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PROGRAMA DE OBSERVERSHIP 
EM CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL

Há uma demanda de treinamento de médicos e 
dentistas que cumprem programas teóricos 
demonstrativos nas suas especialidades mas 
que não tiveram oportunidade de iniciar a prática 
cl ínica para o emprego de suas novas 
competências, assim a cirurgia tutorada é uma 
experiência didática que promove ao cirurgião a 
oportunidade de avaliar o emprego das técnicas 
e materiais aplicados as novas práticas de 
maneira protocolar inclusive com a avaliação dos 
resultados pós-operatórios e as implicações 
clínicas pós cirúrgicas e de reabilitação dos 
pacientes beneficiados por essa experiência 
clínica.	

As atividades do Observership são compostas 
de: discussão de casos clínicos,  laboratório de 
simulação realística, ambulatório com avaliação 
pré, pós-operatórias, reabilitação fisioterápica e 
cirurgias em centro cirúrgico.

INSTITUTO VITA   
SÃO PAULO, SP, BRASIL



DOCENTES

DR. GABRIEL PIRES PASTORE 

CV

DR. PATRICIA RADAIC

CV

DR. MARCOS CESAR PITTA

CV

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4252891Y1


Cirurgiões-dentistas com 
programa de formação da 
especialidade concluídos 
e que desejam iniciar a 
prática de competência 
específica com auxílio de 
tutoria.

CARGA 
HORÁRIA

O Observership é um estágio 

com duração de 5 ou 10 dias 


(segunda a sexta-feira), 

com dedicação integral e presencial. 


A carga horária é de 44 horas por semana.  
Para o programa de 2 semanas, a duração será 

de 10 dias e 88 horas no total.

PÚBLICO 
ALVO



ATIVIDADES
As atividades serão desenvolvidas durante cada semana 
seguindo o fluxo descrito e realizadas seguindo escala nas 
instituições envolvidas.

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5

07–12h Cirurgias
Ambulatório 

+ 
Fisioterapia

Cirurgias
Ambulatório 

+ 
Fisioterapia

Cirurgias

07–12h

14–18h

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço

Simulação 
realística 

+ 
Reunião clínica e 

científica

Preparo de 
casos e 

Planejamento 
Virtual

Cirurgias Ambulatório Cirurgias

Ambulatório Médico
Participação nas consultas de rotina, 
consultas pré e pós-operatórias do grupo. As 
atividades ambulatoriais serão desenvolvidas 
no Vita, Hospital BP e Hospital Sírio Libanês

Carga horária: 12 horas (por semana)

Ambulatório de Reabilitação
Acompanhamento da rotina de reabilitação dos 
pacientes em período de acompanhamento 
fisioterápico e de fortalecimento muscular.

Carga horária: 2 horas (por semana)

Conteúdo Cognitivo
Serão realizadas discussões de casos clínicos 
e reuniões científicas sobre assuntos 
pertinentes ao tema abordado. Atividades 
acadêmicas podem ser desenvolvidas junto a 
Institutos de pesquisa e Universidades, sob 
supervisão do corpo docente do programa ou 
das entidades acadêmicas associadas.

Carga horária: 4 horas (por semana)

Simulações realística e 
Planejamento Virtual
Treinamento em modelos sintéticos e outros 
simuladores.

Carga horária: 6 horas (por semana)

Cirurgias
O Observador participará das cirurgias do 
grupo como assistente. Poderá registrar todos 
os achados clínicos e acadêmicos intra-
operatórios a serem discutidos posteriormente.

Os procedimentos cirúrgicos acontecerão 
principalmente no Hospital BP e Hospital Sírio 
Libanês

Carga horária: 20 horas (por semana)



CRITÉRIOS DE 
SELEÇÃO
O currículo será analisado para 
seleção do candidato. Como critério 
indispensável está que o candidato 
seja especialista na área de interesse. 

CONTROLE DE 
FREQUÊNCIA E 
CERTIFICAÇÃO
Os alunos receberão um 
certificado para o curso com 
histórico das atividades.

Um relatório das atividades com 
os procedimentos realizados, as 
imagens acadêmicas de interesse 
e material didático de relevância 
para o acompanhamento do 
período de observership e 
consulta após essa atividade.



ENDEREÇOS 
IMPORTANTES

Por comodidade e segurança, é recomendado  
usar taxi para sair e chegar aos aeroportos.  
O preço do taxi do Aeroporto Internacional até  
o centro da cidade é em torno de R$200 (USD60).

Vita 
R. Mato Grosso, 306, 1º andar – 
Higienópolis – São Paulo – SP | 01239-040 


Maxime Odontologia 
Av. Angélica, 688, conjunto 507 -

Higienópolis – São Paulo – SP | 01228-200


Hospital BP  
Rua Maestro Cardim, 769 – Bela Vista – 
São Paulo – SP | 01323-001


Hospital Sírio Libanês 
Rua Dona Adma Jafet, 91 – Bela Vista – 
São Paulo – SP; 01308-050


Aeroporto Internacional de Guarulhos 
(GRU) 
Rodovia Hélio Smidt, s/nº – Cumbica – 
Guarulhos – SP |; 07190-100


Aeroporto de Congonhas (CGH) 
Avenida Washington Luiz, s/nº – São Paulo 
– SP | 04626-911



ESTADIA
Para sua estadia em São Paulo, é recomendado se 
hospedar perto das Instituições onde exercerá suas 
atividades. 


Na cidade você poderá utilizar o metrô, taxi ou serviços 
de aplicativos (Uber e similares). 

Abaixo é mostrado um mapa da área central da cidade 
de São Paulo. Circulado em verde estão as Instituições. 
A área sombreada em azul é a área sugerida para maior 
comodidade de deslocamento. 


Em São Paulo, você encontrará como boas opções 
Hotéis e imóveis para aluguel de curta duração (airbnb). 
Mais informações sobre São Paulo, você encontrará em: 
http://visitbrasil.com/en/destinos/sao-paulo.html 

http://visitbrasil.com/en/destinos/sao-paulo.html


VALORES E PAGAMENTO
Os valores para o programa de Observership 
são variáveis:


USD1000	individual 

USD750 em dupla (valor por cirurgião)


2 semanas  
USD2000 individual 

USD1500 em dupla (valor por cirurgião)

1 SEMANA 

2 SEMANAS

VITA CARE 
CNPJ 06.334.269/0001-90

Banco Itaú

Agência: 1664

Conta corrente: 16115-3

Código IBAN: BR42 6070 1190 0166 
4000 0161 153C 1

Código SWIFT: ITAUBRSP


Após a transferência, favor enviar comprovante 
de pagamento para 
monica.pasqualin@vita.org.br. Serão geradas 
notas fiscais referentes ao pagamento.

O valor total poderá ser pago em até 3 parcelas, 
com a última parcela paga em até 15 dias antes 
do início do programa. Os pagamentos deverão 
ser feitos através de transferência bancária 
utilizando os dados abaixo:



DOCUMENTOS 
E REQUISITOS
Se certifique que tenha enviado aos coordenadores do 
programa documentação: 


•  dados de contato (incluindo número de telefone); 


• currículo atualizado; foto profissional; 


• cópia do passaporte ou documento de identificação oficial; 


• cópia do diploma. 


Se o aluno não for brasileiro, contrate um seguro saúde de 
viagem para o seu período de estadia no Brasil.

INFORMAÇÕES 
DE CONTATO
Gabriel Pires Pastore, DDS, MSc, PhD 
pastore@vita.org.br; celular +5511999724002; 

skype gppastore


Luis Marchi, PhD 
luis.marchi@vita.org.br; celular +5511988851331


Vita 
Rua Mato Grosso, 306, 1° andar, 01239-040

Higienópolis, São Paulo, SP, Brasil

+551131238482



OBRIGADO 
THANK YOU 

GRACIAS


