PROJETO “SMILE UKRAINE” GG11864784

RESUMO:
- Projeto de Equipes de Formação Profissional iniciado em 2.013, em Simferopol, Criméia, Ucrânia, através do
projeto GG1415872.
- Transferido em 2.014 para Kiev, devido à anexação da Criméia pela Rússia.
- Projeto em andamento.

OBJETIVOS:
- Treinamento de professores e estudantes da graduação e pós-graduação de Medicina, Odontologia e
Fonoaudiologia (cirurgiões plásticos, cirurgiões buco-maxilo; ortodontistas, fonoaudiólogos, anestesistas, protesistas,
psicólogos, nutricionistas, administradores hospitalares) para tratamento e reabilitação de pacientes com
deformidades craniofaciais.

SUSTENTABILIDADE:
- O projeto é sustentável pois envolve o HRAC Centrinho, da USP/Bauru, reconhecidamente um dos maiores centros
de tratamento, reabilitação e pesquisa de deformidades craniofaciais do mundo, que disponibiliza suas dependências
e providencia profissionais para o treinamento de estudantes e professores universitários ucranianos.
- Outro fator de sustentabilidade é que, mesmo após finalizado o projeto, foram assinados Acordos de Cooperação
Internacional entre as universidades ucranianas (National Medical University Bogomolets e Dragomanov Pedagogical
Center) e as universidades brasileiras (HRAC Centrinho Bauru, da Universidade de São Paulo USP; e Universidade
Federal de Minas Gerais UFMG).

RESULTADOS DE 2.013 A MARÇO DE 2.019:
- Treinamento teórico-prático de mais de 400 profissionais ucranianos, entre professores e estudantes de Medicina,
Odontologia e Fonoaudiologia.
- Mais de 5.000 pacientes foram beneficiados direta ou indiretamente pelo projeto.
- Realização de diversas cirurgias de alta complexibilidade em pacientes carentes.
- Mais de 34.000 horas de trabalho voluntário e/ou treinamentos.
- 2 importantes artigos científicos publicados na Ucrânia (“Organização e estrutura de centros especializados no
tratamento e reabilitação de pacientes fissurados” e “Treinamento de Dentistas na Ucrânia e no Brasil”).
- Montagem de um Centro de Documentação Ortodôntica no Hospital Infantil #7 de Kiev, com a doação de
computadores, câmeras fotográficas profissionais, software de Cefalometria e mobiliário.
- Matérias publicadas na Revista Rotary Brasil e Rotariets (Ucrânia).
- Diversas matérias publicadas em jornais e revistas brasileiras e ucranianas.
- Diversas matérias veiculadas na televisão brasileira e ucraniana.
- Diversos artigos publicados em sites brasileiros e ucranianos.
- Apresentado em diversos congressos médicos e odontológicos no Brasil e na Ucrânia.
- Participação dos Distritos: 4560, 4510, 2232, 4570, 4590, 4760, 4420, 1450 e 2320.
- Participação dos seguintes clubes: RC de Arcos, RC de Simferopol, Interact Club de Arcos, RC Copacabana, RC
Rio de janeiro Maracanã, RC Rio de Janeiro – Rio Comprido, RC Rio Claro, RC Araras, RC Poços de Caldas, RC
Kyiv Multinational, E-Club of Ukraine, E-Club Esperanto-Brasil, RC Lagoa da Prata Princesa do Oeste, RC Aarhus
Nordvestre.

PLANEJAMENTO:
- Continuidade dos treinamentos em Kiev.
- Treinamentos na Dinamarca e Suécia.
- Expansão do projeto com a inclusão da Ukrainian Medical Stomatological Academy (UMSA), em Poltava.
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