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O  clube  estudantil  OSCA-UFC  (Operation  Smile  College  Association)  tem
como  objetivo  arrecadar  fundos  para  auxiliar  nas  cirurgias  corretivas  de  fissura
labiopalatina  e  promover  campanhas  voltadas  à  causa  do  paciente  fissurado.  O
trabalho  tem  como  objetivo  destacar  a  importância  do  projeto  nos  âmbitos
acadêmico  e  social.  A  OSCA-UFC  atua  em  conjunto  com  a  Operação  Sorriso  do
Brasil  (OSB),  interligada à Operation Smile International  (OSI),  realizando eventos
lucrativos, auxiliando por meio de recursos e convocando voluntários. Além disso,
possui  um  vínculo  com  a  Associação  Beija-Flor,  no  qual  os  integrantes  do  clube
têm a oportunidade de acompanhar uma avaliação multidisciplinar pós-operatória
do paciente e presenciar cirurgias de correção realizadas no Hospital Infantil Albert
Sabin  (HIAS),  aproximando  o  graduando  da  vida  profissional.  Ademais,  a
Associação  promove  um  evento  denominado  semana  do  paciente  fissurado,
momento  em  que  ocorre  ministrações  de  palestras,  troca  de  conhecimentos  e
experiências entre aluno, paciente e profissional. Tendo em vista as diversas ações
elaboradas  e  com  participação  da  OSCA-UFC,  o  projeto  mostra-se  de  grande
importância  acadêmica  e  social,  pois  além  do  auxílio  à  OSB,  proporciona
experiências que despertam a visão ética e reflexiva do profissional em relação ao
seu  paciente;  estimulando  o  entendimento  psicossocial  de  um  fissurado.  Para
estes,  proporcionamos  o  sorriso,  a  melhoria  da  qualidade  de  vida,  a  reinserção
social e a aceitação pessoal. Para nós, ganhamos aprendizado, nos tornamos mais
humanizados  e  principalmente  gratos,  por  podermos  colaborar  com  a  Operação
Sorriso  e  levar  alegria  e  esperança  para  quem  necessita,  não  transformando
apenas um sorriso, mas possibilitando uma nova história de vida.
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