APRESENTAÇÃO
O ato de acolher é demonstrado em toda a expressão corporal. No abraço partilha-se a
energia, capaz de sanar dores psíquicas e aliviar enfermidades. E, ao acolher a história do outro,
também se recebe vida e se transferem energias como uma “transfusão de alma” (COSTI, 2011).
Com essa percepção e leitura de mundo, aconteceu na Unoesc Joaçaba, nos dias 10 e
11 de novembro de 2015, a VI Jornada Acadêmica de Odontologia. Seu objetivo foi despertar um
olhar profundamente humano ao integralizar ações de construção entre docentes e acadêmicos,
representados pelo Centro Acadêmico de Odontologia, com reflexos nas abordagens voltadas
para ações sociais, como a Campanha de Cadastro para Doação de Medula Óssea e Sangue
(CAO), em continuidade às iniciativas acadêmicas tão relevantes ao cidadão responsável pela
comunidade em que se encontra inserido e norteiam o profissional em construção. O ser humano,
como foco central dessa Jornada, resultou em escolhas de ampla abordagem, como homeopatia,
acupuntura, hipnose e terapia, tanto em situações terapêuticas quanto de ansiedade, tendo como
roteiro a dor, que permeia todo o tratamento odontológico. No encerramento desse contexto, a
morte se mescla com a vida em assuntos relacionados a diagnósticos desfavoráveis de câncer, a
cirurgias de câncer de cabeça e pescoço e ao processo de perda.
As atividades desenvolvidas e apresentadas pelos acadêmicos e professores do Curso
de Odontologia/Unoesc Joaçaba, durante a VI Jornada Acadêmica de Odontologia, na forma de
banners de cunho científico, têm seu registro nestes Anais.
Agradecemos a todos os parceiros e colaboradores que se dedicaram, não mensurando
esforços para que essa Jornada se realizasse, pelo incentivo e participação nas apresentações
dos trabalhos inscritos e debates ofertados. A todos o nosso muito obrigado.
“Toda caminhada deixa rastros, tomara sejam perfumados e mereçam ser superados
por todos que se sentirem desafiados a continuar construindo a mesma história, em
que um dia acreditaram!” (Solidê Volpato)
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