
 

 

Programa Institucional de Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional 
PICCAP 

 

Processo de Seleção Para Ingresso no Curso de Capacitação em Odontologia para 

Pacientes com Necessidades Especiais 

Público-alvo: Cirurgiões-dentistas 

Objetivos: Proporcionar conhecimento das diversas alterações e doenças, congênitas ou 

adquiridas, temporárias ou permanentes, com repercussão na saúde bucal e no tratamento 

odontológico. A instituição de protocolos de prevenção e atendimento são fundamentais 

para a qualidade de vida do paciente com necessidades especiais e dependem do 

conhecimento das doenças e sua evolução. Fornecer noções básicas sobre a abordagem 

multiprofissional no atendimento de pacientes comprometidos sistematicamente visando á 

inclusão do cirurgião-dentista integrando equipes multidisciplinares e os resultados 

positivos desta forma de tratamento. 

 

Local de atuação: Unidade Odontológica de Funcionários 

Número de vagas: 07 

Carga horária: 240 horas 

Duração prevista: 08/08/2017 a 07/08/2018 

Investimento: R$ 1.800,00 (12 parcelas de R$150,00) 

Pré-requisitos: graduação em odontologia 

Critérios de seleção para ingresso: Análise de currículo e entrevista 

Inscrições através do e-mail: isasada@hcpa.edu.br 

Documentos necessários para matrícula: Após seleção os candidatos deverão entregar 

no Serviço de qualificação e Aperfeiçoamento Continuado, sala 2227 – 2º andar do HCPA 

conforme a documentação conforme a Relação de Documentos no verso do Formulário de 

Inscrição disponível na página https://goo.gl/bS0xgw  

Prazo para inscrição: até 15/07/2017 

Entrevistas: 17 a 18/07/2017 (horário agendado)  

Entrega Documentação na CGP - sala 2227 no 2º andar: até 24/07/2017 

Início do Curso: 08/08/2017 



 

 

PROGRAMA DO CURSO: 

PLANO TEÓRICO:  

- Odontologia em PNE: conceitos, classificação e manejo do PNE; 

- Genética; 

- Oncologia Pediátrica; 

- Estomatologia; 

- Hematologia em Odontologia; 

- Transplante Hepático. 
 

PLANO PRÁTICO: 

- Ambulatório da Unidade de Odontologia - Genética. Avaliação, tratamento clínico 
(restaurações, extrações), programa educativo e preventivo de saúde bucal. Atendimento 
sob anestesia geral quando necessário; 

- Ambulatório da Unidade de Odontologia - Oncologia Pediátrica. Avaliação, tratamento 
clínico (restaurações, extrações), programa educativo e preventivo de saúde bucal. 
Atendimento sob anestesia geral quando necessário; 

- Ambulatório da Unidade de Odontologia - Hematologia Pediátrica. Avaliação, tratamento 
clínico (restaurações, extrações), programa educativo e preventivo de saúde bucal. 
Atendimento sob anestesia geral quando necessário; 

- Ambulatório da Unidade de Odontologia - Estomatologia. Avaliação, tratamento clínico 
(restaurações, extrações), programa educativo e preventivo de saúde bucal. Atendimento 
sob anestesia geral quando necessário. 


