PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO
GERÊNCIA DE ENSINO, PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO GRANDE FLORIANÓPOLIS
PROJETO DE EXTENSÃO

Bons de Boca: atendimento às condições bucais de doenças sistêmicas.
COORDENAÇÃO

Coordenador: Karine Pinera
E-mail do projeto: bonsdeboca@unisul.br

EQUIPE

Professor participante: -- x -Extensionista remunerado (bolsista): Maria Eduarda Cardoso

OBJETIVOS

Objetivo Geral: Capacitar acadêmicos da Una da Saúde para o entendimento das
alterações bucais de doenças sistêmicas e, dessa forma, atuar na integralidade da
assistência a pacientes hospitalizados em consonância com as linhas de pesquisa e
extensão da Una da Saúde.
Objetivos Específicos: Desenvolver a Odontologia Hospitalar no Imperial Hospital
de Caridade através da interdisciplinariedade e com atuação multiprofissional Produzir material didático para o cuidado de higiene oral em pacientes hospitalizados
e comprometidos sistemicamente - Gerar artigos e participação em eventos
científicos a partir de casos clínicos vivenciados pelos acadêmicos de diferentes cursos
da Una da saúde, aliando assim o ensino, a pesquisa e a extensão com a prática
interdisciplinar e multiprofissional.

ÁREA TEMÁTICA

UNIDADE DE ARTICULAÇÃO
ACADÊMICA

SAÚDE

UNASABES
METODOLOGIA

Público alvo: acadêmicos da Una da Saúde e atendimento a pacientes hospitalizados
nas diferentes unidades de internação do Imperial Hospital de Caridade 2. Forma de
atuação: o projeto atuará através da capacitação teórico-prática de acadêmicos da
Una da Saúde, bolsistas dos programas (artigo 170 CE/SC na modalidade estudo,
PROAC, extensionista remunerado e extensionistas não remunerados). Após a
capacitação teórica através de aulas expositivas dialogadas e seminários, os
acadêmicos irão a campo nas diversas Unidades do Imperial Hospital de Caridade para
aplicar os conhecimentos adquiridos. Neste semestre (2017/2) foram realizadas
parcerias com o Hospital Santa Teresa em São Pedro de Alcantara e com o IPq –
Instituto de Psiquiatria em São José. Além disso, durante o projeto serão realizadas
ações de prevenção em saúde bucal.
Dia/horário/local de desenvolvimento das atividades do projeto:
terças-feiras – aulas teóricas – 11:30 às 12:30 – Sala 208 F - Unidade Pedra Branca
Sextas-feiras – atividades de campo no Imperial Hospital de Caridade, Hospital Santa
Teresa e Instituto de Psiquiatria.
Número de vagas para bolsistas de art. 170 por semestre: 60
Cursos recebidos: TODOS OS CURSOS DA ÁREA DA SAÚDE COM INTERESSE EM
DOENÇAS BUCAIS
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