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Através do desenvolvimento de novos materiais e técnicas, o curso
apresentou possibilidades de reabilitação cirúrgica e protética da área
bucomaxilofacial, permitindo a reconstrução funcional e estética de suas
estruturas. Com o auxílio da especialista em Prótese Bucomaxilofacial
Adriana Corsetti, egressa do Grupo PET Odontologia UFRGS, o grupo
realizou reuniões para definição dos tópicos que foram abordados na
ação. Além disso, durante as reuniões semanais do grupo foram
planejadas questões administrativas do evento. O evento constituiu-se de
dois encontros com quatro horas de duração e contou com a participação
de profissionais relacionados com as áreas de Cirurgia e Prótese
Bucomaxilofacial, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Fonoaudiologia
Otorrinolaringologia e demais áreas afins. Os tópicos que foram
abordados encontram-se na seguinte programação: dia 22 de junho,  19h,
Dra. Karen Cherubini "Diagnóstico Diferencial de Lesões Benignas e
M a l i g n a s  d a  C a v i d a d e  O r a l " ,  D r a .  J i s e h  F a g u n d e s  L o s s
''Imunodepressão/Quimioterapia'', Dra. Jéssica Cerioli Munaretto
"Adequação da Cavidade Oral" e Dra. Deise Costa "Abordagem Cirúrgica
dos Tumores de Cabeça e Pescoço". No dia 24 de junho, 19h, Dr.
Gustavo Lisboa Martins "Traumatismo de face", Dr. Márcio França e Dra.
Fabiane Stefani ''Tratamento de Pacientes com Ressecções de Palato'',
Dra. Adriana Corsetti "Próteses Bucomaxilofaciais" e Dra. Edela Puricelli
"Tratamento da Cirurgia Bucomaxilofacial na Reabilitação do Paciente." O
curso teve por objetivo apresentar as possibilidades de reabilitação
cirúrgica e protética da área bucomaxilofacial. O público alvo foram
graduandos de diversos cursos da área da Saúde (especialmente
Odontologia, Fonoaudiologia e Medicina) bem como profissionais da
área. A relevância de tal evento se fez pela possibilidade de reconstrução
funcional e estética, com o desenvolvimento de novos materiais e
técnicas, permitindo melhores resultados nas reabilitações do sistema
estomatognático. Na entrada do evento foi arrecadado um quilograma de
alimento não-perecível por espectador de tal forma que o montante foi
doado à Creche Piu-Piu na Vila Planetário, localidade próxima à
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul. Como resultado, foram realizadas mais de cem inscrições para o
evento bem como observou-se bom público em ambas as noites. Ao final
das apresentações em cada dia foram levantadas questões para



discussão por parte da platéia direcionando-as aos palestrantes, o que
gerou um saúdavel debate acerca do respectivo assunto. Como
conclusão, observa-se que esse tipo de iniciativa traz ótimos resultados
para os espectadores e também para os palestrantes, que interagem
muldisciplinarmente.


