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RESUMO

Na tentativa de compreender a formação do Cirurgião-Dentista durante a graduação
para o exercício da profissão no Sistema Único de Saúde (SUS), vários estudos têm
sido realizados. Neste, analisou-se as competências necessárias aos discentes para
atuar na Saúde da Família, sob o olhar dos docentes de uma Faculdade de
Odontologia de Goiânia. Realizou-se o estudo exploratório de abordagem quantiqualitativa, por meio da aplicação de questionário, que foi enviado a 54 docentes desta
Faculdade de Odontologia e obteve-se uma taxa de resposta de 76% (n=35).
Emergiram da análise dos discursos quatro categorias: Perfil do Egresso, Limitações
do Perfil do Egresso, Limitações do Currículo da Instituição e Dificuldades em
Operacionalizar a Proposta das Diretrizes. Na análise da primeira categoria - Perfil do
Egresso – obteve-se três subcategorias: Adequação a Realidade, Formação Geral e
Formação Específica. Nestas, identificaram as características do aluno de acordo com
o orientado pelas DCNO, observaram que o perfil deveria ser totalmente generalista,
devendo realizar um atendimento mínimo e básico, sem necessitar de uma posterior
especialização. Na análise da segunda categoria - Limitações do Perfil do Egresso –
obteve-se duas subcategorias: amplitude do perfil e competência clínica. Nestas,
ocorreu o desafio de formar para a realidade e houve insatisfação dos docentes com
os resultados da prática, devido a perda na competência clínica do aluno. Na análise
da terceira categoria - Limitações do Currículo da Instituição – obteve-se três
subcategorias: potencialidades e fragilidades da matriz curricular, distribuição de
carga horária e avaliação discente. Nestas, ocorreu descontentamento dos docentes
com a carga horária excessiva de uma disciplina e a falta de entendimento dos
propósitos das diretrizes pelos docentes, deficiência na apreensão do conteúdo. Na
análise da quarta categoria - Dificuldades em Operacionalizar a Proposta das
Diretrizes – obteve-se seis subcategorias: interdisciplinaridade, conhecimento acerca
da SF, limitações do serviço de saúde, utilização de recursos educativos,
conhecimento acerca das DCNO e problemas na estrutura administrativa do curso.
Nestas, os docentes atuaram com metodologias ativas diversificadas, criando
possibilidades de intervenção crítica, assegurando uma formação inovadora para o
aluno, identificaram problemas no atendimento e nos materiais de consumo em função
da deficiência em conteúdo e carga clínica. Os docentes defenderam uma formação
integral por meio das competências, com o predomínio da competência “Atenção à
Saúde” nos planos de ensino e da “Tomada de Decisão” nas disciplinas trabalhadas.
Em busca de garantir uma adequada implantação do currículo e qualidade na
formação do aluno, concluiu-se que: só as Diretrizes não são suficientes para que o
currículo do Curso de Odontologia se aproxime da realidade e das demandas sociais;
existe necessidade de concretizar a interdisciplinaridade, superar as deficiências do
serviço de saúde do SUS e buscar um maior entendimento dos propósitos das
Diretrizes por parte dos professores.

Palavras chaves: Competência Profissional, Atenção Primária à Saúde, Educação
Superior, Odontologia, Docentes.

ABSTRACT

In attempting to understand the formation of Dental Surgeons graduation to
work in the Unified Health System (SUS), several studies have been conducted. In this
studie, we analyzed necessary skills that students need to work in Family Health
Program, under perspective of teachers from a Dentistry University, in the city of
Goiania. We conducted an exploratory, quantitative and qualitative approach, through
a questionnaire, it was sent to 54 teachers of the Dentistry university and we obtained
a rate of 76% (n = 35) of useful answers. Emerged from the analysis of discourses
four categories: Profile of Egress, Egress Limitations Profile, Limitations of institution
Curriculum Difficulties Operationalizing the Proposal Guidelines. In the analysis of the
first category - Graduates' profile - obtained three subcategories: Adaptation to Reality,
General Training and Specific Training. These identified characteristics of the student
according to guided by CNCP, we observed that the profile should not be completely
generalistic, in order to realize a minimum and primary care without the need for a
subsequent specialization. In analyzing the second category - Limitations Profile
Graduates - obtained two subcategories: the amplitude profile and clinical
competence. In These occurred the challenge of prepare the students to reality and
there was teachers' dissatisfaction with the results of practice due to loss in clinical
competence of students. In the analysis of the third category - Limitations of Curriculum
Institution - was obtained three subcategories: strengths and weaknesses of the
curriculum, distribution of workload and student evaluation. These occurred
dissatisfaction of teachers with excessive workload of one discipline and a lack of
understanding the purposes of the guidelines by teachers, deficiency in the seizure of
the contents. In analyzing the fourth category - Difficulties Operationalizing the
Proposal Guidelines - obtained six subcategories: interdisciplinarity, knowledge of SF,
limitations of the health service, use of educational resources, knowledge of the CNCP
and problems in the administrative structure of the course. In these, the teachers
worked with diverse active methodologies, creating opportunities for critical
intervention, ensuring an innovative training for the student, identified problems in care
and consumn materials caused by disability in clinical content and clinical workload.
Teachers defend comprehensive education through skills, with the predominance of
competence "Health Care" in the syllabus and of "Decision taking" in the disciplines
worked. Seeking to ensure proper implementation of the curriculum and quality of
education of the student, it was concluded that: the Guidelines by itself are not
sufficient to approximate curriculum of the School of Dentistry to reality and social
demands; There is need to achieve interdisciplinarity, overcome the deficiencies of the
public health service's (SUS) and seek a greater understanding of the purposes of the
Guidelines by teachers.

Key Words: Professional Competence, Primary Health Care, Higher Education,
Dentistry Faculty.

APRESENTAÇÃO

Trabalhei na Secretaria Municipal de Saúde de Itauçu, na Saúde da
Família, nos anos de 2005 e 2006. Atualmente, estou na Secretaria Municipal de
Saúde de Goiânia (SMS), na Atenção Básica (AB), na função de Cirurgiã-Dentista
(CD), no Cais Chácara do Governador, desde 2007. Percebi, em minha trajetória,
assim como as dos meus colegas CD, que os conteúdos sobre o SUS, aprendidos
durante a graduação, foram insuficientes e distantes da realidade. Tal fato pode ter
sua origem na forma como tais conteúdos são ministrados na formação do CD. São
necessárias mudanças no currículo da graduação para que a formação considere os
desafios da realidade do SUS e compreenda seu funcionamento, possibilitando a
melhor atuação profissional diante das ações do serviço público. Assim, surgiu a
vontade de me aprofundar no assunto e pesquisar o tema, a fim de procurar
evidências que permitissem conhecer as competências desenvolvidas durante a
graduação, sob o olhar do docente em relação ao preparo profissional do CD, para
atuar na Saúde da Família (SF).
Dessa forma, nasceu a ideia deste estudo, que foi se aprimorando ao longo
das discussões nas disciplinas e leituras realizadas durante o Mestrado Profissional
de Ensino na Saúde.

1 INTRODUÇÃO

A prática e o ensino da Odontologia no Brasil são caracterizados pelo
tecnicismo, curativismo, elitismo, mecanicismo, individualismo e especialismo, ou
seja, refletem concepções de saúde voltadas para a cura de doenças, seguindo o
modelo cientificista ou flexneriano (PINHEIRO et al., 2009; SECCO; PEREIRA, 2004;
DIÓGENES et al., 2010; MENDES, 1986).
Essa caracterização da prática e do ensino não agradava a todos os
profissionais de saúde, provocando rejeição por alguns grupos, o que alavancou o
movimento de Reforma Sanitária e a construção do SUS, provocando mudanças às
práticas de saúde e da formação (FERREIRA; FIORINI; CRIVELARO, 2010).
No campo da saúde, há um esforço para reorganizar as práticas de saúde
por meio do incentivo à Atenção Básica (AB), segmento que exerce influência para
uma formação generalista, dotada de visão humanística, a fim de prestar cuidados
contínuos e resolutivos à comunidade, buscando substituir o modelo tradicional de
organização do cuidado em saúde, centrado na doença e no atendimento hospitalar
(MINISTÉRIO DA SAÚDE; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2005).
Na formação, modificações do perfil do egresso corroboram para uma
maior aproximação aos segmentos do SUS, que preenchem um papel ativo no
cuidado, no tratamento e no acompanhamento da saúde coletiva e individual. O que
reafirma seus princípios constitucionais na busca de concretizar a universalidade do
acesso,

a

equidade,

a

integralidade

das

ações,

a

intersetorialidade,

a

descentralização, a participação da comunidade; e pelos fundamentos e diretrizes:
acessibilidade, territorialização, adscrição de clientela, humanização, trabalho em
equipe, vínculo, responsabilização, longitudinalidade, continuidade do cuidado, base
de ordenamento das redes de atenção, corresponsabilidade e autonomia,
intersetorialidade e cidadania, e educação em saúde. (MINISTÉRIO DA SAÚDE;
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2005; SEST, 2014).
Mesmo frente a tantas mudanças, Feuerwerker (2002), ao analisar a
educação médica da Faculdade de Medicina de Marília e Londrina, acerca do papel
que a Atenção Básica de Saúde (ABS) desempenha na formação profissional dos
estudantes, verificou que a formação não permite uma atuação adequada para o SUS,
por haver, uma valorização das concepções hegemônica tradicional, biologicista,

mecanicista, centrada no professor e na transmissão, e desvalorização da concepção
construtivista (problematizadora das práticas e dos saberes).
Nessa perspectiva, constitui um desafio a articulação entre as instituições
formadoras e o serviços de saúde, em especial para a atuação junto ao serviço
público.
A mudança na formação do CD poderia ser benéfica para os serviços, a fim
de que houvesse uma melhor atuação deste profissional e uma transformação na
concepção de saúde visando atender, de forma mais completa e ampliada e menos
reducionista, as exigências do serviço público e da atenção à saúde.
A busca por transformações vem sendo alavancada pelas mudanças
curriculares nos cursos de graduação na área da saúde, visando à formação de
profissionais com perfil adequado à AB (MOURA, 2012).
Soma-se a isso a aprovação da Política Nacional de Atenção Básica
(PNAB) por meio da Portaria GM/MS n⁰ 2488/2013, a qual garantiu que a AB fosse
caracterizada por:
Um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange
a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico,
o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com
o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de
saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de
saúde das coletividades (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012, p. 21).

A Atenção Básica também denominada Atenção Primária à Saúde (APS)
de acordo com Paim (2012), é responsável pelo acesso, serviços de prevenção,
tratamento, reabilitação (Starfield, 2002) e produção dos cuidados, o que provoca a
necessidade de transformações no processo de formação profissional (MINISTÉRIO
DA SAÚDE; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2007).
Mendes (1986) conceitua a Atenção Primária como uma estratégia de
reordenamento do setor saúde que leva a compreensão de todo o sistema de saúde
e toda a população a que esse sistema supõe servir.
Para elucidar e reafirmar as mudanças ocorridas nesse contexto, a Saúde
da Família (SF) surge como proposta de expansão, qualificação e consolidação da AB
em busca de ampliar a resolutividade e impacto na saúde das pessoas, importantes
na relação custo-efetividade, priorizando as ações de prevenção, promoção e
recuperação da saúde das pessoas, de forma integral e contínua (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2012).

Com vistas ao fortalecimento do SUS, a articulação entre as Instituições de
Ensino Superior e o servidor público de Saúde potencializa uma avaliação crítica do
processo de AB, em busca de reorganizar e incentivar uma estratégia de substituição
do modelo tradicional de saúde, historicamente centrado na doença e no atendimento
hospitalar, por meio do Programa Nacional de Reorientação da Formação dos
Profissionais da Saúde (Pró-Saúde) (MINISTÉRIO DA SAÚDE; MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO, 2005).
O Pró-Saúde, como ação interministerial, incentiva a transformação do
processo de formação, a geração de conhecimento e a prestação de serviços à
população, servindo para reforçar a formação de cidadãos-profissionais críticos e
reflexivos, com conhecimentos, habilidades e atitudes capazes a atuar em um sistema
de saúde qualificado e integrado, com ênfase na atenção básica, desde o início de
sua formação (MINISTÉRIO DA SAÚDE; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2007).
A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Nacional n.º 9.394, de 20
de dezembro de 1996, conferiu às Instituições de Educação Superior (IES) a definição
sobre o processo de formação dos profissionais de diferentes áreas e estabelece que
as instituições formadoras devem fixar seus currículos e programas, orientados pelas
Diretrizes Curriculares, que orientam perfis profissionais mais adequados às
perspectivas da atenção básica (BRASÍLIA, 1996).
A definição dos perfis desses profissionais segue as orientações contidas
em suas especificidades nas Diretrizes Curriculares (Brasil, 2014). Exemplo: as
Faculdades de Odontologia seguem as DCNO, que foram estabelecidas pela Câmara
de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, que a orienta na definição
dos princípios, fundamentos, condições e procedimentos da formação de CirurgiõesDentistas (BRASIL, 2002).
As DCNO, juntamente com o seu Projeto Pedagógico, devem orientar o
Currículo do Curso de Graduação em Odontologia, para um perfil acadêmico e
profissional do egresso e para uma atuação no Sistema Único de Saúde brasileiro
(BRASIL, 2002).

A construção de currículos e programas educacionais são orientados por
competência 2 em busca de selecionar os conteúdos para a formação e definir
processos pedagógicos. Entende-se por competência: habilidades (poder técnico ou
legal para realizar um ato), conhecimentos, atitudes e experiências necessárias e
requeridas para acatar a um determinado padrão de qualidade (TONETTO; GOMES,
2007).
Zabala; Arnau (2010) conceituam dois tipos de competência a Geral e a
Específica. A Competencia Geral se refere a interferência eficaz nos distintos âmbitos
da vida e a Específica como intervenção eficaz perante uma situação-problema real,
ambas por meio de ações nas quais se mobilizem, ao mesmo tempo e de maneira
inter-relacionada, elementos atitudinais (forma de ser da pessoa através de situações
que buscam soluções), procedimentais (aprendizagem de dados práticos, que requer
uma exercitação posterior) e conceituais (aprendizagem de dados teóricos, que
requerem memorização).
Para esclarecer o termo conhecimento e correlacionar com competência,
Zabala; Arnau (2010, p. 190) conceituam conhecimento como “componentes das
competências de caráter tangível ou abstrato que se referem a fatos, conceitos,
princípios e sistemas conceituais”.
MORITA et al. (2008), relatado por MORITA e HADDAD (2008), apreciou
um estudo sobre a implantação das DCNO que expressam as competências gerais
por analisar, em maior detalhe, as relações entre as DCN e implementação do SUS
na formação e constataram que o discente tem a oportunidade de unir seus
conhecimentos à prática do serviço e refletir sobre seu papel e atitudes perante a
comunidade.
Na tentativa de compreender a formação desse profissional durante a
graduação, pretendeu-se investigar este tema a partir do olhar do docente. O mesmo
participa desse processo formativo com a finalidade de propiciar ao aluno condições
de trabalho, formação do pensamento e de cidadãos em busca de aproximar com
soluções originais e criativas da realidade prática para atuar na Saúde da Família
(LAZZARIN; NAKAMA; CORDONI JÚNIOR, 2007).

2

O Ministério da Saúde defende a noção de competência por ser multidimensional, que abrange o
individual, o sócio-cultural, o situacional e o processual, encarregando de edificar, ao longo da trajetória
de vida e do trabalho profissional, resultados das experiências e práticas coletivas (Brasil, 2002).

Pizzatto et al. (2004, p.52) relatam que: “o papel do professor assume alto
grau de relevância, cabendo a ele não apenas a transmissão de conhecimentos, mas
também o despertar no aluno da consciência crítica e análise dos problemas que o
cercam”, revelando que o papel do professor é fundamental na condução do processo
educativo, ao transmitir conhecimento ele também transmite a sua visão de mundo,
valores e concepções que orientam a formação do aluno para a prática profissional.
Esta pesquisa tem como questão principal saber quais as competências
trabalhadas durante a graduação que o Cirurgião-Dentista necessita dominar para
atuar na Saúde da Família, na visão dos docentes de uma Instituição de Ensino
Superior de uma Faculdade de Odontologia de Goiânia-Goiás.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

As reformulações curriculares propostas ao longo da trajetória do ensino
da Odontologia no Brasil foram expressas por meio das DCNO, o que possibilitou
fundamentar e nortear os projetos político-pedagógicos dos cursos, em busca de um
perfil acadêmico e profissional, baseado em competências estabelecidas de acordo
com o panorama regional e local de cada Instituição. Muitos desafios a esta
implementação ocorreram, de forma a favorecer a integração entre a teoria com a
aprendizagem, por meio de metodologia ativa e prática voltadas para clínicas
ambulatoriais com conteúdos em todos os níveis de atenção à saúde, garantindo ao
discente o desenvolvimento de suas competências para atuar na SF.
O referencial teórico foi construído para possibilitar uma melhor
compreensão das competências gerais presentes nas DCNO a serem desenvolvidas
na graduação, para possibilitar maior esclarecimento dos conteúdos que nelas estão
presentes: perfil, competências, [...], demonstrando assim, o interesse em saber as
mudanças na formação e a ruptura ou não do modelo de currículo mínimo para o
currículo baseado em competências. Para as universidades eram apenas
recomendações, cada uma tinha que inserir no seu contexto de práticas educativas o
sistema vigente (SUS) com ênfase na atuação da AB, em que a principal estratégia é
a SF.

2.1 Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Odontologia

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) determinam o objetivo do curso
de odontologia, o perfil do graduando a ser formado e suas competências, sendo
capaz de conjecturar a experiência de cada instituição e as determinações do quadro
regional em que se situa, impulsionando as reformas curriculares e reestruturação do
Projeto Pedagógico do Curso 3 (MATIAS, 2013), refletindo na sua elaboração (PPC)
3

O Projeto Político Pedagógico como está previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais (Carvalho,
2003) é um “documento de orientação acadêmica onde constam, dentre outros elementos:
conhecimentos e saberes considerados necessários à formação das competências estabelecidas a
partir do perfil do egresso; estrutura e conteúdo curricular; ementário, bibliografias básica e
complementar; estratégias de ensino; docentes; recursos materiais, serviços administrativos, serviços
de laboratórios e infra-estrutura de apoio ao pleno funcionamento do curso”. É um processo de
planejamento participativo construído em sintonia e ou articulação com o Projeto Pedagógico

como uma proposta de planejamento e trabalho integrado a ser desenvolvido com os
alunos, priorizando a atenção à saúde universal e com qualidade (CARVALHO, 2003).
Na elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de
graduação na saúde (DCN), vários documentos foram considerados:
[...] a Constituição de 1988, a Lei 8.080/90; a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Superior (1996); a Declaração Mundial sobre Educação Superior
no século XXI da UNESCO (1998); Documentos da OPAS, OMS e Rede
UNIDA, o Relatório Final da 11ª. CNS (2000); as legislações que
regulamentam o exercício profissional; Pareceres do CNE/CES 776/97 e
583/2001, entre outros (LUCIETTO, 2005, p. 61).

As DCN exibiram aspectos fundamentais, segundo seu objeto e seus
objetivos:
Permitir que currículos propostos pudessem construir perfil acadêmico e
profissional com competências, habilidades e conteúdos, dentro de
perspectivas e abordagens contemporâneas de formação pertinentes e
compatíveis com referências nacionais e internacionais, capazes de atuar
com qualidade, eficiência e resolutividade, no Sistema Único de Saúde
(SUS), considerando o processo da Reforma Sanitária Brasileiro.
Levar os alunos dos cursos de graduação em saúde a aprender a aprender
que engloba: aprender a ser, aprender a fazer, aprender a viver juntos e
aprender a conhecer, garantindo a capacitação de profissionais com
autonomia e discernimento para assegurar a integralidade da atenção e a
qualidade e humanização do atendimento prestado aos indivíduos, famílias e
comunidades (FERNANDES NETO; COSTA NETO, 2006, p. 76).

Após a instituição da Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394 (1996), aprovada
em dezembro de 1996, surgiram pareceres, resoluções, portarias, instruções
normativas, para a sua regulamentação (Brasil, 2014a), com a intenção de melhorar
a qualidade da Educação Superior. Em 1997, o Conselho Nacional de Educação
(CNE) elaborou algumas orientações sobre as Diretrizes Curriculares dos Cursos de
Graduação e solicitou às Instituições de Ensino Superior (IES) a apresentarem
propostas para as novas Diretrizes Curriculares que passariam a nortear a formulação
dos projetos político-pedagógicos dos cursos da área da saúde (BRACCIALLI;
OLIVEIRA, 2011).
Levou-se em consideração a ruptura do ensino desarticulado, que avaliava
o aprendizado por meio de avaliações exclusivamente finais, centrada nos conteúdos
em substituição a uma abordagem que possibilitava a construção do conhecimento e
permitia o desenvolvimento de perfil profissional voltado para conscientização das

Institucional (PPI), a gestão acadêmica, pedagógica e administrativa de cada curso (FRISCHKNECHT
et al., 2007).

necessidades do trabalho para a sociedade (Quadro 1). Sendo assim, a preocupação
com a preparação profissional daqueles que cuidam da saúde da população
necessitava de mudanças na formação acadêmica e os professores mostravam-se
interessados em realizá-las por haver preocupação por parte dos próprios em formar
pedagogicamente um egresso com envolvimento mais efetivo (CANTO, 2008;
BOTTI; REGO, 2008; BATISTA; GONÇALVES, 2011; SILVA et al., 2011;
BERNARDINO JÚNIOR, 2011).

Elementos

PROGRAMA EDUCACIONAL
BASEADO NO
BASEADO EM
PROCESSO E
COMPETÊNCIAS
ESTRUTURA
do Conteúdo — aquisição Resultados — aplicação do
de conhecimento
conhecimento
do Professor
Aprendiz

Força propulsora
currículo
Força condutora
processo
Organização e fluxo do
aprendizado
Responsabilidade sobre
o conteúdo
Objetivo do encontro
educacional
Instrumento típico de
avaliação
Tipo de avaliação

Hierárquica — professor Não hierárquica — professor
→ aprendiz
↔ aprendiz
Professor
Professor e aprendiz
Aquisição
de
conhecimento
Medidas
subjetivas
simples
Normo-referenciada,
com ênfase em seu
caráter somativo

Aplicação de conhecimento
Múltiplas medidas objetivas
Critério-referenciada
ênfase em seu
formativo

com
caráter

Quadro1: Comparação entre programas educacionais baseados em processos e
baseados em competências (SANTOS, 2011, p. 88).
Cada unidade acadêmica da IES ganhou autonomia para a formulação do
conteúdo curricular, que deve ter como objeto de trabalho as matérias de formação
básica (formação geral e as Ciências Sociais), profissionalizante (ensino técnico
necessário ao exercício profissional) e social ou humanístico e ético (Carvalho, 2003),
compreensões que vão desde de um entendimento de uma prática simplificada até a
captação complexa e abrangente (CORDIOLI, 2006).
Nesse contexto, as DCN orientam sob os seguintes aspectos: (1) perfil do
formando egresso/profissional; (2) competências e habilidades; (3) conteúdos
curriculares; (4) estágios e atividades complementares; (5) organização do curso; (6)
acompanhamento e avaliação (Brasil, 2001). Havendo a necessidade da construção

de um profissional compreenda o trabalho em saúde com autonomia, iniciativa,
capacidade de resolver problemas, trabalhar em equipe multiprofissional, aprender
continuamente e pautar-se pelos princípios éticos (CARRIJO; PONTES; BARBOSA,
2003).
A organização de um currículo baseado em competências deve avaliar qual
o perfil do profissional necessário para atender às demandas de acordo com os
diversos tipos de competências relacionadas com tal perfil, devendo considerar a
doutrina da Reforma Sanitária e o SUS, tendo como ponto de partida as Diretrizes
Curriculares dos cursos de graduação da área para definir os perfis profissionais
desejados (ARAÚJO, 2004). Já no currículo por aquisição de conhecimentos, é
centrado no professor, que define os conteúdos, a organização e o fluxo do
aprendizado (Quadro 1) (SANTOS, 2011).
A instituição das DCNO ocorreu no dia 19 de fevereiro de 2002 no Brasil,
impulsionando as reformas curriculares e reestruturação dos projetos pedagógicos
dos cursos em seu Art. 3°, que define os princípios, fundamentos, condições e
procedimentos da formação de CD para um perfil com formação generalista,
humanista, crítica e reflexiva (Brasil, 2002) com um modelo de ensino voltado ao
mercado de trabalho na qual o aluno deva possuir uma excelência técnica associada
a um pensamento crítico (GABRIEL; TANAKA, 2011).

2.2 Mudanças Curriculares no Ensino Superior na Odontologia

O Ministério da Educação aprovou, entre 2001 a 2002, as DCN para os
cursos da área da saúde orientando para uma formação generalista, técnica, científica
e humanista, com capacidade crítica e reflexiva, preparado para atuar, pautado por
princípios éticos, bem como propos metodologias ativas de ensino-aprendizagem para
uma melhor orientação do profissional a ser formado (BRASIL, 2002; UFG, 2011).
Desde a sua aprovação, cada Instituição de Ensino Superior segue
orientação para a organização do currículo e do perfil acadêmico e profissional, das
competências, adaptando ao panorama regional e local. Novo rumo foi tomado a partir
desse seguimento, o que provocou mudanças flexíveis no currículo, com vistas a
possibilitar uma formação de acordo com o conhecimento na área odontológica, o que
permitiu ao graduado enfrentar o mundo do trabalho, garantindo a integralidade da
assistência (BRASIL, 2001).

Segundo Carvalho (1995), o ensino odontológico no Brasil se desenvolveu
em três fases: a artesanal (baseada em experiência nos primeiros centros formadores
e maior preocupação com a estética); a acadêmica (implantação formal dos primeiros
Cursos de Odontologia, quando se iniciou o apreço pela ciência biológica); e a
humanística (introdução de disciplinas da área de ciências humanas, como a
Sociologia e a Psicologia).
A odontológica no Brasil teve como patrono Joaquim José da Silva Xavier
(1746-1792), ativista político do Brasil Colonial (1530-1815), que se dedicou à
assistência à pobreza, exercendo a profissão de dentista, ficou conhecido como
Tiradentes, e é considerado o patrono da Odontologia no país (BRASIL ESCOLA,
2014).
Em 1884, o governo imperial instituiu oficialmente o Curso de Odontologia
nas Faculdades de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro, iniciou a reforma de Saboia
em homenagem ao médico Vicente Cândido Figueira Sabóia (1835-1909), originada
pelo desenvolvimento didático e de organização para uma Odontologia moderna
(MELO, 2004).
O currículo dos cursos de odontologia que vigorava no Brasil, em 1931,
mostrava-se defasado e obsoleto em relação ao proposto pelo Comitê de Expertos 4
em Higiene Dental da Organização Mundial da Saúde; este propunha que os mesmos
não se restringissem aos aspectos tecnicistas e biologicista da prática odontológica,
mas que incluísse as dimensões biológica e social na formação profissional
(QUEIROZ; DOURADO, 2009).
Por volta de 1950, a criação de disciplinas específicas de odontologia
preventiva era colocada em questão, o exercício da profissão estava sendo
reconhecido e, para obter o título da profissão, estava sendo regulamentada a Lei
n°1.314 de 1951 (ANACLETO; CUTOLO, 2007).
Em 1956, foi criada, no Brasil, a Associação Brasileira de Ensino
Odontológico (ABENO), com o objetivo de debater as mudanças de atitudes em
relação ao problema do ensino odontológico, recomendou a abertura de novos cursos,
levou em consideração a disponibilidade de recursos humanos para a organização do
corpo docente (CARVALHO, A., 1995) e discussão do perfil de profissional da
4

Responsável por elaborar recomendações que orientam os cursos de odontologia, quanto às normas
gerais de funcionamento em países que houvessem um grande número de escolas (QUEIROZ;
DOURADO, 2009)

odontologia a ser formado, incentivada pela OPAS (Organização Pan-americana da
Saúde) e financiada pela Fundação Kellogg, entre outros organismos multilaterais
(QUEIROZ, 2006).
Com a interiorização de faculdades, nos fins de 1961, houve expansão dos
cursos de Odontologia, e a política que estava vinculada à Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB) permitiu a abertura de novas faculdades com amparo
legal e financeiro no campo do ensino (CARVALHO, A., 2006).
Em 1964, a ABENO sistematizou uma proposta defendendo um currículo
mínimo em atendimento a então recente LDB, o que resultou em um distanciamento
das disciplinas básicas com as profissionalizantes, modificando a formação de alunos
com visões não integrais do ser humano e ao tecnicismo centrado na cavidade bucal
(CARVALHO, 1995).
Em 1980, as reformulações curriculares propostas ao longo da trajetória do
ensino da Odontologia no Brasil tiveram como objetivos adequar a formação dos
profissionais aos avanços técnico-científicos e ao quadro epidemiológico da
população. Essas reformulações apontaram que a maior necessidade de mudança
era na formação de recursos humanos para a saúde que pudessem atuar sobre os
problemas prioritários de saúde da população, levando em consideração a realidade
do serviço de saúde vigente, o que provocou o Conselho Nacional de Educação (CNE)
a instituir um novo currículo para o Curso de Odontologia (introduziu as disciplinas da
área de psicologia, antropologia e sociologia), estabeleceu um conteúdo mínimo para
o curso com a formação de um profissional generalista (ANACLETO; CUTOLO, 2007).
Em 1982, com a Resolução nº 4, de 3/9/82, foi introduzida a disciplina de
Clínica Integrada no currículo para uma formação profissional generalista, e Ciências
Comportamentais e Sociais que não foram bem aceitas, sendo consideradas
desnecessárias perante as técnicas, como influência do Relatório Flexner:
Na área da Odontologia, além dessas questões, há outros desafios
particulares a serem enfrentados para pensar e construir as mudanças na
formação. A educação odontológica vem sendo influenciada pelo modelo
flexneriano desde os anos 40 e 50, período no qual as faculdades da área da
saúde passaram por uma grande reforma curricular tendo, como base, o
modelo flexneriano. Esse modelo surgiu em 1910, nos Estados Unidos com
a divulgação de um relatório, o Relatório Flexner [...] (LEMOS, 2011, p. 3031).

Em 1995, foi promulgada a Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, que
atribuiu ao Conselho Nacional de Educação e às Câmaras de Educação Básica e

Superior uma forma de assegurar a participação da sociedade para incorporar
mudanças que ocorreriam no setor da educação do país (Brasília, 1995). Dentre elas,
a elaboração da nova LDB, Lei nº 9.394, de 29 de fevereiro de 1996, que contribuiu
para um sistema educacional nacional e garante padrões mínimos do ensino, vínculo
entre a formação, o trabalho e as práticas sociais; e, ainda, a integração das ações do
poder público com o ensino, levando a uma formação para o trabalho e à promoção
humanística, científica e tecnológica. Essa lei induziu a extinção dos currículos
mínimos dos cursos de graduação e alavancou as diretrizes curriculares (BRASÍLIA,
1996).
Com a elaboração das DCN, a defesa dessas mudanças e a discussão
sobre as adequações das instituições de ensino odontológico necessárias para atingir
tal objetivo passaram a ter maior centralidade na ABENO. Esta defendeu a proposta
estabelecida pelos integrantes do Núcleo de Pesquisa do Ensino Superior (NUPES)
da Universidade de São Paulo, em parte incorporada, hoje, nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Curso de Odontologia. Assim, com o Exame Nacional de Cursos
(ENC) de acordo com a Portaria n⁰ 1.789, de 17/12/99, todos os cursos, inclusive a
odontologia, vem sendo avaliada e tomou como referência esse perfil profissional
definido (LOMBARDO, 2004). O resultado deste exame estabeleceu o critério de
qualidade para as faculdades, o que provocou uma grande movimentação das
instituições de ensino odontológico para adequar os Projetos Políticos Pedagógicos,
recomendados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (QUEIROZ, 2006).
Com
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desafios

a

esta

implementação: uma formação docente que viabilizasse a adoção de práticas
inovadoras, a superação de uma estrutura fragmentada dividida em disciplinas e a
participação do SUS no processo. Em relação aos avanços, Saupe et al. (2005)
destacaram o trabalho conjunto com bases disciplinares específicas em busca de
soluções para os problemas, por meio do fortalecimento das ações de saúde coletiva
e da criação de disciplinas que integram o ciclo básico e clínico.
Para atender a esses objetivos, a instituição de ensino precisa se
reestruturar através do projeto pedagógico, que envolve diretor, professor, aluno e
funcionários, sincronizando-os com a formação profissional e o conhecimento da
realidade dos serviços, refletindo em momentos de muitas dificuldades (Toassi et al.,
2012) e o desafio na formação no qual precisa transpor o foco dos interesses para
inserir efetivamente o futuro (ITO, et al., 2006). A instituição deve favorecer a

integração entre a teoria com a aprendizagem, por meio de metodologia ativa da açãoreflexão-ação e prática voltadas para clínicas ambulatoriais, na própria estrutura da
faculdade e extramuros, com conteúdos em todos os níveis de atenção à saúde,
garantindo ao discente o desenvolvimento de suas competências (PPC, 2009).

2.3 Ensino por Competências

As origens do ensino baseado em competência tiveram influência do
movimento americano dos anos de 1960, na pedagogia com base no desempenho,
retratando o modelo de educação que leva em consideração o domínio do
conhecimento. Porém o treinamento baseado na competência nasceu nos anos de
1980, e compõe as bases das políticas de formação e leva em conta os
conhecimentos, habilidades, destrezas, compreensão, atitudes e capacidades de
desempenhar com eficiência no contexto profissional (WITT, 2005).
A construção do ensino baseado em competência depende de uma
abordagem construtivista, derivada da condutivista e contextual, em que o aluno irá
interpretar distintos contextos e situações que expressam a capacidade de resolver
problemas emergentes e não a formação para o aluno aprender a chegar em um
resultado (WITT, 2005).
Destacam-se várias abordagens conceituais sobre competência na
literatura: uma retrata competência como sendo uma coleção de atributos pessoais;
outra considera o conceito aos resultados observados, e uma terceira sugere como
noção de competência dialógica 5 que vincula a ações específicas, visando atingir
determinados resultados (LIMA, 2005).
O termo competência adquire diversos sentidos, mostra-se polissêmico e
tem sido empregado no mundo da educação como meio de construção de currículos
por competência com a abordagem dialógica (atributos necessários para o
desempenho profissional em assumir uma postura ativa diante das situações de
trabalho), o que permite “a criação de currículos abertos, contrapondo-se ao currículo
estruturado no fazer (tarefas) e ao currículo convencional e fragmentado em assuntos
(atributos)” (ARAÚJO, 2004, p. 35-36).

5

O ensino centrado na relação dialógica proveniente entre o professor e aluno (SANTOS, 2011).

O conceito de competência, embora multidimensional, envolve aspectos de
diversas matrizes conceituais (Santos, 2011). Em busca de esclarecer o termo
competência, Araújo (2004) define ser “um conjunto de atributos, ou seja, aqueles
elementos indispensáveis para o desempenho profissional efetivo: conhecimentos,
práticas e atitudes,” e para os psicólogos “como aptidões, outras vezes como
habilidades ou mesmo capacidades, ao passo que os cientistas sociais as vêm como
conteúdos particulares das diversas qualificações em certa organização de trabalho”
(ARAÚJO, 2004, p. 36).
Os quatro pilares da educação se fundamentam no conceito de
competência, que são: aprender a conhecer (compreensão para acesso ao
conhecimento); aprender a fazer (o agir associado à prática); aprender a viver juntos
(cooperação com os outros, e aprender a ser (desenvolvimento total da pessoa)
(CANTO, 2008).
A construção de competências significa estabelecer diretrizes de
responsabilidade do CD, baseado em conhecimentos, habilidades e atitudes para
haver intersetoralidade, orientação do processo de trabalho e transformação dos
cenários de prática de saúde em direção a uma formação integral (WITT, 2005;
ARAÚJO, 2006).
A formação profissional tem sido discutida no âmbito da educação devido
às pressões por produtividade e competitividade. Segundo Ferretti (1997), a educação
profissional:
“[...] tem conotações diferentes, na medida em que enfatiza menos a posse
dos saberes técnicos e mais a sua mobilização para a resolução de
problemas e o enfrentamento de imprevistos na situação de trabalho, tendo
em vista a maior produtividade com qualidade” .

A construção de competências durante a formação pedagógica se
desenvolve na busca da construção do saber levando-se em consideração os valores
éticos, econômicos, sociais e políticos. Zabala; Arnau (2010) argumentam que para
saber quais competências são objeto da educação, deve-se, primeiramente, conhecer
as finalidades.
Ao desenvolver toda a capacidade do ser humano por meio de uma
formação integral, o conhecimento que possui deve ser capaz de ser utilizado; ou seja,
ser competente é saber aplicar seus conhecimentos de modo funcional e em outros

âmbitos da vida, como o escolar ou acadêmico, por exemplo (ZABALA; ARNAU,
2010).
O ensino por competência na formação integral deve possibilitar ao
discente o domínio dos conhecimentos e das técnicas para predispor o profissional a
atitudes e aptidões que facilitem avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais
adequadas, baseadas nos dados científicos, aprendidos em seu processo de
formação, e esteja fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o uso
apropriado, eficaz e levando em consideração o custo-efetividade na resolução dos
problemas de saúde (BRASIL, 2001).
O conceito de competência trabalhado nesta pesquisa corresponde à
abordagem dialógica de competência que analisa a história das pessoas e
desenvolvimento técnico-científico e ético-cultural da sociedade, perante os seus
processos de reprodução na construção de conteúdos e na transformação dos
saberes e valores, para alcançar uma aprendizagem teórico-prática numa
determinada área profissional (LIMA, 2005).

2.4 Formação Profissional para Atuar na Saúde da Família

Para falar de formação na área de odontologia, é necessário fazer um
resgate histórico do modelo de atenção da saúde do país e como se dá a relação, ao
longo desses anos, entre a formação do cirurgião-dentista no Brasil e os
acontecimentos políticos nos serviços odontológicos.
Em 1978, a I Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de
Saúde em Alma-Ata, no Cazaquistão, antiga União Soviética, propos-se atingir o
maior nível de saúde possível, por meio de um pacto assinado entre 134 países, a
Declaração de Alma-Ata. Essa declaração estabelece o direito à saúde ou bem-estar,
o que orienta um serviço centrado nas necessidades de saúde da população e
baseado numa perspectiva interdisciplinar (ALEIXO, 2002; MATTA; MOROSINI,
2014b).
O movimento sanitário apontou e discutiu a crise do modelo médicoprevidenciário concebido pela centralidade do Instituto Nacional de Assistência
Médica da Previdência Social (INAMPS), defendeu as Ações Integradas de Saúde
(AIS), como forma de enfatizar o fortalecimento do sistema unificado e descentralizado
de saúde voltado para as ações integrais (Matta; Morosini, 2014a) e, a seguir, o

SUDS 6 (Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde) criado na tentativa de
aperfeiçoar a AIS, criando fundamentação para estabelecer o SUS.
Essas ações, somadas à constituição do SUS e sua regulamentação
(Brasil, 1990), permitiram a construção de uma política de Atenção Básica à Saúde
que visasse à reorientação do modelo de atenção à saúde, a partir de um sistema
universal, descentralizado, integral na promoção da qualidade de vida e na
intervenção dos fatores que a colocam em risco (MATTA; MOROSINI, 2014b).
O modelo de atenção atende as necessidades de saúde dos indivíduos,
nas suas singularidades encontram os serviços de menor complexidade e maior
frequência, e dos grupos sociais, na sua relação com suas formas de vida, suas
especificidades culturais e políticas (MATTA; MOROSINI, 2014a,b).
Atualmente, a principal estratégia de configuração da AB no Brasil é a SF
que tem como objetivo geral melhorar o estado de saúde da população, priorizando
ações de promoção, prevenção, reabilitação e tratamento aos processos de saúdedoença dos indivíduos e da população de forma integral e contínua. Foram
implantadas as primeiras equipes de SF, em 1994 (Matta; Morosini, 2014b) e
obedecem os princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da
continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da
humanização, da equidade e da participação social (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).
A Saúde da Família (SF) foi criada a partir das experiências gestadas pelo
Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) (Ministério da Saúde, 2001).
Em 1994, as PNAB preconizam que o modelo reorientador da AB seria a SF por
elaborar melhor planejamento e desenvolver ações coerentes com a realidade por
meio de uma atuação de alta resolutividade e custos baixos (BOARETO, 2011).
Em função dos indicadores epidemiológicos alarmantes, houve a
integração universidade/serviços e a concretização do SUS em consequência da
abertura de concurso público que era uma forma importante de preenchimento de
cargos públicos. Outra iniciativa importante foi a do ministro José Serra (Governo
Fernando Henrique Cardoso 1999-2002) que, através da Portaria nº 267, de 06 de
março de 2001, regulamentada pela Portaria nº 1.444/GM, possibilitou a incorporação
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O Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) foi gestado durante o movimento da
Reforma Sanitária, que tem como marco a 8ª Conferência Nacional de Saúde (1986) e resultou num
convênio entre o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) e os
governos estaduais (SUS.HISTÓRIA, 2014).

das ações de saúde bucal e a inserção do cirurgião-dentista na SF, como forma de
reorganização dessa área no âmbito da AB (BRASIL, 2014).
A Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, que aprovou a PNAB,
estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da AB para a SF
e o PACS, atribuiu a cada um dos profissionais das equipes de AB as referidas
disposições legais que regulamentam o exercício de cada uma das profissões,
descrevendo as atribuições comuns a todos os profissionais e as específicas de cada
profissão (Ministério Da Saúde, 2012), sendo um processo de construção de cidadania
e de democracia no trabalho intersetorial da saúde e da educação (FINKLER;
CAETANO; RAMOS, 2011).
A PNAB é resultado do desenvolvimento e a consolidação do SUS com
envolvimento de vários autores representados pelo movimentos sociais, usuários,
trabalhadores e gestores das três esferas de governo. Fez mudar também o
financiamento federal para a AB e procura beneficiar, por meio da SF, municípios
pobres, menores e com as menores densidades demográficas (BRASIL, 2014).
A natureza do trabalho inserido na AB, em função da organização da
profissão que deseja ser alcançada, refletiu na construção de competências na
odontologia, conformada pelos conhecimentos, habilidades, destrezas, compreensão
e atitudes relacionados ao contexto profissional, ao qual o currículo é responsável por
estabelecer estratégias (WITT, 2005) em busca de proporcionar uma atenção
humanizada e integral (LENZI et al., 2010).
A necessidade da formação de profissionais empenhados com essa visão
no campo de atuação do SUS foi instituído no artigo 6°, inciso III, da Lei 8.080, que
previa uma ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde (BRASIL,
1990), o que promoveu uma parceria entre as instituições de ensino e os serviços de
saúde por meio de estratégias/ações que fizeram modificar: formação, assistência à
saúde, processo de trabalho e construção do saber em relação às necessidades dos
serviços públicos de saúde (FONSECA, 2012).
Chapper; Goldani (2004) demonstram que, para melhorar a integração dos
serviços e, consequentemente, uma melhor atenção à saúde da população seria o
recrutamento de estudantes de odontologia para dentro dos centros de saúde, um
aumento no foco do ensino de saúde pública odontológica nas escolas e a fortificação
dos laços entre os centros de saúde e as faculdades. Seria necessária, segundo
Badan et al. (2010), uma maior clareza do conteúdo da prática em saúde e maior

integração curricular na graduação em odontologia, considerando-se a realidade
social, política e cultural, no sentido de garantir as situações sanitárias e educacionais
e à diversidade regional brasileira (HADDAD et al., 2010).
Para a democratização do acesso à saúde se faz necessário transformar a
formação em uma articulação entre políticas de educação e saúde, para construir uma
formação otimizada em relação aos aspectos sociais e humanos, levando-se em
consideração o mercado de trabalho com abordagem ampla na formação, apto ao
serviço privado e público (FREIXINHO, CHEVITARESE, 2010); o perfil profissional e
a satisfação da população.

Em 2001, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação junto com a
Organização Pan-americana de Saúde, lançou o Programa de Incentivo às Mudanças
Curriculares das Escolas Médicas (PROMED) e, em 2005, os Ministérios da Saúde e
da Educação criaram o Pró-Saúde (Programa Nacional de Reorientação da Formação
dos Profissionais da Saúde) para a graduação em Enfermagem, Medicina e
Odontologia que envolve as Secretarias Municipais de Saúde dos municípios
relacionados a esses projetos, com o intuito de aproximar a formação às necessidades
da atenção básica através da SF (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005).

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral
Analisar a formação durante a graduação em relação as competências do
Cirurgião-Dentista que o habilita a atuar na Saúde da Família na visão dos professores
de uma Faculdade de Odontologia de Goiânia.
3.2 Objetivos Específicos
•

Descrever o perfil demográfico e profissiográfico dos docentes.

•

Discutir/Verificar a visão que os docentes têm sobre as Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Odontologia e a
adequação do curso às mesmas.

•

Verificar se as competências gerais do Cirurgião-Dentista estão
presentes nos planos de ensino e como os docentes relatam que as
trabalham em suas disciplinas.

•

Identificar, na visão dos professores, os conhecimentos necessários
para o Cirurgião-Dentista atuar na Atenção Básica.

•

Comparar a opinião dos professores acerca das atribuições do
Cirurgião-Dentista preconizadas pela Política Nacional de Atenção
Básica para atuar na Saúde da Família com as preconizadas pelas
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em
Odontologia

4 METODOLOGIA
4.1 Tipo de Estudo e Local

Este estudo adotou características de natureza quanti-qualitativo, o que faz
“tornar plausível a abordagem da realidade a partir das perguntas feitas pelo
investigador” (MINAYO, 2010, p.54), pois privilegia os indicadores e tendências
observáveis quanto ao caráter social que detêm atributos de investigação, considerem
as hipóteses, pressupostos e variáveis estratégicas previstas para a compreensão do
objeto de estudo - formação do Cirurgião-Dentista para atuar na Saúde da Família.
Esta abordagem permitiu tanto o olhar descritivo, investigativo quanto
social, que só o método quanti-qualitativo proporciona ao pesquisador, ou seja, ter um
olhar estatístico e interpretativo para captar através das observações individuais: as
aspirações, os interesses, hábitos, atitudes, expectativas, condutas no seu dinamismo
com toda riqueza de detalhes e significados que esta realidade transborda (MINAYO,
2010).
O estudo foi realizado durante o ano de 2013, em uma Instituição de Ensino
Superior de Odontologia de Goiânia-Goiás, por facilidade de acesso e por agregar
maior participação na pesquisa. Outro fator é que esta instituição tem como objetivo
formar Cirurgião-Dentista clínico geral, com filosofia predominantemente preventiva e
social em todos os níveis, onde são treinados para diagnosticar e tratar as
enfermidades da boca e estruturas anexas, além de estimular a pesquisa e atuação
como agente de desenvolvimento da comunidade (UFG, 2009).
Nesta Instituição de Ensino Superior de Odontologia de Goiânia foram
analisados: o histórico do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), os Planos de Ensino
das disciplinas constantes da matriz curricular de 2013, com o intuito de identificar as
competências gerais que são desenvolvidas pelas disciplinas e o método de trabalho
ou de ensino/aprendizagem empregados.
Dentro dessa perspectiva, analisaram-se apenas as disciplinas específicas,
que compõem o currículo do Curso de Odontologia, distribuídas nos núcleos: Comum,
Específico e Livre. Não foram consideradas as de núcleo comum (para qualquer
profissional da área de saúde) e livre (escolhidas por qualquer estudante, dentre todas

as oferecidas nessa categoria por não fazerem parte do nosso objeto de estudo
(pertencerem a outros cursos, que não interessam a esta pesquisa) (UFG, 2011).
4.2 População e Amostra de Estudo
4.2.1 População de estudo

A Instituição de Ensino Superior de Odontologia de uma faculdade de
Goiânia conta no seu quadro docente com 55 professores efetivos do núcleo
específico, que estão em exercício na docência do Curso de Graduação em
Odontologia, segundo as informações do site oficial da Unidade Acadêmica. Ao notar
que alguns professores presentes na lista já estavam aposentados, procurou-se a
diretoria e foi entregue uma lista completa e atualizada com o nome, disciplina, cargo
e e-mail.
4.2.2 Critérios para Inclusão

Foram considerados como critérios de inclusão:
•

Ser professor das disciplinas de núcleo específico da Instituição de
Ensino Superior de Odontologia de Goiânia.

•

Estar no exercício da docência.

•

Aceitar participar do estudo, responder o questionário e assinar o
TCLE.

4.2.3 Critérios para Exclusão

Foram considerados como critério de exclusão:
•

Ser professor visitante ou substituto ou estar à disposição prestando
serviços em outros órgãos ou unidades.

•

Estar de licença para qualificação (mestrado, doutorado pósdoutorado ou desvio de função como coordenadores).

•

Estar em período de férias.

•

Estar de licença médica.

•

Participar diretamente desta pesquisa como integrante.

4.2.4 Critérios para o recrutamento dos indivíduos

O contato com os professores para participarem da pesquisa foi realizado
e-mail. Após dez dias, devido a pouca adesão à pesquisa, aqueles que não
responderam os questionários foram pessoalmente contatados e entregue a eles a
forma impressa do questionário (Apêndice B), assim como o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (Apêndice A).
Para critério de organização, checaram-se os nomes dos professores por
meio de uma lista fornecida pela diretoria, principalmente para respeitar o critério de
inclusão e exclusão.
Foram considerados apenas 46 professores (amostra final) que compõe
disciplinas do núcleo específico, foram excluídos os professores que eram visitantes,
substitutos e lotados de outro serviço público (Tabela 1).

Tabela 1: População e Amostra de Estudo
POPULAÇÃO TOTAL 100% (55)
População Considerada de Acordo com
os Critérios de Inclusão 83,6% (46)
População Considerada de Acordo com
os Critérios de Exclusão 16,3% (9)

Respondentes 76,1% (35)
Online 15,2% (7)
Pessoalmente 60,9% (28)
Não Respondentes 23,9 (11)
Integrante da Pesquisa 11,1% (1)
Disposição 22,2% (2)
Recusas 66,6% (6)

Levando-se em consideração o critério de exclusão: desconsiderou-se nove
participantes: uma por integrar esta pesquisa como orientadora, seis por recusarem a
participar desta pesquisa e dois por estarem a disposição de outras atividades. Alguns
professores efetivos do núcleo específico responderam o questionário mesmo
relatando curto período de férias (oito dias); um que estavam de licença médica e
quatro que estavam a disposição para outras atividades (mestrado, doutorado pósdoutorado ou desvio de função como coordenadores) responderam por email;
nenhum professor estava afastado por licença por interesse particular (viagem,
congresso) no período da coleta de dados, segundo informações fornecidas pela
diretoria (Tabela 1).

4.3 Instrumento da Coleta de Dados
Foi construído um questionário (Apêndice B) que abordou os seguintes
aspectos:
(A) Perfil dos docentes (gênero, faixa etária, tempo de docência, formação
acadêmica, disciplinas em que são professores, tutoria no SUS).
(B) Conteúdos relacionados às DCNO (perfil do CD, competências
gerais).
(C) Conteúdos sobre Atenção Básica planejados e ministrados nas
disciplinas constantes do currículo da graduação da Faculdade de
Odontologia de Goiânia.
(D) Conhecimento dos professores das atribuições dos CD prevista na
PNAB.
(E) Conteúdos relacionados ao conhecimentos que o CD deve ter para
atuar na AB.
4.4 Execução da Coleta dos Dados
O envio do questionário aos participantes da pesquisa ocorreu em dois
momentos:
(1) Via online, utilizando o programa Google Docs que é um software
gratuito, de criação, aplicação, coleta e análise de questionários online,
onde a taxa de resposta foi de 15,2% (n= 7) (Tabela 1).
(2) Visitados pessoalmente, em um único momento, entregando o
impresso na própria Instituição de Ensino e que dispuseram a
responder, onde a taxa foi de 60,9% (n= 28) (Tabela 1).

O período de coleta dos dados foi realizado entre os dias 13/04/13 a
02/06/2013, no total de 60 dias. O primeiro momento totalizou-se dez dias com um
número pequeno de respondentes (n= 7), e o segundo momento totalizou-se
cinquenta dias com um número substancial de respondentes (n= 28) (Tabela 1).
Junto ao questionário (Apêndice B) foi enviado, no primeiro momento, o
TCLE assinado pelo pesquisador e, ao responderem o aceite da pesquisa,
automaticamente estavam de acordo com o TCLE. No segundo momento, antes de

responderem o impresso, era entregue o TCLE (Apêndice A) em mãos, uma cópia ao
pesquisador e outra ao pesquisado assinado pelas duas partes. Após a assinatura do
TCLE, os participantes responderam o questionário.
4.5 Aspectos Éticos

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital
Materno Infantil– CEP/HMI (Versão 2, Emenda 1, protocolo 13/30 – nº 39899 – Anexo
2). Foram obedecidos os princípios e postulados éticos, de acordo com a Resolução
nº 466/2012 e seus complementos (CONSELHO NACIONAL DA SAÚDE, 2012).
4.6 Análise dos Resultados
Os resultados foram elaborados a partir das DCNO e da PNAB. Procedeuse, também, à análise do PPC vigente em 2013 e análise do discurso das respostas
dos entrevistados em busca de conhecer as competências do CD durante seu
processo de formação na graduação.
Já na análise qualitativa dos dados, as informações obtidas foram digitadas
e organizadas em um banco de dados no Excel e foram construídas as categorias que
emergiram da análise do discurso dos participantes da pesquisa (TRIVIÑOS, 1987).
Para critério de maior detalhamento de como foi feita a análise quantitativa por
meio de porcentagem a fim de conhecer o perfil demográfico e profissiográfico dos
docentes. Já a análise qualitativa, estabeleceu-se a organização das respostas dos
entrevistados por meio de um processo de categorização através de várias leituras,
identificando as partes importantes de acordo com o tema, as palavras repetidas,
agrupando as falas, ideias de sentidos semelhante.
Deste modo, a síntese, a interpretação e a análise dos depoimentos foram
feitas sintetizando e obtendo informações da visão dos docentes investigados e de
suas observações, informações e conhecimentos provenientes.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da aplicação do instrumento de coleta de dados aos 35 docentes
participantes da pesquisa (taxa de resposta 76,1 %), que aceitaram participar do
estudocriou-se categorias e subcategorias para facilitar a visualização dos resultados..
Os dados foram agrupados de acordo com a análise do discurso dos
participantes da pesquisa em quatro categorias: Perfil do Egresso, Limitações do
Perfil do Egresso, Limitações do Currículo da Instituição e Dificuldades em
Operacionalizar a Proposta das Diretrizes (Quadro 2).

CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS
1- Adequação à realidade
Perfil do Egresso Formado na Instituição
2- Formação geral
3- Formação específica
1- Amplitude do perfil
Limitações do Perfil do Egresso
2- Competência clínica
1- Potencialidades e as fragilidades
da matriz curricular
Limitações do Currículo da Instituição
2- Distribuição de carga horária
3- Avaliação do perfil discente
1- Interdisciplinaridade
2- Conhecimento acerca da SF
3- Limitações do serviço de saúde
Dificuldades em Operacionalizar a Proposta
4- Utilização de recursos educativos
das Diretrizes
5- Conhecimento acerca das DCNO
6- Problemas
na
estrutura
administrativa do curso
Quadro 2: Categorização da análise do discurso das falas do docente.

5.1 Perfil Demográfico e Profissiográfico dos Docentes

O perfil dos docentes foi organizado em um quadro (Apêndice D), onde
para efeito da manutenção do sigilo em relação à identidade dos pesquisados, cada
docente recebeu a designação da letra D e o número relativo à ordem em que foi
inserido no estudo.
Sendo possível observar que a maioria dos participantes pertencia ao
gênero masculino (57,1%); a faixa etária de maior prevalência variava entre 50 a 59
anos (40,0%), a maioria (77,1%) com tempo de docência maior de 10 anos de atuação
na instituição alvo de estudo.

Os resultados apresentados se mostraram muito próximos ao de Secco;
Pereira (2004), ao entrevistarem 13 coordenadores de cursos de graduação em
Odontologia, investigaram a formação deles nessa área e os desafios da
profissionalização da atividade docente, também detectaram que a maioria dos
participantes era do gênero masculino (76,9%), com atuação acadêmica há mais de
12 anos e faixa etária variando entre 36 a 65 anos (76,9%). Os autores discutiram que
os jovens docentes trouxerem uma maior oxigenação frente ao curso no âmbito
político-estrutural da formação odontológica, seja ela referente ao enfrentamento das
mudanças curriculares ou da prática pedagógica.
Percebeu-se que apenas 23% dos docentes foram contratados a partir de
2001 e tiveram curso previsto como capacitação durante o Estágio Probatório de
Docência no Ensino Superior. Nesta Instituição, existe um programa de capacitação
docente que prevê a necessidade de participar de um curso com duração de 45 horas
(UFG, 2001), se o mesmo, ao ingressar, não tiver experiência mínima de dois anos
consecutivos de magistério em Instituições Federais de Ensino, onde se discute as
normas para avaliação de pessoal docente em relação ao estágio probatório e em
relação à progressão funcional do docente nomeado para cargo efetivo.
Lemos (2011) constatou que os professores jovens são mais atualizados e
possuem uma mentalidade mais aberta para pesquisas e mudanças, enquanto os
professores com muitos anos de experiência são mais resistentes às mudanças, por
necessitarem de maior esforço para se adequarem às inovações propostas pelas
DCNO. Nos professores com mais tempo de experiência, esse processo de mudança
gera certa angústia, necessidade de maior dedicação e certa dificuldade em perceber
as competências necessárias para atuar no SUS.
Matias (2013) relatou que os professores com menos de 5 anos de
docência, de forma geral, declararam uma menor resistência às mudanças
curriculares e admitiram ter ciência em maior ou menor grau em relação aos Projetos
Pedagógicos de Curso devido ao fato de seu processo de admissão requerer outras
habilidades e competências para os padrões atuais.
A Lei de Diretrizes e Bases, por sua vez, define no art. 63, inciso III, que as
instituições formativas deverão manter “programas de formação continuada para os
profissionais de educação dos diversos níveis”. Além disso, o art. 67, inciso II,
estabelece que “os sistemas de ensino deverão promover aperfeiçoamento
profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse

fim” (BRASÍLIA, 1996). Portanto, a instituição pesquisada está atenta ao que
determina os marcos legais sobre a formação docente.
Em relação à formação acadêmica para ser professor, 45,7% dos docentes
relataram que obtiveram treinamentos para docência em estágios, monitorias,
atividades de orientação, prática didática, metodologia do ensino, entre outros,
conforme o Apêndice E. Outros entrevistados responderam que não tiveram uma
formação acadêmica para ser professor (25,7%), e 28,5% relataram que a tiveram em
parte.
“Dando aulas em escolas particulares” (D15).

Matias (2013), ao investigar a percepção de professores e alunos sobre as
metodologias, estratégias de ensino e práticas pedagógicas empregadas na formação
profissional de um curso de odontologia, mostrou que a participação em monitorias
dos professores entrevistados se tornou um ponto importante para a motivação em
seguir a carreira de docente, pois, nessa experiência, os graduandos tinham
oportunidade de experimentar “ser professor”.
Pinheiro et al. (2009), ao fazerem um levantamento bibliográfico da formação
do CD entre os anos de 1992 a 2005, relataram que a formação do professor acontece
na pós-graduação, quando são produzidas as pesquisas nas universidades.
No entanto, alguns docentes entrevistados afirmaram que não foram
preparados para serem docentes, referindo-se principalmente à graduação.
“Me preparou apenas para ser cirurgiã-dentista” (D1)
“O curso tinha enfoque de preparação.
Formação para a prática clínica geral” (D32).

Matias (2013) relatou que alguns professores pesquisados também não
foram preparados e não possuíam formação pedagógica, o que considerou ser um
fator de restrição para uma prática de acordo com o que orientam as DCN.
Em relação às áreas de formação dos professores pesquisados, as
respostas foram agrupadas de acordo com as áreas de conhecimento da Odontologia
estabelecidas pelo CNPq 7 (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico). Percebeu-se que a área de formação acadêmica predominante entre os

7

CNPq tem a função de promover e fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico do país (Portal
CNPq, 2014).

professores foi a de Clínica Odontológica, seguido de Odontologia Social e preventiva
(Tabela 2).

Tabela 2: Distribuição dos professores por área na Formação Acadêmica
ÁREA DO
CONHECIMENTO
DA ODONTOLOGIA

Clínica
Odontológica
Odontologia
Social e
Preventiva
Radiologia
Odontológica
Outras áreas do
conhecimento
(Ciências)
Odontopediatria
Periodontia
Cirurgia
Bucomaxilofacial
Endodontia
Materiais
Odontológicos

Ortodontia

ESPECIALIZAÇÃO

MESTRADO

DOUTORADO

PÓSDOUTORADO

TOTAL

15

17

11

-

43

06

07

10

02

25

05

04

02

03

14

08

04

-

-

12

03

02

01

01

07

03

01

01

-

05

02

-

01

01

04

02

01

01

-

04

01

-

02

-

03

01

-

01

-

02

No sentido de tornar o SUS um espaço de ensino aprendizagem, ocorreram
transformações nos processos de formação, implementando mecanismo para
mudança curricular por meio do Pró-Saúde, constituindo um desafio para não se
circunscrever somente às disciplinas da área de saúde da saúde pública (UFG, 2009).
Foi

perguntado

ao

professor

se

ele

possui

experiência

como

tutor/preceptor, com o intuito de investigar as práticas nos estágios curriculares, e
apenas 14,2% responderam que já tiveram experiência como tutor/preceptor 8. Dos

8

Botti; Rego (2008) definem tutor como um professor facilitador para pequenos grupos que ensina
técnicas e habilidades, auxiliar na busca de conhecimentos, aconselha e oferece suporte e também
avalia os alunos.

professores que tiveram experiência, apenas 5 exerceram a função como tutor, 80,0%
destes por 13 meses a 5 anos, e 20,0% por menos de 12 meses.
Sabendo que instituiu-se o Programa de Educação pelo Trabalho para a
Saúde (PET-Saúde), entre 2009 a 2011, com o intuito de fomentar grupos de
aprendizagem tutorial perante a Saúde da Família (SF), iniciando estágios aos
estudantes, de acordo com as necessidades do SUS (Ministério da Saúde, 2005), com
o respaldo do professor tutor, provindo da universidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE;
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2007).
Santos et al. (2011), ao descreverem a prática da Universidade Estadual
de Feira de Santana no ensino, apontaram o papel dos cursos de Odontologia, que
se tornou fundamental para aproximar a formação da realidade, oferecendo conteúdos
que suprissem as necessidades da população no âmbito do SF perante os estágios
curriculares.

5.2 Perfil do Egresso Formado na Instituição

Ao analisar o olhar dos professores sobre o perfil do egresso do Curso de
Odontologia e suas relações com as competências necessárias para sua atuação na
SF, partiu-se da afirmação extraída das DCNO: os Cursos de Odontologia Brasileiros
devem formar:
“Cirurgião Dentista com formação generalista humanista, crítica e reflexiva,
para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor técnico
e científico. Capacitado ao exercício de atividades referentes à saúde bucal
da população, pautado em princípios éticos, legais e na compreensão da
realidade social, cultural e econômica do seu meio, dirigindo sua atuação para
a transformação da realidade em benefício da sociedade” (BRASIL, 2001, p.
9).

Ao ser perguntado aos docentes sobre a formação do egresso no Curso de
Odontologia da Instituição, verificou-se que 25,7% dos entrevistados acreditam que
acham que os profissionais são formados com esse perfil, 20,0% acham que não se
aproximaram desse perfil desejado, e a grande maioria (54,2%) se formaram
parcialmente com o perfil acima mencionado.
Da categoria Perfil do Egresso Formado na Instituição, obteve-se três
subcategorias: Adequação à Realidade, Formação Geral e Formação Específica.
Nestas, identificaram as características do aluno de acordo com o orientado pelas
DCNO, nas quais os participantes descreveram que o perfil não deveria ser totalmente

generalista, com o intuito de realizar um atendimento mínimo e básico, sem necessitar
de uma posterior especialização.
Para haver uma formação de acordo com o perfil próximo ao orientado
pelas DCNO, observou-se, nas falas dos docentes, que o perfil orientado está
interferindo na qualidade da formação. Foram identificadas as características
necessárias para que o aluno atue na SF, os conhecimentos básicos necessários para
a formação, e os conteúdos ensinados ao aluno que deveriam ser ministrados pelo
curso.
Existiu um relato docente que mostrou as competências previstas nas
DCNO, que o aluno deveria ter:
“Todos os mencionados [...] Atenção à Saúde, Liderança, Tomada de
Decisão, Comunicação, Gerenciamento e Administração, Educação
Permanente, trabalhar em equipe, de sempre estar atualizado entre outras”
(D29).

Silva et al. (2011), ao caracterizar o perfil dos egressos do Curso de
Odontologia da Universidade Estadual de Maringá e a contribuição do projeto
pedagógico para atuação profissional, constataram que as principais competências e
características necessárias ao Cirurgião-dentista, na opinião dos egressos, foram:
bom relacionamento profissional/paciente, visão do paciente como um todo, ética,
capacidade de formular diagnósticos corretos, educação permanente e comunicação.
Ambos os discursos anteriores possuem semelhança na consagração das
competências que o egresso deve possuir em sua formação, aproximando-se das
orientadas pelas DCNO.

5.2.1 Adequação à Realidade
De acordo com as respostas obtidas junto aos docentes, ao formarem
profissionais com perfil do egresso descrito nas DCNO, preconizaram que há
necessidade de abordar a realidade e a saúde da população. Em se tratando do cuidar
da população em sua realidade, a Saúde da Família é o modelo da AB que mais
retrata essa necessidade.
Alguns docentes concordaram que as diretrizes ofereceram subsídios para
a transformação da realidade contextualizado à sociedade e descreveram que entre
as características necessárias para que o aluno atue na SF neste contexto:
“Propõe o que o acadêmico seja "... Capacitado ao exercício de atividades
referentes à saúde bucal da população, pautado em princípios éticos, legais

e na compreensão da realidade social, cultural e econômica do seu meio,
dirigindo sua atuação para a transformação da realidade em benefício da
sociedade" (D1).
“Pois vai desde a atenção em saúde até a gestão, trabalho em equipe,
habilidades como comunicação, entre o desenvolvimento de outras
habilidades pertinentes ao trabalho e a formação” (D29).

As atribuições necessárias para atuar na AB/SF, julgadas as mais
relevantes para os entrevistados da pesquisa, foram: o atendimento humanizado, o
relacionamento profissional pautado de ética, as necessidades de reabilitação e a
importância do trabalho em equipe multiprofissional (Apêndice E), aproximando das
orientadas pelas DCNO e das Políticas de Atenção Básica.
Carrijo; Pontes; Barbosa (2003) ao estudar a inserção e atuação dos
enfermeiros recém-formados na Saúde da Família, verificou que profissional deve
pautar-se de competências, conhecimentos, habilidades e atitudes, que permitam a
compreensão do trabalho em saúde, autonomia, a iniciativa, a habilidade de resolver
problemas, trabalhar em equipe multiprofissional, instruir-se continuamente e ser
dotado de princípios éticos.
Os docentes afirmaram que a formação comprometida com o perfil
orientado pelas DCN foi capaz de formar um profissional mais de acordo para atender
as necessidades da população, por meio de uma formação plena e realista.
“formar dentistas com vocação total, plena para " profissionais de saúde”
(D20).
“formação voltada para a realidade dos serviços e das necessidades em
saúde” (D29).

Pinheiro et al. (2009) constataram que as principais deficiências da
formação na graduação estão ligadas ao distanciamento entre o ensino e a realidade
socioeconômica e cultural da população, o que impede formar profissionais
contextualizados com os problemas da sociedade.
Mostrou-se assim que, nos depoimentos dos docentes, há uma
proximidade da formação entre o ensino e a realidade, formando profissionais
contextualizados com a sociedade, diferente do estudo feito por Pinheiro et al. (2009)
que discordou, retratando que não há proximidade e sim distanciamento,
demonstrando assim, que a Instituição pesquisada forma profissionais com o perfil
mais próximo ao orientado pelas DCN.

5.2.2 Formação Geral
As DCN dos Cursos de Graduação da área de Saúde e as DCNO
incentivam a formação geral como ideal, buscando superar os desafios para o
exercício profissional diante da produção do conhecimento para assegurar uma
prática integrada e contínua com as demais instâncias do sistema de saúde (BRASIL,
2001).
Bernardino Júnior (2011), em seu estudo, mostrou o descontentamento dos
professores com as DCNO, e detectou que muitos docentes atuantes nas
universidades, trabalhavam em consultórios particulares e, inconscientemente,
presam mais a cura, como tratamento-fim. O que induz a conduzir os alunos para uma
formação diferente da preconizada pela DCNO, que tem formação generalista. Eles
preferem considerar as reais necessidades, distanciando da formação oferecida pelos
departamentos das ciências sociais e humanas com efeitos preventivos.
Outro docente mostrou em seu depoimento que a formação não deveria
ser totalmente generalista.
“Eu, particularmente, acredito no '"meio-termo", ou seja, nem na formação
totalmente generalista focada na saúde bucal da população e também nem
acredito na formação ultra especializada focada em uma pequena parcela da
população (alta renda)” (D33).

Este relato, pode ser corroborado pelas descrições observadas no estudo
de Matias (2013, p. 35) retratou o incômodo dos professores das disciplinas clínicas
diante da reestruturação do currículo para a formação voltada para o SUS e
demonstrou nas falas dos entrevistados de sua pesquisa: “temos que formar o
profissional para que ele atenda toda a comunidade e não só especificamente para o
SUS [...] um bom profissional, um bom clínico geral que [...] possa ser empreendedor,
um profissional liberal como é o princípio original da Odontologia”.
Da mesma forma afirmaram Freixinho; Chevitarese (2010). Em seu estudo,
ao discutirem sobre a abordagem na formação do cirurgião-dentista clínico geral para
atuar no serviço público e privado, enfocaram que a formação do graduando em
odontologia deveria ser ampla, tornando o egresso apto para atuar profissionalmente
nos dois serviços.
Ao especificar o conteúdo ensinado ao aluno que deveria ser ministrado
pelo curso, a teoria e o treinamento prático estão fundamentados em: conteúdos
referentes à promoção de saúde, incluindo orientações educativas, visando a

prevenção, e técnicas de intervenção nas doenças já instaladas, humanismo, ética, a
percepção do outro (alteridade); a noção de respeito à liberdade e dignidade do sujeito
assistido (autonomia/sujeito ativo no processo); a visão de mundo (realidade e
totalidade/concretude e complexidade); o compromisso social (exclusão/ privilégios e
oportunidades) e a identificação das principais doenças sistêmicas e bucais que
podem acometer os pacientes.
“Despertando a importância da ética na odontologia, especialmente na
relação profissional-paciente, exercitando situações de conflito que
potencialmente surjam no exercício da profissão” (D4).
“Os conteúdos referentes a promoção de saúde, incluindo orientações
educativas, visando a prevenção, e técnicas de intervenção nas doenças já
instaladas são aplicados nas atividades clínicas diárias” (D7).
“A percepção do outro (alteridade); a noção de respeito à liberdade e
dignidade do sujeito assistido (autonomia/sujeito ativo no processo); a visão
de mundo (realidade e totalidade/concretude e complexidade); e o
compromisso social (exclusão/ privilégios e oportunidades)” (D23).
“as características dos tecidos normais dos pacientes e aprendem a
identificar as principais doenças sistêmicas e bucais que podem acometer os
pacientes. Além disso, aprendem qual a causa e como as principais (mais
frequentes) doenças se desenvolvem” (D33).

Um dos professores resume o conteúdo básico que deve ser ensinado ao
aluno: Deveria ser voltado para a clínica integrada, demonstrando que está de acordo
com o currículo orientado pelas DCNO.
“Prevenção e diagnóstico de doenças bucais, Dentística, periodontia, cirurgia,
urgência odontológica ” (D4).

A efeito de comparação, os depoimentos anteriores dos docentes
pesquisados assemelham aos conteúdos orientados para o Curso de Graduação em
Odontologia pelas DCNO:
Ciências Biológicas e da Saúde – incluem-se os conteúdos (teóricos e
práticos) de base moleculares e celulares dos processos normais e alterados,
da estrutura e função dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, aplicados
às situações decorrentes do processo saúde-doença no desenvolvimento da
prática assistencial de Odontologia.
Ciências Humanas e Sociais – incluem-se os conteúdos referentes às
diversas dimensões da relação indivíduo/sociedade, contribuindo para a
compreensão dos determinantes sociais, culturais, comportamentais,
psicológicos, ecológicos, éticos e legais, nos níveis individual e coletivo, do
processo saúde-doença.
Ciências Odontológicas – incluem-se os conteúdos (teóricos e práticos) de:
propedêutica clínica, onde serão ministrados conhecimentos de patologia
bucal, semiologia e radiologia (BRASIL, 2001, p. 25)

Anacleto; Cutolo (2007), ao discutir a formação do CD a partir dos desafios
de sua inserção na SF, relataram a necessidade de mudanças na formação, sugerindo

diversificação nos cenários de aprendizagem voltados para a clínica integrada com
maior integração conteúdos/disciplinas.
Houve semelhança no estudo de Anacleto; Cutolo (2007) com as falas dos
docentes nesta Instituição estudada, ao levantar a necessidades de mudanças na
formação, sugerindo cenários diversificados para melhorar a prática, o que não foi
relatado pelos entrevistados desta Instituição.
Um entrevistado assim se manifesta:
“Muita poesia perde o foco, é atendimento mínimo e básico” (D17).

Dando a entender que o discurso expresso no perfil “escondeu” a sua
verdadeira intenção, uma formação que deveria se pautar no desenvolvimento das
habilidades que permite ao profissional realizar um atendimento mínimo e básico.
Outro

pesquisado

discorda

dessa

afirmação,

dizendo

que

esse

atendimento mínimo e básico faz parte de uma formação ideal e almejada,
demonstrando que não levaram em consideração a formação plena e completa.
“Privilegiam o que se considera ideal sem valorizar a formação plena e
completa do aluno” (D3).

Carrijo; Pontes; Barbosa (2003), ao analisarem as contribuições do
processo de formação para a prática do enfermeiro na SF, revelaram que o grande
desafio dos profissionais na atuação para a SF é a mudança de abordagem; não basta
ser generalista, deve-se considerar a forma de atender, de conversar com as pessoas
e a integração de responsabilidade, sendo observado uma proximidade com o
discurso dos participantes deste estudo.

5.2.3 Formação Específica
Diferente do que foi analisado nas pesquisas relatadas, em que os
docentes, ao concordarem com o perfil proposto, argumentaram que o mesmo
favoreceu uma formação que permitiu ao egresso atuar no serviço, sem necessitar de
uma posterior especialização.
“Porque a graduação não pode ser uma etapa pré-especialização. O CD
deve ser capaz de exercer a profissão mesmo não tendo especialidade em
área específica” (D25).

Pinheiro et al. (2009) ressaltam que os alunos, ao ingressarem no curso de
Odontologia, já apresentavam uma tendência para uma formação voltada à

especialização. Os professores pesquisados parecem discordar dessa afirmação,
uma vez, que na opinião dos mesmos, o aluno deve ser formado a partir de um
contexto básico da profissão.
Houve semelhança do discurso entre os professores do estudo de Pinheiro
et al. (2009) e desta Instituição. Ambos afirmaram que a formação deve preparar o
CD para exercer a profissão no contexto básico. Apenas nos estudos de Pinheiro et
al. (2009), o olhar do aluno está voltado para a especialização.

5.3 Limitação do Perfil do Egresso

Para melhor entendimento dos depoimentos dos docentes, as respostas
foram subcategorizadas a fim de mostrar a preocupação com a formação teórica e
prática. Sinalizou-se os desafios frente às reformas curriculares do curso de
graduação de Odontologia, evidenciando, assim, a categoria Limitações do Perfil do
Egresso, que foi dividida em duas subcategorias: Amplitude do Perfil e Competência
Clínica. Nesta última, percebeu-se a insatisfação dos docentes com os resultados da
prática.

5.3.1 Amplitude do Perfil
Foi identificada uma preocupação das DCNO por serem muito amplas, há
uma consequência para a formação, por não serem colocadas totalmente em prática,
com dificuldades na implantação, no sentido de formar para a realidade.
Deve-se levar em conta a inserção do graduando em seu contexto
profissional e as limitações descritas: o desafio de formar para a realidade e as
necessidades da saúde.
Ao refletir sobre a importância da formação profissional odontológica,
Fonseca (2012) observou algumas dificuldades na implantação das DCN: muitas
instituições de ensino “desconhecem” ou retardam o pensamento voltado para a lógica
de mercado e deve-se almejar uma formação de um profissional compatível com a
realidade social do país.

Os docentes relataram ser um desafio formar para a realidade e para as
necessidades da saúde.
“Porque eu acredito que a educação no ensino superior em especial, na área
da saúde deve cumprir esse papel de mudança da realidade atual e deve ser
preparado para isso” (D27).
Este tipo de formação é um desafio, uma imagem objeto, porém possível,
com uma formação voltada para a realidade dos serviços e das necessidades
em saúde (D29).

Houve proximidade das falas dos docentes pesquisados com o estudo feito
por Fonseca (2012), ao levantar os desafios e dificuldades em formar o aluno para a
realidade, mas ambos mostram que é possível e compatível essa formação, não
descartando sua importância.
Os docentes apontaram que há uma necessidade de mudança, o que
refletiu na formação do aluno, mas há também uma preocupação com a diversidade
da formação do corpo docente.
“Falta uma mudança por parte de alguns membros da equipe de professores
que refletem na formação dos nossos alunos” (D5).
“Pela heterogeneidade da formação do próprio corpo docente” (D35).

Neste estudo, outra limitação foi constatada na formação do aluno, pois
alguns discentes buscam suprir os próprios anseios pessoais e profissionais durante
o processo de formação, direcionando a construção do seu percurso de acordo com
o que almeja alcançar na vida profissional.
“Há também a individualidade do aluno, seus anseios pessoais e
profissionais, que faz com que nem todos tenham a mesma formação” (D2).
“Por ser uma construção e depender do estudante, digo que alcançamos em
parte” (D23).

5.3.2 Competência Clínica
O perfil orientado pelas DCN aponta que o egresso deve ser crítico e
reflexivo e se formar com base no rigor técnico e científico. Foi relatado que houve
dificuldades na implantação dessas orientações em relação à prática, o que
demonstra nos depoimentos dos entrevistados insatisfação diante dos resultados,
pois os docentes afirmaram que houve perda na competência clínica do aluno ao
enfocar a coletividade com poucos resultados práticos, limitando à formação dos
mesmos.
“Porque ainda está muito centrado no clínico-restaurador” (D1).
“Induz a especialidade” (D15).
“O curso é excessivamente voltado às questões técnicas da profissão,
limitadas à clínica odontológica, deixando a desejar quanto às capacidades

crítica e de intervenção” (D28).
“Atualmente enfoca muito a coletividade com poucos resultados práticos em
detrimento da ciência e da prática” (D19).

Anacleto; Cutolo (2007), ao discutirem a formação do odontólogo,
apontaram as dificuldades na concretização do perfil de egresso preconizado pelas
DCN, ressaltando a falta de articulação da teoria com a prática, uma visão da
Odontologia descontextualizada da realidade e o despreparo do egresso para atuação
no mercado de trabalho.
Houve semelhança das falas dos docentes pesquisados com o estudo feito
por Anacleto; Cutolo (2007), ao apontarem o despreparo do egresso perante as
práticas, não sendo compatível com o perfil orientado pelas DCNO, que forma o aluno
para ser generalista, crítico e reflexivo, com rigor técnico e não limitado à clínica.
O resultado referido anteriormente aproximou-se do estudo feito por Lenzi
et al. (2010) ao analisar o perfil dos cirurgiões-dentistas integrantes do Programa
Saúde da Família de um município no Sul do Brasil. Acreditaram que a formação
acadêmica não forneceu a base necessária para atuar nesse Programa, apesar de as
DCNO orientarem o perfil do profissional a ser formado para a concretização das
políticas de saúde bucal. Há a necessidade de mudança do perfil do CD para a
transição gradativa dos moldes curriculares centrados no paradigma técnicocientífico.

5.4 Limitações do Currículo da Instituição

Para melhor entendimento dos depoimentos dos docentes, as respostas
foram subcategorizadas a fim de mostrar que a formação, embora sinalize avanços,
possui desafios frente às reformas curriculares do curso de graduação de
Odontologia, evidenciando, assim, a categoria Limitações do Currículo da Instituição.
Na análise dessa categoria, obteve-se três subcategorias: Potencialidades
e Fragilidades da Matriz Curricular, Distribuição de Carga Horária e Avaliação
Discente. Nestas, houve uma preocupação dos docentes com as deficiências na
apreensão do conteúdo, em mostrar o distanciamento entre a teoria e prática,
problemas no atendimento e, principalmente, demonstraram descontentamento com
a carga horária em razão de determinadas falhas clínicas percebidas em algumas
áreas.

5.4.1 Potencialidades e Fragilidades da Matriz Curricular
Na visão dos pesquisados, as Potencialidades da Matriz Curricular do curso
pesquisado ofereceu uma formação que se adequa às DCNO e, teoricamente, levouse em consideração o exercício da profissão em seu contexto.
“disciplinas e estágios que atendem as demandas teóricas e práticas
necessárias para uma adequada formação” (D4).
“Pelo menos teoricamente as diretrizes determinam que o cirurgião-dentista
deveria ter conhecimento para exercício de habilidades e competências na
atuação multi, trans e interdisciplinar; no individual e coletivo; articulado com
contexto” (D35).

No estudo de Carrijo; Pontes; Barbosa (2003), alguns enfermeiros
relataram que suas experiências da graduação frente à uma formação acadêmica era
descontextualizada diante das mudanças do modelo assistencial, a formação e
educação de médicos, enfermeiros e outras categorias profissionais para as equipes
da SF, sendo um desafio adequar os profissionais às mesmas, demonstrando assim
que a formação acadêmica era descontextualizada, e observou divergência ao
comparar ao nosso estudo, que levou em consideração a adequação perante as
DCNO.
Em relação às Fragilidades da Matriz Curricular do curso pesquisado,
mostrou o descontentamento dos docentes com a carga horária excessiva de uma
disciplina.
“Porque a carga horária que deveria embasar o aluno com relação a atuação
na Estratégia da Saúde da Família é mais do que suficiente junto Odontologia
Coletiva, a matriz curricular atualmente é muito direcionada para estas
disciplinas e há um descontentamento com relação a carga horária excessiva
dos alunos com relação a odontologia coletiva” (D30).

Outra Fragilidade da Matriz Curricular é a falta de entendimento dos
propósitos das diretrizes pelos docentes, levando a pouca aceitação das mudanças
curriculares que refletem na efetivação das modificações. Tal fato leva a resistências
e pouca aplicação das orientações feitas pelas diretrizes, devido ao entendimento e
interpretação equivocada.
“As diretrizes não foram bem entendidas, e assim as aplicações delas pouco
aceitas por parte dos docentes” (D20).
“Há ainda resistências, especialmente do corpo docente” (D1).
“Considero, que isto esteja ocorrendo devido a equívocos no entendimento
das Diretrizes Curriculares. [...] Adicionalmente, independentemente do que
estiver estabelecido como meta, caso não haja comprometimento nada se
efetivará” (D7).
“Há muita confusão no entendimento das diretrizes curriculares, interesses
pessoais no estabelecimento do PPC. Falta experiência profissional por

grande parte dos professores que atuam no Curso de Odontologia” (D12).

Toassi et al. (2012) ao entrevistarem 46 estudantes, 12 professores e 3
representantes da equipe diretiva de um curso de Odontologia em uma Instituição de
Ensino Superior no Sul do Brasil, analisaram o processo de mudança curricular e
constataram que muitos professores e estudantes desconheciam a filosofia e prática
pedagógica orientada pelas DCNO. Na categoria dos professores relataram que não
foi fácil a construção, houve muitas dificuldades que marcaram esse momento:
desmotivação do colegiado - pessoas cansadas devido a prolongação do tempo e a
dificuldade em manter a adesão dos professores - dificuldade em reunir todos os
professores. Na categoria dos alunos, muitos expressaram sentimentos de
dificuldade, dúvida e insegurança em relação ao contexto das mudanças, mas
percebeu-se a vontade de que a proposta curricular funcionasse bem.
Houve proximidade das falas entre os docentes pesquisados nesta
Instituição e o estudo feito por Toassi et al. (2012), ao apontarem a falta de
entendimento dos propósitos das diretrizes, que gerou, nos docentes, desmotivação,
e, nos alunos, dificuldade, dúvida e insegurança em relação às mudanças curriculares.
Mas diferenciou que, na visão dos docentes pesquisados nesta Instituição, havia
resistência e pouca aplicabilidade dos professores que não participaram das
mudanças, enquanto que os professores e estudantes da Instituição de Ensino
Superior no Sul do Brasil, que participaram do processo, possuíam a vontade de que
a proposta curricular funcionasse bem. Demonstraram assim, que a participação seria
fundamental para a efetivação das modificações.
Um estudo feito por Matias (2013) também constatou conflitos relatados
pelo grupo de professores (dificuldade em adaptar às mudanças, à trans e
interdisciplinaridade, às limitações pedagógicas do professor, resistência do
professor, resistência dos alunos, ao receio da perda da formação clínica ou prática e
às dificuldades com a integração teoria e prática), o que gerou angústia em relação
às mudanças do currículo por parte dos professores e a dificuldade de adaptação dos
mesmos.
Ito (2006) relacionou o ensino orientado pelas Diretrizes Curriculares do
Curso de Graduação de Enfermagem com as políticas de saúde e o mercado de
trabalho atual e percebeu que as contradições da prática dos docentes como: as
resistências às mudanças, a pouca reflexão sobre a docência, o distanciamento dos

serviços de saúde com o reforço à clássica dicotomia entre o pensar e o fazer, além
do autoritarismo, fragmentação e tecnicismo, necessitam de enfrentamento e
superação.

5.4.2 Distribuição de Carga Horária
Os problemas da carga horária levaram a uma deficiência na apreensão do
conteúdo orientado pelas DCNO, que gerou uma insatisfação dos docentes, falhas
em determinadas áreas e no currículo e distanciamento entre a prática e a teoria.
“Os alunos estão saindo deficientes tecnicamente, devido à redução de carga
horária nas disciplinas clínicas” (D21).
“Não há um equilíbrio na distribuição dos conteúdos, havendo uma
superestimação de algumas áreas” (D7).
“Há um distanciamento entre a teoria e a prática” (D20).

Alguns docentes apontaram dificuldades: que possuem a impressão de
formar alunos com deficiências, devido à limitação do conteúdo em ter um currículo
que não seja integrado a uma realidade prática, somente teórica.
“Os alunos relatam que o currículo integrado não é uma realidade prática,
somente teórico [...] A avaliação dos docentes, mesmo sendo superficial,
parece que os alunos não sabem nada de nada” (D27).

Carrijo; Pontes; Barbosa (2003) relataram que a formação do enfermeiro
era inadequada em relação aos currículos, o que gerou o despreparo dos
profissionais, dificuldades com relação ao trabalho com a comunidade, trabalho em
equipe, compreensão das diretrizes do programa e trabalhar a prevenção, e
insatisfação dos profissionais em trabalhar na SF.
Houve semelhanças das falas entre os docentes pesquisados e o estudo
feito por Carrijo; Pontes; Barbosa (2003), ao apontar que a inadequação dos currículos
gerou despreparo dos profissionais formados (produto da formação) e acarretou a
insatisfação no trabalho. Tal fato levou em consideração que a realidade pode ser
considerado mesmo teórica e não prática.
Toassi et al. (2012) chegaram aos mesmos resultados anteriores, ao
analisarem o processo de mudança curricular no curso de Odontologia em uma
instituição de Ensino Superior no Sul do Brasil; sob o olhar dos estudantes, constatou
a falta de preparo técnico, de conhecimento específico na área e o desconhecimento
curricular por parte dos professores do que seja ensinar e de como ensinar.

Os docente, em seus depoimentos, concordaram com o despreparo dos
profissionais formados ao analisarem o processo curricular, o que leva a considerar
que tal deficiência precisa ser revista e modificada.
Outros depoimentos entraram em contradição em relação à deficiência de
carga horária, mostrando que é mais que suficiente.
“Em tempo, carga horária, não há dúvida de que é mais que suficiente.
Inclusive, questiona-se em nossa unidade se esta carga horária esteja sendo
excessiva” (D7).

5.4.3 Avaliação do Perfil Discente
A subcategoria Avaliação do Perfil Discente, os docentes revelaram
insegurança do perfil que está sendo formado, devido a ausência de avaliação dos
resultados.
Contudo, não é possível saber se os profissionais formados atuam com este
perfil (D10).
“Não há condições de avaliar o perfil. A sensação é de que isso não acontece”
(D17).

O presente estudo encontrou resultados parecidos aos de Matias (2013) e
constatou que a falta de avaliação, principalmente nas clínicas, dificulta o aprendizado
à medida que não oferece uma resposta das falhas e dos aspectos que o aluno
poderia aperfeiçoar, havendo necessidade de avaliações diárias para amenizar esta
situação.

5.5 Dificuldades em Operacionalizar a Proposta

Outra limitação gerada em consequência das mudanças no processo de
formação foi a categoria Dificuldades em Operacionalizar a Proposta das Diretrizes,
da qual obteve-se seis subcategorias: Interdisciplinaridade, Conhecimento acerca da
SF, Limitações do Serviço de Saúde, Utilização de Recursos Educativos,
Conhecimento acerca das DCNO e Problemas na Estrutura Administrativa do Curso.
Nestas, foram mostrados os desafios das mudanças no processo de formação. Os
docentes relataram formar alunos com metodologias ativas, contradizendo a não
adesão de alguns docentes e não aceitação das propostas das diretrizes. Surgiram,
assim, as deficiências por meio de um currículo não integrado e deficiências de
conteúdo, demonstrando um desconhecimento por parte dos docentes sobre a SF e,
consequentemente, dificuldade em formar alunos nos serviços de saúde.

5.5.1 Interdisciplinaridade
Saupe et al. (2005), no estudo sobre a competência dos profissionais da
saúde para o trabalho interdisciplinar relataram que:
A interdisciplinaridade, como um dos conceitos nucleares para consolidação
das políticas públicas na área da saúde, foi focalizada na perspectiva dos
profissionais que estão com o desafio de concretizá-la na prática (p. 521)
Foi destacada a importância de que se oportunize, nos cursos de graduação,
espaços interdisciplinares. Para que isto ocorra, professores sensibilizados
devem ser protagonistas destas práticas curriculares (p. 534).
O respeito à disciplina do outro foi entendido como a ausência de censura e
de atribuição de juízo de valor aos demais coletivos de pensamento
envolvidos no trabalho em equipe. Entender os potenciais e as limitações de
minha disciplina e das outras disciplinas, sem julgamento hierárquico,
reconhecendo a importância do papel de cada um no processo de construção
da prática interdisciplinar, é fundamental nas relações de trabalho (p.532).

Quando há interdisciplinaridade, os docentes pesquisados relataram haver
também planejamento e discussão do perfil, das competências e dos conteúdos a
serem trabalhados, levando em consideração a realidade social e o trabalho
multidisciplinar.
“No planejamento da disciplina são considerados os conteúdos básicos para
o trabalho em atenção à saúde.São enfocadas também a realidade social, a
tomada de decisão, comunicação e a valorização do trabalho multidisciplinar”
(D6).
“Os planos das disciplinas são amplamente discutidos entre a equipe” (D29).

Outros docentes discordaram e contradisseram os depoimentos anteriores
em que não há uniformidade entre todos os docentes ou não há planejamento coletivo,
o que reforça a dificuldade em operacionalizar a proposta, demonstrando, assim,
diversidades de pensamentos, atitude e comportamento entre os docentes
pesquisados.
“não há uniformidade entre todos os docentes” (D24).
“Não há planejamento coletivo em nossa disciplina” (D8).

Uma das dificuldades relatadas pelos docentes foi a de não haver
interdisciplinaridade, o que compromete o processo educativo do aluno.
“Disciplinas que se integram apenas no papel” (D3).
“[...] mas há professores que não se apropriaram desta proposta e trabalham
desarticulados” (D2).
“A maioria dos professores pensam e agem voltados para suas áreas de
atuação” (D34).

Fernandes Neto; Costa Neto (2006, p.79), conceituaram a formação
interdisciplinar como a que “pressupõe integração entre disciplinas e entre os

ministrantes, a partir de um método de trabalho compartilhado”. Ao trabalhar
desarticulado, o professor exerceria seu trabalho voltado para sua área de atuação,
não ocorrendo a interdisciplinaridade, nem a integralidade.
Houve semelhanças das falas entre os docentes pesquisados e o estudo
feito por Fernandes Neto; Costa Neto (2006), ao conceituarem interdisciplinaridade,
mostraram que a essência do trabalho desarticulado não apropria a proposta.
Lombardo (2004), ao analisar as dificuldades, as angústias e as
compensações de professores e alunos dos cursos de odontologia localizados em
diferentes regiões do Brasil, teve dúvida: “se os professores não interessam em
planejar um currículo integrado, como podem formar um profissional generalista?” Ele
constatou que é difícil formar um profissional com perfil generalista trabalhando com
matérias isoladas essencial a integração entre as disciplinas, pois “permite ao aluno a
compreensão de que o conhecimento é um todo em seu conjunto, motiva tanto os
alunos como os docentes, quando percebem que essa integração facilita o ensino, o
estudo e a aprendizagem”.

5.5.2 Conhecimento Acerca da SF
Há um desconhecimento da SF pelos docentes e não souberam responder
acerca de que as DCNO oferecem subsídios aos alunos para atuar na SF e não se
sentiram a vontade em emitir opiniões (22,8% das respostas).
“Precisaria conhecer um pouco mais essa situação para responder” (D5).
“Tenho pouco conhecimento prático sobre a SF” (D8).
“Não conheço profundamente a realidade de atuação do cirurgião-dentista na
SF” (D21).

Carrijo; Pontes; Barbosa (2003) ao estudar a inserção e atuação dos
enfermeiros recém-formados na Saúde da Família, notaram que os profissionais que
tiveram durante a graduação uma formação para o trabalho em equipe, com a
comunidade, dentro dos princípios do SUS, observaram maior segurança e preparo
para trabalhar no PSF depois de formado, divergindo da formação dos docentes que
não possuíam a mesma.

5.5.3 Limitações do Serviço de Saúde
Outras Fragilidades da Matriz Curricular foram as deficiências do serviço
de saúde, apresentando as dificuldades dos serviços em dar suporte às instituições
de ensino para formar profissionais e desenvolver as competências.
“A formação acadêmica prepara o aluno para atender em um padrão de
excelência, às vezes especializada, que na maioria das vezes não é a
situação disponibilizada por gestores no serviço público, o que força o
profissional a executar procedimentos com qualidade às vezes
comprometida” (D4).

Finkler; Caetano; Ramos (2011) ao analisarem a integração dos cursos de
Odontologia com a rede pública de saúde relataram em sua pesquisa que o enfoque
teórico dos cursos e a integração com os serviços públicos identificaram fragilidades
devido ao fato de profissional ser formado para um mercado de trabalho liberal, com
alta valorização das especializações clínicas, o que sinaliza alguns desafios que as
mudanças curriculares em Odontologia deverão assumir. Assim demonstraram, que
os resultados foram semelhantes, por haver deficiências tanto no serviço de saúde,
em dar suporte às instituições de ensino, por valorizarem as especializações clínicas,
que não são compatíveis ao serviço público, que são unidades básicas.

5.5.4 Utilização de Recursos Educativos
Em relação ao planejamento da(s) disciplina(s) e administração desses
conteúdos para a formação do egresso são utilizadas várias metodologias e ensino
relatados pelos docentes: aulas teóricas expositivas e dialogadas, atividades práticas
com pacientes, discussão de casos, debates, simular o real com atividades préclínicas teóricas e práticas de laboratório com manequins e métodos de avaliação
como a OSCE 9 (Objective, Structured Clinical Examinations), sistema de avaliação
diária, telessaúde e estágios no SUS na SMS de Goiânia.
“O sistema de avaliação diária nos dá margem para certificar de que os
conhecimentos e habilidades estejam sendo efetivados” (D7).
“Os conteúdos são trabalhados em aulas teóricas e em atividades práticas e
estágios no SUS (Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia)” (D10).
“No entanto, debates, seminários, aulas dialogadas, desenvolvimento do
senso crítico” (D13).
“Em atividades teóricas e práticas, bem com métodos de avaliação como a
OSCE, telessaúde, etc” (D27).
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OSCE é um método de avaliação de habilidades clínicas do aprendiz que veio para superar os
métodos de avaliação tradicionais (TRONCON, 2001).

Para Bernardino Júnior (2011), a difícil tarefa em um Ensino Superior está
na profissão docente. Este profissional deve ser um mediador, um orientador do
individualismo em construção. E para provocar efeitos sobre o aluno, o professor deve
valorizar as questões interpessoais, bem como enfrentar a falta de interações entre
os professores, a organização docente, a falta de tempo, o individualismo e
autoritarismo.
Matias (2013) reforçou a ideia do currículo alicerçado em metodologias
ativas como os docentes desta Instituição e mostrou que depende de uma
reestruturação ampla não só da conduta docente e discente, mas também do
ambiente físico e dos aparatos de apoio, embora tenha demonstrado que também
seria possível trabalhar com metodologias sem tantas mudanças estruturais.
Gabriel; Tanaka (2011) ao avaliarem os avanços diante das mudanças
metodológicas, concluíram que a transformação cultural pedagógica da instituição
necessitaria de ações que visariam orientar adequações em busca de construir um
efetivo currículo integrado por meio de avaliações, o que aproximaria a teoria da
prática.
O docente, ao possuir uma formação acadêmica diversificada, busca: uma
prática educativa de boa qualidade, cria possibilidades de intervenção crítica,
assegura uma formação inovadora para o aluno. Porém, um dos entrevistados, ao
relatar sua formação antiga para ser docente, demonstrou insegurança na formação
do aluno em relação a diferentes metodologias das que são trabalhadas e das
orientadas nas diretrizes.
“Somos professores ensinando o que não nos foi ensinado. Em uma nova
geração de professores, provavelmente essa aproximação do ensino com a
realidade social será mais efetiva” (D6).

No que preconiza as DCNO, a construção do perfil do aluno a ser formado
está apoiado no professor facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem,
dentro de uma perspectiva de assegurar a flexibilidade, a diversidade e a qualidade
da formação básica (BRASIL, 2001).
Matias (2013) revelou, na opinião dos alunos entrevistados, que o docente
se preocupa com a formação do aluno de forma geral: aprendizado e ensino,
demonstrando que se importa com o aluno, estabelecendo vínculos afetivos de base
emocional perante a educação.

Neste contexto, há semelhanças tanto na fala do docente quanto na fala do
estudo feito por Matias (2013), demonstrando que o professor se importa com o aluno,
com a formação e o aprendizado que o mesmo está recebendo.
Perante as falas dos entrevistados, as limitações do perfil impostas pelas
DCNO foram referidas como a formação sendo um desafio e utópica.
“Ideia reduziu a formação com qualidade ao instituir disciplinas que se
integram apenas no papel” (D3).
“Não atende atualmente às práticas clínicas em sua plenitude embora atenda
(...) à realidade social” (D34).

Um dos docentes entendeu que o perfil orientado pelas DCNO tem uma
dimensão mais ampla.
“Meta de formação pluralista e abrangente” (D13).

Outro docente achou que esse perfil está interferindo na qualidade da
formação.
“Esta ideia reduziu a formação com qualidade ao instituir disciplinas que se
integram apenas no papel” (D3).

Dessa forma, o perfil orientado pelas DCNO é visto pelos docentes como
um desafio amplo, abrangente e que está interferindo na formação.

5.5.5 Conhecimento Acerca das DCNO
Os docentes, ao ressaltarem os aspectos que consideravam mais
acentuados para uma formação generalista, descreveram as características próprias
do curso e as experiências compartilhadas pelos alunos, demonstrando, em seus
depoimentos, quais os conhecimentos básicos necessários para atuar na AB
(Apêndice C).
“Realidade epidemiológica e social da população. - Evidências científicas
referentes à prática da - Ciências humanas e sociais aplicadas.- Ciências da
saúde como um todo (interdisciplinaridade) odontologia” (D11).
“Noções de promoção e prevenção em saúde. Compreensão da saúde
integral
no
contexto
biopsicosóciocultural
(definição
saúdedoença).Aproximando o processo de diagnóstico das lesões do complexo
bucomaxilofacial da prática cotidiana do clínico geral no contexto da saúde
pública, onde através de ferramentas como o telessaúde e a vivência no
cenário de unidades de saúde, os alunos compartilham e discutem esse
processo com profissionais da rede, virtualmente e presencialmente.
Atendimento humanizado, relação profissional-paciente dentro da ética.
Troca de experiências (relatos)das experiências PET-saúde” (D35).

Essas três posições relatadas anteriormente demonstraram que a
formação generalista nesta Instituição se aproximou das orientadas pelas DCNO, as
quais estão presentes na produção do conhecimento ideal, diferente da que foi
exposta pelo autor Bernardino Júnior (2011), que demonstra a difícil tarefa do
professor de colocar em prática os conhecimentos para uma formação generalista.

5.5.6 Problemas na Estrutura Administrativa do Curso
A subcategoria Problemas na Estrutura Administrativa do Curso mostrou
as deficiências no atendimento e nos materiais de consumo em função da insuficiência
em conteúdo e carga clínica e também aquelas existentes na estrutura administrativa
do curso que interferem diretamente na formação do aluno e na matriz curricular.
“Deficiência em muitos conteúdos e carga clínica prejudicada pela ineficiência
dos atendimentos e inadequação ou ruim qualidade dos materiais” (D3).

5.6 As Competências Requeridas nas DCNO Constantes nos Planos de Ensino
e Como os Docentes Relatam que as Trabalham em suas Disciplinas

Foram analisados os 63 Planos de Ensino elaborados em 2013 pelos
professores da instituição pesquisada. E, também, as ementas e os objetivos contidos
nesses documentos, com o intuito de identificar as competências gerais que são
desenvolvidas pelas disciplinas e que estão expressas nos Planos de Ensino.
As disciplinas analisadas foram as do Núcleo Específico 10, que compõem
o currículo do Curso de Odontologia (UFG, 2011).
Constatou-se que, sobre a Atenção à Saúde, a mesma está presente em
100% nos planos de ensino. Essa competência prevê que os alunos:
[...] devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção,
proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo,
Cada profissional deve assegurar que sua prática seja realizada de forma
integrada e contínua com as demais instâncias do sistema de saúde, sendo
capaz de pensar criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de
procurar soluções para os mesmos (BRASIL, 2001, p. 9).

Toassi et al. (2012) mostraram a divergência entre a teoria pensada e a
prática percebida e sugeriram a necessidade de repensar o processo de reforma
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As disciplinas de Núcleo Específico são obrigatórias e são compostas por conteúdos que dão
especificidade à formação do cirurgião-dentista (UFG, 2011).

curricular, reconstruindo continuamente o currículo, na tentativa de adequar os
Projetos Pedagógicos de Curso e as práticas pedagógicas. Esse fato relembra em
nos estudos desta Instituição que há a possibilidade de realizar avaliações diárias para
integrar mais a teoria da prática.

Tabela 3: Comparação percentual entre as competências referidas nas DCNO
identificadas nos Planos de Ensino das disciplinas e as referidas
pelo professor.
COMPETÊNCIAS
PLANOS DE ENSINO
NA(S) DISCIPLINA(S)
ATENÇÃO À SAÚDE
100%
22%
LIDERANÇA
23%
12%
TOMADA DE DECISÃO
42%
23%
COMUNICAÇÃO
33%
17%
GERENCIAMENTO E
6%
8%
ADMINISTRAÇÃO
EDUCAÇÃO
30%
18%
PERMANENTE
Quando perguntados quais competências gerais previstas nas DCNO são
trabalhadas na(s) disciplina(s) que o professor atua, apenas 22% marcaram a Atenção
à Saúde (Tabela 3), o que difere da porcentagem encontrada nos Planos de Ensino.
Isso tende a mostrar o desconhecimento por parte dos professores em relação aos
conteúdos que englobam essa competência.
A competência geral de Liderança está contemplada em 23% nos planos
de ensino. Pretende-se conseguir, com essa competência, que o aluno esteja “apto a
assumir posições de liderança tendo em vista o bem estar da comunidade. Envolve
compromisso, responsabilidade, empatia, tomada de decisões, comunicação e
gerenciamento de forma efetiva e eficaz” (Brasil, 2001, p. 10). Observa-se as
disciplinas que trabalham com essa competência, os objetivos a serem atingidos, se
referem ao trabalho em equipes multidisciplinares mediante interação com outros
profissionais, a tomada de decisão, o comprometimento com a equipe e a
humanização. Entre os participantes da pesquisa, 12% apontam trabalharem com a
competência Liderança (Tabela 3), também uma ocorrência menor do que a
classificada pela pesquisadora na análise dos Planos de Ensino.
Ao se referirem a atuação em equipes multi, pluri e interdisciplinares,
Gabriel; Tanaka (2011) afirmaram que os docentes reconhecem que o programa de
educação tutorial em saúde PET-Saúde é uma estratégia do Pró-Saúde, a qual
promove a aproximação e a integração entre ensino-serviço para que o estudante

conheça a organização, planejamento e gestão dos serviços de saúde do município e
região, e atue diretamente com a população em equipes multidisciplinares dentro das
Unidades Básicas de Saúde. Tal fato relembra, em nossos estudos desta Instituição,
que há a possibilidade de uma melhor formação generalista quando a formação se
aproxima do perfil do egresso orientado pelas DCNO.
Observa-se a porcentagem da competência Tomada de Decisão
trabalhada na(s) disciplina(s) apontada(s) pelos docentes de 23% (Tabela 3),
constituindo uma ocorrência menor do que a classificada pela pesquisadora na análise
dos Planos de Ensino (42%).
Cordioli (2006), ao investigar o processo de formação em Odontologia na
graduação sob a perspectiva de egressos formados, notou que 15 profissionais
(71,4%) apontaram a falta de competência para a tomada de decisão que é definida
como a “segurança para o atendimento dos procedimentos da prática generalista” e
manuseio de medicamentos, equipamentos, procedimentos e práticas. Esse fato
relembra em nossos estudos desta Instituição que, sendo a formação, deve preparar
o CD a exercer a profissão no contexto mínimo e básico.
Ao se referirem a compreensão de processos, tomada de decisão e
resolução de problemas diante a atuação, Gabriel; Tanaka (2011) apontaram que o
curso contribuiu parcialmente, por depender da integração dos módulos que
favoreceram mais a resolubilidade clínica para capacitar o estudante a atuar com
maior rigor técnico e cientifico associado pensamento crítico. Esse fato relembra em
nossos estudos desta Instituição que o problema de distribuição de carga horária
levou a falhas em determinadas áreas práticas, falhas no conteúdo e distanciamento
entre a prática e a teoria.
Em relação à competência da Comunicação, pretende-se assegurar que o
aluno seja capaz de ser acessível, de manter a confidencialidade das informações a
eles confiadas, interagir com outros profissionais de saúde e o público em geral
(BRASIL, 2001, p. 10). A porcentagem da competência Comunicação trabalhada na(s)
disciplina(s) apontada(s) pelos docentes no formulário é de 17% (Tabela 3),
constituindo uma ocorrência menor do que a classificada pela pesquisadora na análise
dos Planos de Ensino (33%).
Cordioli (2006) ressaltou, nas falas dos egressos formados, 15 citações
abordando a “falta de preparo para o relacionamento paciente-profissional”, que
envolve a comunicação, competência geral de formação em saúde, como sendo uma

dificuldade enfrentada no exercício da prática generalista relacionada à graduação,
que inclui “a falta de maturidade do aluno ao ingressar no curso de Odontologia” e a
“falta de conhecimento para o tratamento multidisciplinar”.
Ao avaliar qual a percepção discente da mudança curricular, em relação à
organização, expressão, comunicação do pensamento, raciocínio lógico e análise
crítica, Gabriel; Tanaka (2011) relataram que o curso contribuiu parcialmente, devido
às resistências por parte dos professores, que provocou insegurança no discente ao
assumir a responsabilidade em sua formação. Esse relato relembra em nossos
estudos dessa Instituição que a falta de entendimento dos propósitos das diretrizes
gerou desmotivação dos docentes, e, nos alunos, dificuldade, dúvida e insegurança
em relação às mudanças curriculares.
A competência referente a Administração e Gerenciamento pretende fazer
com que os profissionais estejam aptos a tomar iniciativas “serem empreendedores,
gestores, empregadores ou líderes na equipe de saúde” (Brasil, 2001, p. 10). A
porcentagem trabalhada na(s) disciplina(s) pelos docentes no formulário é de 8%
(Tabela 3), constituindo uma ocorrência aproximada com a classificada pela
pesquisadora na análise dos Planos de Ensino (6%).
Cordioli (2006) notou, em seu estudo, que 15 profissionais (71,4%)
discordaram que a graduação os preparou para a gestão de pessoas, de recursos
físicos e de informação ou melhor para o desempenho de ações ligadas aos aspectos
da adminiswtração e gerenciamento.
A competência Educação Permanente descreve que o aluno deve
desenvolver a capacidade de continuar a aprender, tanto na sua formação, quanto na
sua prática, ampliando a mobilidade acadêmico/profissional, a formação e a
cooperação através de redes nacionais e internacionais (Brasil, 2001). A porcentagem
da competência Educação Permanente trabalhada na(s) disciplina(s) apontadas pelos
docentes no formulário é de 18% (Tabela 3), constituindo uma ocorrência maior do
que a classificada pela pesquisadora na análise dos Planos de Ensino (2%).
A Política de Educação Permanente em Saúde estimulou profissionais já
inseridos nas equipes de SF a fazerem pós-graduações lato sensu (Especialização e
de Residência Multiprofissional em Saúde da Família), para melhorarem a qualificação
na formação do CD (suporte teórico e prático) e a efetivação de estratégias (entre
elas, a SF) o que, consequentemente, resultou em profissionais mais competentes,

no sentido de enfrentar desafios gerados nos diferentes espaços do SUS (BATISTA;
GONÇALVES, 2011).

6 CONCLUSÕES

Este estudo propôs analisar as competências necessárias para atuar na
Saúde da Família (SF) oferecidas aos discentes da Faculdade de Odontologia do
Centro-Oeste sob o olhar dos docentes, tendo como eixos Política Nacional de
Atenção Básica (PNAB), das Diretrizes Curriculares do curso de Graduação em
Odontologia (DCNO), dos conteúdos sobre Atenção Básica (AB) ministrados nas
disciplinas dessa mesma instituição.
Responderam ao questionário 35 professores (taxa de respostas 76,1%).
A maioria dos participantes pertencia ao gênero masculino 57,1%, a faixa etária
variava entre 50 a 59 anos (40,0%), com mais de 10 anos de atuação na instituição
pesquisada (77,1%), os docentes relataram que 45,7% obtiveram treinamentos para
docência, sendo a maioria com área de formação acadêmica em Clínica Odontológica,
e apenas 14,2% responderam que já tiveram experiência como tutor/preceptor, o que
dificulta a aproximação do professor aos cenários da SF.
A maioria dos docentes (65,7%) concordou plenamente que o perfil do
egresso deve ser o mesmo que está expresso neste documento e, ao ser descrito o
perfil. E os entrevistados (57%) também considera este adequado para atuar na SF
por oferecer subsídios para que o aluno atue adequando o curso às DCNO.
Ao confrontar a opinião dos professores acerca das atribuições do CD para
atuar na SF com as preconizadas pela PNAB, constatou-se que as mais relevantes
para os entrevistados da pesquisa para atuar na AB/SF foram o atendimento
humanizado, o relacionamento profissional pautado de ética, as necessidades de
reabilitação e a importância do trabalho em equipe multiprofissional, demonstrando
assim, resultando em uma prática de acordo coma PNAB.
Ao relacionar os conhecimentos básico necessários para a formação
averigou-se que os alunos necessitam de noções epidemiológica e social da
população; noções de promoção e prevenção em saúde; compreensão da saúde
integral no contexto biopsicosóciocultural; noções de Psicologia: atendimento
humanizado e relação profissional-paciente; e Ética.
A competência geral do CD mais identificada nos Planos de Ensino (PE)
das disciplinas foi a “Atenção à Saúde”, e a mais referida pelos professores na

resposta ao questionário foi a “Tomada de Decisão”, e ambas trabalham menos
Gerenciamento e Administração, o que caracterizou resistência em aceitar funções
que podem ser delegadas e evidenciação das ações diante das práticas.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se considerar que só as Diretrizes não são suficientes para que o
currículo do Curso de Odontologia se aproxime da realidade e das demandas sociais;
por ser ampla, produz desafio e é utópica, na visão dos docentes. Existe uma
necessidade de concretizar a interdisciplinaridade, de superar as deficiências do
serviço de saúde do SUS e a busca de um maior entendimento dos propósitos das
diretrizes por parte dos professores, para garantir uma adequada implantação e
qualidade na formação do aluno.
A mudança, o novo currículo, demanda uma transformação educacional no
processo de formação no contexto geral. Há uma necessidade de repensar os modos
de trabalho, poderes instituídos e práticas pedagógicas, nos quais esses novos
profissionais irão se formar, por meio de conteúdos que os capacitem ao exercício da
profissão através de atribuições e subsídios necessários para atuarem na Saúde da
Família.
Carece assim, realizar mudanças coletivas tendo como base os princípios
educacionais: o saber (propriedade teórico-conceitual das bases da odontologia, o
saber fazer (competências para o exercício da prática profissional), o saber ser
(desenvolvimento de atitudes humanizada e ética da prática) e o saber conviver (com
os avanços tecnológicos e com as mudanças do mundo do trabalho). Deve-se levar
em consideração o desafio da formação deste novo ator (discente) a cada momento
para o maior entendimento de toda categoria, maior satisfação e, principalmente,
egressos comprometidos com a realidade prática e social.
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PRODUTO
RESUMO TÉCNICO DA PESQUISA DIRIGIDO À DIRETORA DA INSTITUIÇÃO

INTRODUÇÃO

Na formação, modificações do perfil do egresso corroboram para uma
maior aproximação aos segmentos do SUS e resulta para a educação superior,
mudanças orientadas pelas diretrizes curriculares, selecionando conteúdos para a
formação e definindo processos pedagógicos por meio de um ensino por competência
em busca da formação de profissionais com perfil adequado à AB.
A Saúde da Família (SF) surge como proposta de expansão, qualificação e
consolidação da AB para elucidar e reafirmar as mudanças ocorridas nesse contexto.
Na tentativa de compreender a formação desse profissional durante a
graduação, esta pesquisa tem como questão principal saber quais as competências
trabalhadas durante a graduação que o Cirurgião-Dentista necessita dominar para
atuar na Saúde da Família, na visão dos docentes de uma Instituição de Ensino
Superior de uma Faculdade de Odontologia de Goiânia.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa quanti-qualitativa, e optou-se pela aplicação de
um questionário, no primeiro momento, utilizando o programa Google Docs,
compartilhando os dados em tempo real entre os pesquisadores e entrevistados, e no
segundo momento, foi entregue o impresso para os docentes entrevistados, na própria
Instituição de Ensino.
A análise das respostas foram digitadas e organizadas em um banco de
dados no Excel e foi feita a interpretação e a construção dos dados foram obtidos por
meio de um processo de categorização com várias leituras, identificando as partes
importantes de acordo com o tema, as ideias de sentidos semelhante e falas repetidas
foram agrupadas até atingir um grau de saturação para a confecção de todas as
categorias.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O instrumento de coleta de dados foi aplicado a 35 docentes participantes
da pesquisa (taxa de resposta 76%)
Neste estudo pode-se conhecer o perfil profissiográfico dos docentes
pesquisados e construir categorias que responda aos objetivos da pesquisa. Foram
discutidos o perfil do Cirurgião-Dentista (CD) presente nas Diretrizes Curriculares
Nacionais dos Cursos de Graduação em Odontologia (DCNO) e suas relações com
as competências necessárias para sua atuação na Saúde da Família (SF); a
comparação das competências gerais que são desenvolvidas pelas disciplinas e as
que estão expressas nos Planos de Ensino, os conhecimentos que os CD devem
possuir para atuar na Atenção Básica (AB); todas sob o olhar do docente.
Após realizar a tabulação dos resultados foi possível observar que a
maioria dos participantes pertencia ao gênero masculino 66%, a faixa etária variava
entre 50 a 59 anos (40%), com mais de 10 anos de atuação na instituição pesquisada
(77%), os docentes relataram que 46% obtiveram treinamentos para docência, sendo
a maioria com área de formação acadêmica em Clínica Odontológica, e apenas 14%
responderam que já tiveram experiência como tutor/preceptor, o que dificulta a
aproximação do professor aos cenários da SF.
A maioria dos docentes (77%) concordou que o perfil do egresso deve ser
o mesmo que está expresso neste documento e, ao ser descrito o perfil, obteve-se
três subcategorias: (1) Adequar a Realidade: estabeleceram as características
necessárias para que o aluno atue na SF, demonstrando uma proximidade da
formação entre o ensino e a realidade; (2) Formação Geral: que o perfil não deveria
ser totalmente generalista, consagrando todas as competências gerais orientadas
pelas DCNO com o conteúdo voltado para a clínica integrada e atendimento mínimo
e básico; e (3) Formação Específica: a formação não necessitaria de uma posterior
especialização.
As limitações do perfil foram divididas em duas subcategorias: (1)
Amplitude do Perfil: os docentes relataram ser um desafio de formar para a realidade
e para os serviços da saúde, há uma necessidade de mudança e constataram uma
limitação na formação do aluno que direciona a construção do seu percurso no
processo de formação de acordo com o que almeja alcançar na vida profissional; e (2)

Competência Clínica: houve insatisfação dos docentes diante da perda da
competência clínica do aluno com poucos resultados da prática.
Existem relatos por parte dos entrevistados das Limitações do Currículo da
Instituição que foram divididas em três subcategorias: (1) Potencialidades (ofereceu
uma formação que se adequa às DCNO e, teoricamente, levou-se em consideração o
exercício da profissão em seu contexto) e Fragilidades da Matriz Curricular
(descontentamento dos docentes com a carga horária excessiva de uma disciplina e
a falta de entendimento dos propósitos das diretrizes pelos docentes, levando a pouca
aceitação das mudanças curriculares que refletem na efetivação das modificações);
(2) Distribuição de Carga Horária: levou a uma deficiência na apreensão do conteúdo
orientados pelas DCNO, que gerou uma insatisfação dos docentes, falhas em
determinadas áreas, falhas no currículo e distanciamento entre a prática e a teoria; e
(3) Avaliação Discente: os docentes revelaram insegurança do perfil que está sendo
formado.
Nos depoimentos dos professores, constatou-se que há Dificuldades em
Operacionalizar a Proposta das Diretrizes, que foram divididas em seis subcategorias:
(1) Interdisciplinaridade: quando há, os docentes pesquisados relataram haver
também planejamento e discussão do perfil, das competências e dos conteúdos a
serem trabalhados, levando em consideração a realidade social e o trabalho
multidisciplinar; quando não há, não há uniformidade entre todos os docentes ou não
há planejamento coletivo; (2) Conhecimento acerca da SF: há um desconhecimento
da SF pelos docentes, não se sentiram competentes para emitir opiniões; (3)
Limitações do Serviço de Saúde: as dificuldades dos serviços em dar suporte às
instituições de ensino para formar profissionais e desenvolver as competências; (4)
Utilização de Recursos Educativos: formar alunos com metodologias ativas
diversificadas, criar possibilidades de intervenção crítica, assegurar uma formação
inovadora para o aluno; (5) Conhecimento acerca das DCNO: básico necessários para
a formação generalista; e (6) Problemas na Estrutura Administrativa do Curso:
deficiências no atendimento e nos materiais de consumo em função da deficiência em
conteúdo e carga clínica.
Ao confrontar a opinião dos professores acerca das atribuições do CD para
atuar na SF com as preconizadas pelas PNAB, constatou-se que as mais relevantes
para os entrevistados da pesquisa para atuar na AB/SF foram o atendimento
humanizado, o relacionamento profissional pautado de ética, as necessidades de

reabilitação e a importância do trabalho em equipe multiprofissional, demostrando
assim, resultando em uma prática de acordo coma PNAB.
A competência mais identificada nos Planos de Ensino (PE) das disciplinas
foi a “Atenção à Saúde”, e a mais referida pelos professores na resposta ao
questionário foi a “Tomada de Decisão”, e ambas trabalham menos Gerenciamento e
Administração, o que caracterizou resistência em aceitar funções que podem ser
delegadas e evidenciação das ações diante das práticas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo propôs analisar as competências necessárias para atuar na
Saúde da Família (SF) oferecidas aos discentes da Faculdade de Odontologia do
Centro-Oeste sob o olhar dos docentes, tendo como eixos Política Nacional de
Atenção Básica (PNAB), das Diretrizes Curriculares do curso de Graduação em
Odontologia (DCNO), das políticas nacionais de Saúde da Família (SF), dos
conteúdos sobre Atenção Básica (AB) ministrados nas disciplinas desta mesma
instituição.
Conclui-se, assim, que só as Diretrizes não são suficientes para que o
currículo do Curso de Odontologia se aproxime da realidade e das demandas sociais;
por ser ampla, produz desafio e é utópica, na visão dos docentes. Existe uma
necessidade de concretizar a interdisciplinaridade, de superar as deficiências do
serviço de saúde do SUS e a busca de um maior entendimento dos propósitos das
diretrizes por parte dos professores, para garantir uma adequada implantação e
qualidade na formação do aluno.
A mudança, o novo currículo, demanda uma transformação educacional no
processo de formação no contexto geral. Há uma necessidade de repensar os modos
de trabalho, poderes instituídos e práticas pedagógicas, nos quais esses novos
profissionais irão se formar, por meio de conteúdos que os capacitem ao exercício da
profissão através de atribuições e subsídios necessários para atuarem na Saúde da
Família.
Carece assim, realizar mudanças coletivas tendo como base os princípios
educacionais: o saber (propriedade teórico-conceitual das bases da medicina), o
saber fazer (competências para o exercício da prática profissional), o saber ser
(desenvolvimento de atitudes humanizada e ética da prática) e o saber conviver (com

os avanços tecnológicos e com as mudanças do mundo do trabalho). Deve-se levar
em consideração o desafio da formação deste novo ator (discente) a cada momento
para o maior entendimento de toda categoria, maior satisfação e, principalmente,
egressos comprometidos com a realidade prática e social.
Sendo assim, o Curso de Odontologia desta Instituição é capaz de formar
CD capazes para atuar na SF, subsídios têm, falta fortalecimento dos recursos
educacionais, incluindo professores, conteúdos programáticos, material didático e
infraestrutura para superar e enfrentar as limitações e dificuldades de operacionalizar
a proposta das diretrizes e alcançar o perfil orientado pelas DCNO.

APÊNDICE

APÊNDICE A
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(Versão 2, Ementa 1)

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), em uma pesquisa.
Após você ser esclarecido sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer
parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas
é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa a participar você
não sofrerá nenhuma penalização. Em caso de dúvida você pode entrar em contato
com a pesquisadora responsável – Raquel Reis Queiroz Santana - pelo telefone (62)
81610340 ou Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Materno Infantil– CEP/HMI,
Goiânia – Goiás pelo telefone (62) 3956-2986.
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA
Título do Projeto: A FORMAÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA PARA ATUAR NA

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NA VISÃO DOS PROFESSORES
Pesquisadora Responsável: Raquel Reis Queiroz Santana – Aluna de pósgraduação do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde e cirurgiã-dentista da
Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia (62 - 32245187), sob orientação da
Prof.ª. Drª. Maria Goretti Queiroz da Faculdade de Odontologia da Universidade
Federal de Goiás (FO/UFG) (Fones: 62 - 3209 6052), em caso de dúvida poderá ligar
a qualquer momento a cobrar.
Esta pesquisa visa analisar as competências a serem desenvolvidas durante a graduação
do CD para atuar na Estratégia Saúde da Família na visão dos professores da
Faculdade de Odontologia/Universidade Federal de Goiás. Inicialmente, caso você
aceite fazer parte da pesquisa, você deverá assinar esse Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE), que estará em duas vias: uma para você guardar e outra
para ser entregue à pesquisadora.
Após esse momento iniciaremos a pesquisa utilizando um roteiro de questionário
sobre a compreensão acerca das competências trabalhadas na graduação para atuar
na Estratégia Saúde da Família. As respostas serão transcritas para análise estatística
e qualitativa, sendo agrupadas em seu sentido semelhante e sintetizada e escrita na
primeira pessoa do singular, formando uma ideia central de cada um (docente da
FO/UFG e profissional CD que atua na Unidade Básica da Saúde da Família)
produzindo um pensamento coletivo.
Quando citadas em artigos, documentos, apresentações científicas e aulas, a
referência à citação será feita por nomes fictícios, desta maneira você não será
identificado.
Você tem a nossa garantia de que seu consentimento não lhe trará nenhum prejuízo
e que poderá ser retirado a qualquer momento que desejar e sempre que achar
necessário. O risco de participação nessa pesquisa refere-se ao fato de poder se

sentir constrangido (a) em dar as respostas, porém garantimos que as perguntas não
avaliam o seu trabalho como docente, mas sim a sua visão sobre a formação do CD.
Você poderá esclarecer suas dúvidas com a pesquisadora a qualquer momento da
pesquisa e a qualquer momento, poderá recusar a continuar participando do estudo
e, também, que poderá retirar o consentimento, sem que isso traga qualquer
penalidade ou prejuízo.
Que as informações conseguidas através da participação não permitirão sua
identificação, exceto aos responsáveis pelo estudo.
Você não terá nenhum tipo de despesa ao participar desta pesquisa e nada será pago
por sua participação, todavia em caso de despesas com deslocamento até o local das
reuniões para as entrevistas ou qualquer dano comprovado provocado por esta
pesquisa deverá ser ressarcido e indenizado por todas as despesas que venha a ter
com a participação nesse estudo, sendo garantida a existência de recursos.
Os benefícios que deverá esperar com a participação, mesmo que não diretamente
são: espera-se que ao final deste estudo permita gerar conhecimento que venha
possibilitar mudanças no processo de organização curricular da graduação de
odontologia. Os resultados do trabalho farão parte da dissertação de mestrado da
pesquisadora e serão divulgados em eventos científicos, junto à SMS, UFG e
publicados em revista científica.
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA PESQUISA

Eu,_________________________________________________________________
_______, RG/CPF____________________, abaixo assinado, concordo em participar
do estudo “A FORMAÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA PARA ATUAR NA
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NA VISÃO DOS PROFESSORES”, como
sujeito. Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo pesquisador (a) sobre a
pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e
benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu
consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.
Local e data: Goiânia, _____/_____/2014.
Nome e Assinatura do sujeito: ___________________________________________
Nome e Assinatura da pesquisadora: _____________________________________

APÊNDICE B
QUESTIONÁRIO
A FORMAÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA PARA ATUAR NA ESTRATÉGIA
SAÚDE DA FAMÍLIA NA VISÃO DOS PROFESSORES
Sou a pesquisadora Raquel Reis Queiroz Santana, cirurgiã-dentista, formada na
Universidade Federal de Goiás, especialista em Saúde Pública e estou vinculada à
linha de pesquisa: Concepções e Práticas na Formação dos Profissionais de Saúde
do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde Nível Mestrado Profissional da
Faculdade de Medicina/Universidade Federal de Goiás, tendo como orientadora:
Profa. Maria Goretti Queiroz. Estou enviando-lhe este questionário que visa coletar
dados para a pesquisa intitulada “A FORMAÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA PARA
ATUAR NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NA VISÃO DOS PROFESSORES”.
Este estudo tem como objetivo analisar a percepção dos professores da Faculdade
de Odontologia/Universidade Federal de Goiás sobre a formação do cirurgião-dentista
durante a graduação para atuar na Estratégia Saúde da Família, tendo como
referência as Atribuições do Cirurgião-Dentista presentes na Política Nacional de
Atenção Básica. Neste sentido, solicito a sua participação em responder ao presente
instrumento. As informações obtidas serão analisadas pelos pesquisadores, não
sendo divulgada a identificação de nenhum participante.: o TCLE será enviado a todos
os professores e assinado por mim eletronicamente para resguardar os princípios e
os postulados éticos da pesquisa, de acordo com a Resolução 466/2012, juntamente
com a certidão de ata aprovada perante Comissão de Pesquisa da FO/UFG e a carta
de anuência aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Materno Infantil–
CEP/HMI (Versão 2, Cadastro SAP nº 39899). Não há riscos nem desconfortos
previstos para os participantes, cujas informações permanecerão no anonimato. É
garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento, sem
qualquer prejuízo pertinente à sua condição. Não há despesas pessoais para o
participante em qualquer fase do estudo. Também não há compensação financeira
relacionada à sua participação. Se existir qualquer adicional, ele será absorvido pelo
orçamento da pesquisa.
1- Gênero *
o

Masculino

o

Feminino

2- Em qual faixa etária você se encontra? *
o

25 a 34 anos

o

35 a 49 anos

o

50 a 59 anos

o

60 anos ou mais

3- Há quanto tempo você exerce a docência na UFG? *
o

Menos de 6 meses

o

6 meses a 12 meses

o

13 meses a 10 anos

Mais de 10 anos

o

4- Formação acadêmica
Especialização
Mestrado
Doutorado
Pós-doutorado
5- A sua formação acadêmica o preparou para ser docente? *
o

Sim

o

Não

o

Em parte

Como? *

6- Em relação a sua atividade docente qual(is) disciplina(s) ministra na Faculdade de
Odontologia *

7- Você já exerceu a função de tutor no Sistema Único de Saúde. *
o

Sim

o

Não

8- Por quanto tempo você atuou como tutor no Sistema Único de Saúde *
o

Menos de doze meses

o

13 meses a 5 anos

o

De 6 anos a 10 anos

o

Mais de 10 anos

o

Não se aplica

9- Sobre a afirmação: Os cursos de odontologia brasileiros devem formar: " Cirurgião Dentista
com formação generalista humanista, crítica e reflexiva, para atuar em todos os níveis de
atenção à saúde, com base no rigor técnico e científico. Capacitado ao exercício de atividades
referentes à saúde bucal da população, pautado em princípios éticos, legais e na
compreensão da realidade social, cultural e econômica do seu meio, dirigindo sua atuação
para a transformação da realidade em benefício da sociedade" *
o

Concordo plenamente

o

Concordo parcialmente

o

Discordo totalmente

o

Discordo Parcialmente

o

Não tem uma opinião formada sobre a afirmação

Por quê? *

10- O curso de odontologia da FO/UFG forma profissionais com o perfil acima
mencionado? *
o

Sim

o

Não

o

Em parte

Por quê? *

11- Na sua opinião, as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em
Odontologia oferecem subsídios para que o aluno atue na Estratégia Saúde da
Família? *
o

Sim

o

Não

o

Em parte

o

Não sei responder

Por quê? *

12- Das competências, abaixo listadas, presentes na Diretrizes Curriculares Nacionais dos
Cursos de Graduação em Odontologia quais estão sendo trabalhadas em sua(s)
disciplina(s)? *
o

Atenção à Saúde

o

Liderança

o

Tomada de Decisão

o

Comunicação

o

Gerenciamento e Administração

o

Educação Permanente

o

Não sei especificar

13- Quais os conhecimentos que Cirurgião Dentista deve ter para atuar na Atenção
Básica? *

14- Como você assegura, no planejamento da(s) sua(s) disciplina(s), os conhecimentos e
habilidades necessários para o Cirurgião Dentista atuar na Atenção Básica sejam
trabalhados? *

15- Você conhece o documento do Ministério da Saúde intitulado Política Nacional de
Atenção Básica? *

16- Marque abaixo as atribuições que você julga que Cirurgião-Dentista deve ter para atuar
na Atenção Básica
•

a- Realizar levantamentos epidemiológicos para planejar as ações de promoção da
saúde, de prevenção e clínicas para melhorar a qualidade de vida da população

•

b- Coordenar ações coletivas na Unidade Básica e durante as visitas domiciliares a
fim de definir prioridades, planejar e implantar estratégias que levem à obtenção de saúde
dos indivíduos/família/comunidade.

•

c- Assegurar a acessibilidade e acolhimento dos usuários por meio do atendimento
humanizado.

•

d- Realizar atividades educativas com a população da área de abrangência da unidade
de saúde que esteja vinculado para fortalecer a autonomia dos usuários no controle do
processo saúde-doença.

•

e- Identificar riscos da população realizando busca ativa e notificando doenças e
agravos.

•

f- Gerenciar listas de espera (encaminhamentos para consultas especializadas,
procedimentos e exames) e protocolos de atenção.

•

g- Identificar patologias dentárias e das estruturas de suporte dos dentes, através de
exames clínicos e quando necessário solicitar exames complementares.

•

h- Realizar procedimentos clínicos visando resolver os problemas periodontais dos
pacientes que o procuram na clínica seja de um consultório ou unidade de saúde, tais como:
profilaxia, raspagens supra e sub-gengival, gengivectomia, gengivoplastia, aumento de
coroa clínica.

•

i- Construir a relação profissional-paciente pautado nos padrões de ética e conduta
profissional junto aos pacientes da unidade básica de saúde.

•

j- Realizar atendimento de urgência realizando procedimentos destinados ao alívio de
dor e controle de sangramento como extrações dentárias, suturas, contenção do elemento
dentário, pulpotomia e pulpectomia.

•
•

k- Realizar a prescrição medicamentosa, elaborar laudos, pareceres e atestados.
l- Indicar e realizar procedimentos restauradores com diferentes materiais
odontológicos tais como: amálgama, ionômeros de vidro e resinas compostas.

•

m- Realizar exodontias simples (via alveolar) e as que utilizam técnica cirúrgica auxiliar
a exodontia (via não alveolar) e orientar o paciente no pré, trans e pós-operatório cirúrgicos.

•

n- Referenciar aos serviços de média complexidade os pacientes com necessidade
de reabilitação por meio de próteses parcial ou total dentárias.

•

o- Conhecer o desenvolvimento da dentição, diagnosticar a má oclusão e anomalias
dento-faciais e referenciar os pacientes com necessidade de tratamento aos serviços
especializados de ortodontia.

•

p- Responsabilizar-se pela supervisão do trabalho do auxiliar (ASB) e técnico em
saúde bucal (TSB) no desempenho clínico, funcional e operacional das suas funções.

•

q- Executar todas as etapas do processamento de artigos por métodos físicos e
químicos, identificando os resíduos de serviços de saúde e conhecendo o plano de
gerenciamento para a destinação adequada em relação ao risco biológico nos serviços de
saúde.

•

r- Conhecer mecanismos administrativos de gestão e gerência do SUS, sabendo
acompanhar e participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado
funcionamento da Unidade Básica de Saúde por meio de controle de estoque relacionados
ao fornecimento, aquisição, recebimento e distribuição de produtos odontológicos.

•

s- Desenvolver atividades referentes à saúde bucal buscando apoiar, acompanhar e
integrar ações de saúde de forma multiprofissional (médico, farmacêutico, enfermeiro,
nutricionista).

•

t- Dar continuidade a sua educação permanente com intuito de melhorar a
organização das ações e dos serviços e qualificar a atenção à saúde.

•

u- Orientar e encaminhar os usuários que apresentam problemas sistêmicos tais como
cardiopata, renal crônico, diabético, entre outros a outros níveis de assistência.

Depois de ter recebido todas as informações relacionadas à pesquisa intitulada “A
FORMAÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA PARA ATUAR NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA
FAMÍLIA NA VISÃO DOS PROFESSORES” . *
o

Aceito participar deste trabalho

o

Não aceito participar deste trabalho
coloque seu email *

APÊNDICE C
OS CONHECIMENTOS QUE OS DOCENTES JULGAM NECESSÁRIOS PARA O
CIRURGIÃO-DENTISTA ATUAR NA ATENÇÃO BÁSICA

TEMA
SUS: Princípios e diretrizes; Políticas de
saúde;
Sistemas
de
informação;
Sistemas de referência e contra
referência
Prevenção: Atuar, coordenar ações
educativas nas unidades de atuação
Conhecimento básicos da odontologia:
Dentística;
Periodontia;
Cirurgia;
Urgência odontológica; Diagnóstico de
doenças bucais/Imagens
Atenção à Saúde
Liderança
Comunicação
Gerenciamento e Administração
Educação Permanente
Ciências humanas e sociais
Conhecimento específicos: Ética/
Bioética/Odontologia legal,
Epidemiologia
Interdisciplinaridade
Atitudinais: iniciativa, responsabilidade,
compromisso, interesse, gostar do que
faz
Trabalho em equipe

Quantidade de Professores
03

08

24
01
03
03
03
01
04
06
01
01
02

APÊNDICE D
PERFIL DOCENTE
DOCENTE

GÊNERO

FAIXA ETÁRIA

TEMPO DE DOCÊNCIA

MAIOR TITULAÇÃO

D1

F

50 a 59 anos

Mais de 10 anos

Doutorado

D2

F

50 a 59 anos

Mais de 10 anos

Doutorado

D3

M

25 a 34 anos

13 meses a 10 anos

Doutorado

D4

M

35 a 49 anos

13 meses a 10 anos

Doutorado

D5

F

25 a 34 anos

13 meses a 10 anos

Doutorado

D6

F

35 a 49 anos

Mais de 10 anos

Doutorado

D7

M

35 a 49 anos

13 meses a 10 anos

Doutorado

D8

M

35 a 49 anos

Mais de 10 anos

Doutorado

D9

M

50 a 59 anos

Mais de 10 anos

Doutorado

D10

F

50 a 59 anos

Mais de 10 anos

Doutorado

D11

F

35 a 49 anos

Mais de 10 anos

Pós-doutorado

D12

M

50 a 59 anos

Mais de 10 anos

Pós-doutorado

D13

M

50 a 59 anos

Mais de 10 anos

Doutorado

D14

M

35 a 49 anos

Mais de 10 anos

Doutorado

D15

M

60 anos ou mais

Mais de 10 anos

Mestrado

D16

F

50 a 59 anos

Mais de 10 anos

Doutorado

D17

M

35 a 49 anos

Mais de 10 anos

Doutorado

D18

M

60 anos ou mais

Mais de 10 anos

Mestrado

D19

M

50 a 59 anos

Mais de 10 anos

Doutorado

D20

M

60 anos ou mais

Mais de 10 anos

Mestrado

D21

M

35 a 49 anos

13 meses a 10 anos

Doutorado

D22

M

50 a 59 anos

Mais de 10 anos

Doutorado

D23

M

35 a 49 anos

Mais de 10 anos

Doutorado

D24

M

35 a 49 anos

Mais de 10 anos

Doutorado

D25

F

35 a 49 anos

13 meses a 10 anos

Doutorado

D26

M

60 anos ou mais

Mais de 10 anos

Mestrado

D27

M

25 a 34 anos

13 meses a 10 anos

Doutorado

D28

F

50 a 59 anos

Mais de 10 anos

Doutorado

D29

F

35 a 49 anos

13 meses a 10 anos

Mestrado

D30

M

50 a 59 anos

Mais de 10 anos

Doutorado

D31

M

50 a 59 anos

Mais de 10 anos

Pós-doutorado

D32

M

60 anos ou mais

Mais de 10 anos

Doutorado

D33

F

35 a 49 anos

Mais de 10 anos

Doutorado

D34

F

50 a 59 anos

Mais de 10 anos

Doutorado

D35

F

50 a 59 anos

Mais de 10 anos

Doutorado

APÊNDICE E
FORMAÇÃO ACADÊMICA DOS DOCENTE

1
2
3

PREPAROU
PARA SER
DOCENTE
Não
Em parte
Sim

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Sim
Em parte
Em parte
Sim
Em parte
Sim
Em parte
Em parte
Sim
Sim

14
15
16
17
18

Não
Sim
Não
Em parte
Sim

19
20

Em parte
Sim

21

Sim

22
23
24

Não
Não
Em parte

25

Sim

26
27
28

Não
Em parte
Sim

29
30
31

Sim
Sim
Sim

32

Não

33

Sim

34

Não

35

Não

DOCENTE

TREINAMENTOS, TÉCNICAS E MÉTODOS
Me preparou apenas para ser cirurgiã-dentista
Monitoria
Aulas, seminários, treinamento para docência, estágios docentes,
atividades de orientação.
Disciplinas em estágio docência e prática
Disciplinas específicas de prática docente e metodologia do ensino
Tive uma formação técnica
Aulas expositivas em slides
Disciplinas voltadas à Docência Universitária
Não me preparou tecnicamente, mas me motivou a ser docente
Disciplinas e oficinas voltadas à docência no ensino superior
Curso de Metodologia e o próprio mestrado
Docente
com
atuação
no
ensino
e
pesquisa.
Disciplinas direcionadas à Metodologia do Ensino, Metodologia
Científica, Estatística, Epidemiologia etc.
Não me preparou
Dando aulas em escolas particulares
Embasamento teórico com pouca prática
Entrou como auxiliar de ensino e no mestrado que preparou para a
docência
Nas pesquisas parcialmente
Acompanhamento aos docentes da área de Diagnóstico
Monitorias
Pelo próximo contato com meu orientador, e pelas disciplinas
oferecidas durante a pós-graduação

Fui bolsista de iniciação científica. E apresentei diversos trabalhos em
Congressos. Publicações também
Por meio da estrutura curricular com disciplinas voltadas para a
docência. Ex: docência no ensino superior; metodologias de ensino
Através do estágio em docência, apresentação de seminários
Aprendendo o que fazer e o que não fazer com os exemplos dos
meus professores. Com disciplinas de metodologia do ensino
cursadas na pós-graduação
Estágio de docência
Prática didática
Curso de Docente Universitário
Curso de Metodologia Ensino Superior
Curso de Oratória
O curso tinha enfoque de preparação.
Formação para a prática clínica geral
Disciplinas obrigatórias com foco na docência (p.ex. Estágio Docência,
"o ser professor" e outros)
Não havia enfoque nas metodologias de ensino. No Doutorado fizemos
um Estágio em docência. No entanto, eu já era professora há mais de
10 anos
-

APÊNDICE F
DISTRIBUIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES QUE OS DOCENTES JULGAM SER
NECESSÁRIAS PARA O CIRURGIÃO-DENTISTA ATUAR NA ATENÇÃO BÁSICA
AFIRMAÇÕES

PORCENTAGEM
DE RESPOSTA
DOS
DOCENTES
a- Realizar levantamentos epidemiológicos para planejar as
82%
ações de promoção da saúde, de prevenção e clínicas para
melhorar a qualidade de vida da população.
b- Coordenar ações coletivas na Unidade Básica e durante as
85%
visitas domiciliares a fim de definir prioridades, planejar e
implantar estratégias que levem à obtenção de saúde dos
indivíduos/família/comunidade.
c- Assegurar a acessibilidade e acolhimento dos usuários por
88%
meio do atendimento humanizado.
d- Realizar atividades educativas com a população da área de
85%
abrangência da unidade de saúde que esteja vinculado para
fortalecer a autonomia dos usuários no controle do processo
saúde-doença.
e- Identificar riscos da população realizando busca ativa e
85%
notificando doenças e agravos.
f- Gerenciar listas de espera (encaminhamentos para consultas
55%
especializadas, procedimentos e exames) e protocolos de
atenção
g- Identificar patologias dentárias e das estruturas de suporte
82%
dos dentes, através de exames clínicos e quando necessário
solicitar exames complementares.
h- Realizar procedimentos clínicos visando resolver os
63%
problemas periodontais dos pacientes que o procuram na clínica
seja de um consultório ou unidade de saúde, tais como:
profilaxia, raspagens supra e sub-gengival, gengivectomia,
gengivoplastia, aumento de coroa clínica.
i- Construir a relação profissional-paciente pautado nos padrões
88%
de ética e conduta profissional junto aos pacientes da unidade
básica de saúde.
j- Realizar atendimento de urgência realizando procedimentos
73%
destinados ao alívio de dor e controle de sangramento como
extrações dentárias, suturas, contenção do elemento dentário,
pulpotomia e pulpectomia.
k- Realizar a prescrição medicamentosa, elaborar laudos,
73%
pareceres e atestados.
l- Indicar e realizar procedimentos restauradores com diferentes
79%
materiais odontológicos tais como: amálgama, ionômeros de
vidro e resinas compostas.
m- Realizar exodontias simples (via alveolar) e as que utilizam
61%
técnica cirúrgica auxiliar a exodontia (via não alveolar) e orientar
o paciente no pré, trans e pós-operatório cirúrgicos.

n- Referenciar aos serviços de média complexidade os
pacientes com necessidade de reabilitação por meio de
próteses parcial ou total dentárias.
o- Conhecer o desenvolvimento da dentição, diagnosticar a má
oclusão e anomalias dento-faciais e referenciar os pacientes
com necessidade de tratamento aos serviços especializados de
ortodontia.
p- Responsabilizar-se pela supervisão do trabalho do auxiliar
(ASB) e técnico em saúde bucal (TSB) no desempenho clínico,
funcional e operacional das suas funções
q- Executar todas as etapas do processamento de artigos por
métodos físicos e químicos, identificando os resíduos de
serviços de saúde e conhecendo o plano de gerenciamento
para a destinação adequada em relação ao risco biológico nos
serviços de saúde.
r- Conhecer mecanismos administrativos de gestão e gerência
do SUS, sabendo acompanhar e participar do gerenciamento
dos insumos necessários para o adequado funcionamento da
Unidade Básica de Saúde por meio de controle de estoque
relacionados ao fornecimento, aquisição, recebimento e
distribuição de produtos odontológicos.
s- Desenvolver atividades referentes à saúde bucal buscando
apoiar, acompanhar e integrar ações de saúde de forma
multiprofissional
(médico,
farmacêutico,
enfermeiro,
nutricionista).
t- Dar continuidade a sua educação permanente com intuito de
melhorar a organização das ações e dos serviços e qualificar a
atenção à saúde.
u- Orientar e encaminhar os usuários que apresentam
problemas sistêmicos tais como cardiopata, renal crônico,
diabético, entre outros a outros níveis de assistência.

88%

82%

82%

47%

67%

88%

73%

70%

APÊNDICE G
OFÍCIO À DIRETORA GERAL DA FO/UFG

Prof.ª. Dra. Enilza Maria Mendonça de Paiva
Diretora da Faculdade de Odontologia da UFG
Eu, RAQUEL REIS QUEIROZ SANTANA, matricula 2012 1292, aluna do
Mestrado Profissional em Ensino na Saúde sirvo-me do presente para solicitar a permissão
para entrevistar o corpo docente desta instituição a título de complementar a construção do
meu projeto de pesquisa intitulado “A Formação do Cirurgião-Dentista para Atuar na
Estratégia Saúde da Família”. Sou cirurgiã dentista, formada nesta instituição, estou
vinculada à linha de pesquisa: Concepções e Práticas na Formação dos Profissionais de
Saúde, e pretendo desenvolver pesquisa com os docentes, tendo como orientadora: Prof. Dra.
Maria Goretti Queiroz. Será solicitado a liberação dos docentes para a participação

dessa atividade para garantir maior participação na pesquisa.
Limitado ao exposto, fique com meus votos de estima e consideração.

Goiânia, 02 de julho de 2013.
_______________________________________________
Raquel Reis Queiroz Santana
Pesquisadora Responsável

Aluna do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde
_______________________________________________
Prof.ª. Drª. Maria Goretti Queiroz
Orientadora do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde
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ANEXO 2
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