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III ERRATA AO EDITAL 02/2017-UEPA 

PROCESSO SELETIVO PARA RESIDENCIA 

MULTIPROFISSIONAL E UNIPROFISSIONAL EM SAÚDE – 2017 
 

A Universidade do Estado do Pará, por meio da Pró-Reitoria de Graduação, torna pública a 

alteração no Anexo IV - Conteúdos programáticos do Edital 02/2017-UEPA, Processo Seletivo para a 

Residência Multiprofissional e Uniprofissional em Saúde/2017, conforme especificado: 

 ONDE SE LÊ: 

ODONTOLOGIA - CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL 

Medidas de biossegurança; Anatomia cirúrgica da face; Imaginologia para cirurgia buco-maxilo-

facial; Exames laboratoriais-Interpretação; Anestesia local; Primeiros socorros na prática cirúrgica e 

emergência médica no consultório; Técnica para exodontia-acidentes e complicações; Cirurgia dos dentes 

inclusos; Processo de cicatrização, cura e reparação; Princípios e técnicas da cirurgia e traumatologia 

buco-maxilo facial; Transplantes e Reimplante Dental; Cistos e tumores odontogênicos; Tratamento dos 

tumores malignos da boca e consequência do seu tratamento; Bases biológicas da Ósseointegração e noções 

da técnica cirúrgica para Implantodontia; Introdução a cirurgia Ortognática; Desarmonia do crescimento 

da face, etiologia e tratamento – Cirurgia Ortognática; Alterações congênitas e funcionais do 

desenvolvimento facial; Introdução ao diagnóstico e tratamento das fraturas da face. 

 

 LEIA-SE: 

 

ODONTOLOGIA - CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL 

Medidas de biossegurança; Anatomia cirúrgica da face; Imaginologia para cirurgia buco-maxilo-

facial; Exames laboratoriais-Interpretação; Anestesia local; Primeiros socorros na prática cirúrgica e 

emergência médica no consultório; Técnica para exodontia-acidentes e complicações; Cirurgia dos dentes 

inclusos; Processo de cicatrização, cura e reparação; Princípios e técnicas da cirurgia e traumatologia 

buco-maxilo facial; Princípios do tratamento de dentes impactados; Princípios de cirurgia endodôntica, 

Transplantes e reimplante dental; Prevenção e tratamento das complicações cirúrgicas; Cirurgia pré-

protética; Infecções maxilofaciais; Abordagem odontológica ao paciente submetido a radioterapia e 

quimioterapia; Diagnóstico e tratamento das desordens das glândulas salivares; Cistos e tumores 

odontogênicos diagnósticos e tratamento das neuoplasias da região buco-maxilo-facial;Tratamento dos 

tumores malignos da boca e consequência do seu tratamento; Bases biológicas da Ósseointegração e noções 

da técnica cirúrgica para Implantodontia; Introdução a cirurgia Ortognática; Desarmonia do crescimento 

da face, etiologia e tratamento – Cirurgia Ortognática; Alterações congênitas e funcionais do 

desenvolvimento facial; Introdução ao diagnóstico e tratamento das fraturas da face; Diagnósticos e 

tratamento das desordens da articulação temporomadibular. 

 

Belém, 16 de janeiro de 2017. 
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