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Editorial

Departamento de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da 
Universidade de Pernambuco é referência no Brasil e exterior.

Nas últimas 4 décadas um esforço coletivo tomou conta de docentes 
da Universidade de Pernambuco levando o Departamento de Cirurgia 
e Traumatologia Bucomaxilofacial a patamares diferenciados. As ativi-
dades no ensino, pesquisa e assistência à pacientes do Sistema Único 
de Saúde tem sido desenvolvidos na Faculdade de Odontologia de 
Pernambuco e no Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Diversas pes-
quisas na área tem sido desenvolvidas com Universidades, a exemplo 
da "Universtat de Barcelona" (ES) e a "Harvard University"  (USA). 
Trabalhos de pesquisas e intercâmbios são os objetivos dos coordena-
dores dos programas, os professores Belmiro Vasconcelos e Emanuel 
Dias. Os desfechos aparecem com artigos de relevância publicados na 
maior base de dados em saúde "Pubmed/MEDLINE" que servem 
de referência para estabelecimento de protocolos para profissionais 
de todo mundo. Todo esse processo de ensino-aprendizagem resvala 
diretamente em favor dos pacientes com uso de tecnologías avançadas. 

O departamento é um ambiente de pesquisa rico e diversificado e está 
preparado para transcender valores e conhecimentos para uma melhor 
saúde no Brasil e em todo o mundo. Inicialmente foi estabelecido com 
um Curso Lato Sensu de dois anos e em seguida para 3 anos, no for-
mato de residência, com uma carga horária de 8.560 horas. Mais adian-
te agregou o Programa Stricto Sensu, Mestrado e Doutorado, e mais 
recentemente o Pós- Doutorado. O corpo docente se dedica a desen-
volver e promover uma comunidade de líderes globais que promovem 
a saúde em sua área de competência e correlatas. O Departamento 
agrega valores institucionais, científicos e humanos no processo de 
ensino-aprendizagem, estando entre os 5 melhores do Brasil e de re-
levância em pesquisa de caráter mundial. O corpo docente formou a 
maioria dos Cirurgiões Bucomaxilofaciais do Nordeste-Norte do Bra-
sil,  servindo o país nas últimas quatro décadas. Ainda, formou vários 
profissionais oriundos do Sudeste e América do Sul.

A pesquisa é uma das partes mais integrantes das conquistas atuais e 
tem fornecido autoridade mais ampla na gestão de pesquisa para a área 
de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial por meio de trabalhos 
relevantes, descentralizados atrelado a programa de serviço comuni-
tário em grupos de pesquisa. Nesse sentido, destaca-se o Centro de 
Pesquisa Clínica e o Laboratório de Epidemiologia e Estatística em 
Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. Com essa infraestrutura 
diferenciada, o corpo docente poderá ainda mais, aprimorar as pesqui-
sas nas áreas de nicho da ciência, como biomédica, educacional e em 
saúde, além de otimizar a utilização do Centro de Pesquisas de caráter 
multiusuário. Portanto, a fim de fortalecer o ambiente de pesquisa e 
fornecer uma contribuição benéfica para a sociedade, o Departamento 
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mantém integração com os proeminentes acadêmicos e pesquisadores 
brasileiros e internacionais a colaborar com o grupo de pesquisa. Sob 
égide do Departamento tem-se: a Revista de Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofacial e toda gama de atendimentos ambulatorial e hospi-
talar, sob anestesia local e Geral.

Corpo docente conta com os doutores (as): Ana Cláudia Gomes, An-
tônio Figueiredo Caubi, Belmiro Vasconcelos, Carlos Lago, Emanuel 
Dias, Emanuel Sávio Andrade, Laureano Filho e Ricardo Holanda 

Para uma discussão geral sobre o procedimento das oportunidades de 
colaboração com o Departamento de Cirurgia e Traumatologia Buco-
maxilofacial, por favor consulte os seguintes contactos.
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