentações de trabalhos em congressos e publicações científicas. Ademais, são 
realizadas reuniões semanais para planejamento de atividades e apresentação de 
seminários que envolvem assuntos ligados  a patologia, traumatologia, cirurgia e 
odontologia hospitalar. Além de, produzirem educação continuada através da 
elaboração de palestras e eventos para alunos locais e de outras faculdades. Os alunos 
ainda, dispõem de um estágio de férias, durante uma semana inteira acompanhando 
todos os passos dos residentes em CTBMF. 
Discussão:  Segundo o artigo 207 da Constituição Federal de 1988 a universidade deve 
obdecer o princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Esses três 
pilares colaboram para uma formação complementar aos alunos da graduação. Desta 
forma, dentro do presente projeto de extensão, os alunos atuam nestes três pilares de 
ensino a partir da interação com os residentes em todas as atividades do projeto, com 
objetivo de aumentar o nível de conhecimento científico. Segundo Costa et al., 2007, 
existe uma preocupação crescente com o modelo formador do profissional em saúde. 
Na qual, cada vez mais, se configura a necessidade de profissionais aptos a 
contribuírem com a sociedade num contexto de profundas mudanças, não somente 
em seu próprio campo profissional, mas, também, nos campos político e social. Desta 
forma, a interação entre graduação e residência CTBMF corrobora para que os alunos 
desenvolvam estas responsabilidades sociais. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
A partir da interação entre alunos da graduação e alunos de residência em CTBMF o 
projeto de extensão na odontologia hospitalar, constrói um papel extremamente 
importante para o desenvolvimento social e qualificação profissional do acadêmico. 
Assim torna-se possível que o projeto atue na assistência à população, educação 
continuada e produção científica, realizando os três pilares fundamentais da 
universidade dentro de um só projeto.  
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


