
 

 

ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA 

ODONTOLOGIA 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO QUALIDADE DE VIDA 

RELACIONADA À SAÚDE BUCAL EM CRIANÇAS DE 3 A 14 ANOS   

 

I. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1. A qualidade de vida relacionada à saúde bucal (QVRSB) tem implicações importantes para a 
prática clínica e pesquisa em Odontologia. Consiste na avaliação do impacto psicossocial dos 
problemas odontológicos sobre a vida das pessoas. Essa avaliação é realizada através de 
instrumentos, desenvolvidos sob a forma de questionários, que complementam a informação 
obtida a partir da aplicação dos indicadores clínicos tradicionais. 

2. O processo de seleção ao que se refere este edital será de responsabilidade do componente 
curricular de Odontopediatria e se constituirá de uma fase única: análise do histórico escolar e 
prova escrita. 

3. O processo seletivo destina-se ao preenchimento de quatro vagas, distribuídas entre 
estudantes do 4º ao 8º semestre, com vigência para os semestres 2016.1 e 2016.2. 

 

II. SOBRE O PROJETO DE EXTENSÃO 

1. O Programa Qualidade de Vida Relacionada à Saúde Bucal (QVRSB) é desenvolvido nas 
dependências do ADAB – Cabula, no ambulatório D, todas as quartas-feiras. 
 

2. O horário de realização do atendimento é das 13h30 até as 17h. 
 

3. Os estudantes, sob a supervisão docente, realizarão as seguintes atividades: 

 Anamnese;  

 Aplicação dos questionários de qualidade de vida com as crianças e os 
pais; 

 Exame físico; 

 Elaboração do banco de dados.  

 

 



III. FREQUÊNCIA  

No fim do projeto, o estudante terá direito ao certificado de participação, desde que apresente 
a frequência mínima de 75%. 

 

IV. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

1. A seleção ocorrerá no dia 4/5/2016, às 12h, na Unidade Acadêmica Cabula. 
 

*Nesse dia, os candidatos deverão apresentar um relatório referente ao 
conteúdo do artigo abaixo: 
 
TESCH, FC; OLIVEIRA, BH & LEÃO, A. Mensuração do impacto dos problemas 
bucais sobre a qualidade de vida de crianças: aspectos conceituais e 
metodológicos. Cad. Saúde Pública. Rio de Janeiro. 23(11): 2555-2564. 2007 

 
2. Os estudantes deverão apresentar cópia do histórico escolar e preencher a ficha de 

inscrição, na Secretaria da Pós-graduação, Pesquisa e Extensão, no período de 18/4 a 
4/5/2016, das 8 às 11 horas. 
 

3. A seleção consistirá da realização de uma prova escrita e análise de histórico escolar. 
 

4. O resultado da seleção será publicado na página da EBMSP no dia 5/5/2016. 
 

5. Os estudantes aprovados começarão suas atividades de atendimento conforme 
agendamento prévio com o coordenador da atividade. 
 

 

 

Salvador, 14 de Abril de 2016. 

 

Fernanda Catharino 

Ana Carla Robatto Nunes 

Coordenadores do Programa de Extensão Qualidade de Vida Crianças de 3 à 14 anos 

Professoras do Componente Curricular de Odontopediatria e de Clínica da Criança I 


