
 

 

Programa Institucional de Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional 
PICCAP 

 

 

Processo de Seleção Para Ingresso no Curso de Capacitação em Odontologia 

Hospitalar I 

 

Público-alvo: Graduados em Odontologia 

Objetivos: Fornecer os conhecimentos básicos para atuar no ambiente hospitalar, 

compreendendo as particularidades de um paciente com comprometimento sistêmico, as 

rotinas hospitalares e que condições orais podem interferir no quadro geral de saúde do 

paciente, bem como as condições orais decorrentes de terapias médicas. 

Local de atuação: Unidade Odontológica de Funcionários 

Número de vagas: 04 

Carga horária: 180 horas/ módulo 

Duração prevista: 06 meses cada módulo 

Investimento: R$ 1.800,00 o módulo (R$ 300,00 mensais) 

Pré-requisitos: Graduação em Odontologia 

Critérios de seleção para ingresso: Análise de currículo e entrevista (horário agendado). 

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

Documentos necessários para matrícula: Após seleção os candidatos deverão entregar 

no Grupo de Ensino, sala 168 – 1º andar do HCPA conforme a relação de documentos no 

verso do Formulário de Inscrição disponível na página 

https://www.hcpa.edu.br/ensino/ensino-aperfeicoamento-profissional-piccap/ensino-

aperfeicoamento-profissional-piccap-orientacoes  

Prazo para inscrição: até 14/02/2020 

Entrevistas: 10/02 a 14/02 (horário agendado)  

Divulgação do resultado: 17/02/2020 

Entrega Documentação no Grupo de Ensino, 1º andar: até 26/02/2020 (informamos que 

devido ao feriado de Carnaval nos dias 24/02 e 25/02 - não teremos atendimento, e no dia 

26/02 nosso horário será das 14:00 às 17:00). 

Início do Curso: 12/03/2020 

https://www.hcpa.edu.br/ensino/ensino-aperfeicoamento-profissional-piccap/ensino-aperfeicoamento-profissional-piccap-orientacoes
https://www.hcpa.edu.br/ensino/ensino-aperfeicoamento-profissional-piccap/ensino-aperfeicoamento-profissional-piccap-orientacoes


 

 

 

PROGRAMA DO CURSO: 

 

PLANO TEÓRICO:  

- Inserção da Unidade de Odontologia no cenário do HCPA – Introdução a Odontologia 

Hospitalar; 

- Estomatologia – Exame clínico, exames complementares, manejo de pacientes 

oncológicos, discussão de casos clínicos envolvendo consultorias de diversos setores do 

HCPA, controle de infecção em Odontologia, biópsia; 

- Cirurgia – Infecções do complexo Buco-maxilo-facial, anestesia local, aspectos de 

interesse da odontologia na anestesia local; 

- Anestesiologia – Manejo da dor; 

- Cardiologia – Anticoagulantes orais; 

- Gastroenterologia – Transplantes hepáticos; 

- Nefrologia – Transplantes renais. 

 

PLANO PRÁTICO: 

Atividades a serem desenvolvidas sob supervisão: 

 - Acompanhamento nas resoluções das consultorias; 

 - Atendimento ambulatorial de pacientes do Serviço de Transplantes;  

- Atendimento ambulatorial de pacientes com distúrbios de coagulação; 

- Atendimento ambulatorial a pacientes oncológicos. 


