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Laboratórios didáticos especializados: quantidade  

 

O número de clínicas é compatível com o número de vagas anuais 

pretendidas/autorizadas, com as atividades descritas no PPC e também o tipo 

de ambiente para contemplar as atividades. Estes ambientes são contemplados 

com clínicas equipadas para atender a sua especificidade em quantidade e 

diversidade para capacitação dos estudantes nas diversas habilidades da 

atividade do Cirurgião Dentista e estruturados para atendimentos integrados nos 

casos de áreas conexas. 

 
O Curso de Odontologia, Campus Itaperuna, dispõe de duas clínicas de 

ensino para dar suporte às atividades práticas, dispondo de recepção, seção de 

apoio técnico e setores de almoxarifado. Cada uma com aproximadamente 230 

m2 e horário de funcionamento em turno integral. No que diz respeito às 

instalações, as clínicas contêm cada uma 30 (trinta) equipos odontológicos e 

suas instalações periféricas como bancadas, pias, instalações elétricas e 

hidráulicas. Para dar suporte no diagnóstico, as clínicas contam com aparelho 

de Raio – X, bem como os equipamentos de proteção (avental de chumbo e 

protetor de tireoide). Dispomos ainda de um microscópio operatório que dá 

suporte às disciplinas que necessitam de uma melhor visão do campo operatório. 

Para o suporte dessas clínicas, contamos com uma sala de expurgo (10m2) e 

central de esterilização (20,10m2) equipada com 5 autoclaves, estufa e mesas 

de apoio, completando todo o ciclo de biossegurança. 

Disciplinas Ministradas nas Clínicas: 

 
5º 

Período: 
Dentística II / Cirurgia Bucal II / Estágio Supervisionado em 
Periodontia Clínica. 

6º 
Período: 

Endodontia II / Estágio Supervisionado em Dentística Clínica / Prótese 
Fixa II/ Odontopediatria I/ Prótese Removível I. 

7º 
Período: 

Ortodontia II/ Prótese Removível II / Odontopediatria II/ Estágio 
Supervisionado em Endodontia/ Estágio Supervisionado em Clínica 
Integrada I. 

8º 
Período: 

Estágio Supervisionado em Clínica Integrada II/ Cirurgia Buco Maxilo 
Facial/Clínica da Dor/ Odontologia Materno Infantil/ Pacientes 
Especiais. 
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Laboratórios didáticos especializados: qualidade  
 

O curso de Graduação em Odontologia da Universidade Iguaçu, Campus 

Itaperuna foi implantado buscando atender as mais criteriosas exigências no que 

diz respeito às suas instalações, para isso foram construídos laboratórios para 

disciplinas específicas como Prótese e Radiologia que precisam ter suas 

especificidades e um laboratório multidisciplinar que abrange as demais 

disciplinas (Anatomia e Escultura Dental, Materiais Dentários, Oclusão, 

Dentística, Endodontia, Periodontia e Ortodontia), que podem utilizar o espaço 

físico com as mesmas características. Para esses laboratórios foram utilizados 

materiais apropriados e devidamente dimensionados para proporcionar no 

espaço físico, conforto, uma adequada circulação e principalmente atendendo 

os aspectos ergonômicos. Equipamentos foram instalados de forma que cada 

disciplina pudesse desenvolver o aprendizado simulando o atendimento clínico. 

O aluno após passar por esse processo de simulação de atendimentos 

em laboratório, no tempo devido, migra para nossas clínicas de ensino, que da 

mesma forma foram planejadas para que o treinamento clínico pudesse ser 

praticado em um ambiente muito próximo do que será encontrado em sua vida 

profissional. 

Os laboratórios didáticos especializados utilizados no Curso de 

Graduação em Odontologia – UNIG Campus V Itaperuna – estão implantados e 

com respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança e atendem, 

muito bem, em uma análise sistêmica e global, aos aspectos: adequação ao 

currículo, acessibilidade, atualização de equipamentos, disponibilidade de 

insumos e serviços. 

 

Laboratórios didáticos especializados: serviços  

 
As clínicas que servem ao Curso de Odontologia da Universidade Iguaçu, 

Campus Itaperuna, têm como objetivos habilitar o discente dos cursos de 

Graduação com as técnicas mais atuais e prestar atendimento social à 

comunidade loco- regional. Todos os procedimentos clínicos referentes às 

necessidades de saúde bucal do paciente estão disponibilizados, 

proporcionando um atendimento integral ao paciente. 
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São disponibilizados atendimentos para todas as faixas etárias: bebês, 

adolescentes, adultos e idosos, realizando tratamentos tais como: 

exodontias, terapia periodontal, tratamento endodôntico, restaurações, 

próteses, aparelhos ortodônticos além de outros atendimentos como 

diagnóstico e prevenção de câncer bucal e tratamento de Disfunções da 

Articulação Temporo-Mandibular (ATM). 

Ressalta-se que, além do atendimento supramencionado que estão 

diretamente relacionados às disciplinas da Matriz Curricular do Curso, a Clínica 

Odontológica da UNIG tem se tornado uma referência no atendimento à 

pacientes especiais, incluindo Síndrome do Espectro Autista, dentre outras 

Síndromes, além do curso oferecer como disciplina optativa “Odontologia 

Materno Infantil/Pacientes Especiais” (Projeto Pedagógico do Curso de 

Graduação em Odontologia campus Itaperuna). Tal demanda vem se 

registrando em função da falta de oferta especializada nesses atendimentos na 

região e não menos importante, destacamos o empenho e visão social dos 

nossos professores que abraçaram essa nobre causa. 

 

Unidades hospitalares de ensino e complexo assistencial conveniados  

 
Para realização do estágio curricular do curso de Graduação em 

Odontologia a Instituição pactuou convênios com instituições públicas, cujos 

contratos e termos de compromisso são arquivados e disponibilizados pela 

Coordenação de Regulação da IES. Neste sentido, a Instituição ressalta a 

importância da relação entre estagiários, instituições de ensino e organizações 

onde se realizam os estágios por oportunizar ao aluno interações interpessoais, 

ao tempo que integra a bagagem conceitual a diferentes contextos da prática 

profissional. Permite também, a compreensão das necessidades e das carências 

da comunidade loco-regional e auxilia na compreensão das diversas nuances do 

mercado de trabalho. 

A parceria entre a Universidade e o Sistema de Saúde local tem como 

objetivo possibilitar ao aluno a vivência e o desenvolvimento das atividades 

práticas curriculares de ensino previstas na Matriz Curricular, além de pesquisas 

a partir de Casos Clínicos Odontológicos, que possibilitam maior conhecimento 

na área odontológica, bem como das demandas da cidade e da região. 
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O Curso de Odontologia da Universidade Iguaçu, Campus Itaperuna, 

mantém plena integração com o SUS nos cenários de serviço de saúde local e 

regional, através dos convênios entre as Instituições em que ocorrem as 

atividades práticas, sendo que estas parcerias trazem benefícios para ambas as 

partes, visto que garantem conhecimentos e experiências entre si. 

Pensando sempre em oferecer aos seus alunos oportunidade de 

aprofundar seus conhecimentos e desenvolverem habilidades significativas para 

a sua formação profissional e prática dentro do programa de estágio do curso de 

graduação em Odontologia, a UNIG, Campus Itaperuna, celebra ainda convênio 

com a Secretaria Municipal de Saúde Itaperuna, atuando em suas Unidades de 

Saúde: 

Centro Integrado de Atendimento Odontológico (CIAO) 

Posto de Urgência Dr Munir Bussade (P.U) 

Unidades Básica de Saúde (UBS) 

Centro Integrado de Atendimento Infanto Juvenil (Dentinho Feliz). 

Destaca-se que a integração do curso com o sistema de saúde local e 

regional e o SUS está implantada por meio de convênio, sendo a 

relação/docente ou preceptor não professor do curso de no máximo 4, 

atendendo aos princípios éticos da formação e atuação profissional. 

 

 

Sistema de referência e contrarreferência  

 
 

O SUS organiza o atendimento público em três níveis: Baixa 

complexidade – compreende as unidades básicas de saúde; média 

complexidade – hospitais secundários e ambulatórios de especialidades; e alta 

complexidade – hospitais terciários. 

Nesse contexto, as unidades de saúde atendem o paciente nos diferentes 

níveis, de acordo com a necessidade de seu quadro clínico. A migração do 

paciente de uma unidade básica, por exemplo, para um centro de atendimento 

de média ou alta complexidade é chamada de referência. Da mesma forma, uma 

vez atendida a necessidade que gerou o encaminhamento, o paciente é 

reencaminhado para outra unidade de complexidade menor. Esse processo é 

chamado contrarreferência. Assim, somente as unidades cadastradas no SUS 
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podem fazer parte do sistema de Referência e Contrarreferência do mesmo. 

Nada impede que este modelo seja adotado por sistemas de saúde privados, 

entretanto somente os que possuem estrutura própria, que possibilite a plena 

gestão dos custos e respectivos procedimentos, podem optar pelo modelo. 

O funcionamento do sistema de referência e contrarreferência asseguram 

a integralidade da atenção e a resolubilidade dos problemas existentes, 

permitindo que o aluno participe do atendimento clínico odontológico, 

acompanhando o paciente em todo o seu tratamento, seja em nível primário ou 

secundário. 

Sistema de Referência e Contrarreferência nas atividades odontológicas 

do curso de Graduação em odontologia da Universidade Iguaçu Campus 

Itaperuna 

Na organização curricular do curso, o estudante vivencia os diferentes 

tipos de complexidade da atenção à saúde, desenvolvendo competências e 

habilidades que o capacitarão a atuar dentro da lógica da integralidade da 

atenção à saúde. 

Como já mencionado anteriormente, os estudantes realizam o Estágio 

Supervisionado na própria Instituição (Campus Itaperuna) ou em cenários 

conveniados. O convênio firmado entre a IES e a Secretaria Municipal de Saúde 

de Itaperuna oportuniza a diversificação dos cenários de ensino-aprendizagem 

do Curso de Graduação em Odontologia da Universidade Iguaçu, Campus 

Itaperuna. Nesse sentido, à medida que se oferece a possibilidade do estudante 

estar frente a demandas diversas num processo de ensino-aprendizagem, 

amplia-se o leque de oportunidades para o desenvolvimento de competências 

relacionadas ao cuidado continuado, à responsabilização e à assistência 

integral, típicas da Atenção Primária em Saúde. Como parte ativa desse 

processo, o graduando do curso compreende a importância da referência para 

as diversas áreas de atuação da Odontologia para a resolubilidade das 

demandas. Dentro deste mesmo processo, pode-se perceber que a 

contrarreferência é parte fundamental da assistência, levando-o a entender a 

lógica da integralidade entre as Unidades de Saúde. 

Com a inserção dos estudantes na rede de atenção à saúde, o curso de 

Graduação em Odontologia da Universidade Iguaçu, Campus Itaperuna, em 

atuação na rede municipal preconiza a atenção integralizada, servindo de 
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referência para as Estratégias de Saúde da Família- ESF da região e de 

contrarreferência para estes mesmos locais. 

Seguindo esse mesmo raciocínio de referência e contrarreferência que 

são aplicados no Sistema Único de Saúde também são utilizados nas Clínicas 

de Ensino da Instituição, através de suas disciplinas. Citando por exemplo um 

paciente atendido na disciplina de Prótese Fixa Clínica, poderá ser referenciado 

para atendimento em outra disciplina como preparação para uma reabilitação 

protética. Após a execução do trabalho para o qual foi referenciado, esse 

paciente será contrarreferenciado para conclusão do plano de tratamento 

realizado na disciplina de Estágio. 

Os sistemas de referência e contrarreferência estão implantados e 

possibilitam que o estudante acompanhe a resolubilidade dos problemas dos 

pacientes. 


