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                   Resumo 
 

 

 

 A Odontogeriatria é uma especialidade considerada nova na Odontologia, 
principalmente no Brasil, reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia no 
ano de 2001. O estudo buscou detectar a existência da Odontogeriatria no 
currículo do curso de graduação em Odontologia no Estado de São Paulo, para 
analisar como se processa o ensino desses conhecimentos sob a óptica dos 
coordenadores e docentes do curso. Trata-se de um estudo descritivo e procedeu-
se a uma coleta de dados quantitativos e qualitativos com aplicação de 
questionário com perguntas abertas e fechadas. Para análise dos dados adotou-se 
o critério de ênfase das repostas por semelhanças e diferenças para as questões 
abertas, e para as questões fechadas foi feita uma análise quantitativa conforme a 
freqüência e percentual das respostas. Os dados foram analisados a partir dos 
seguintes eixos orientadores: perfil do coordenador e docentes, requerendo 
informações sobre a idade, formação acadêmica, Instituição (pública ou privada), 
tempo de docência e coordenação, percepção dos coordenadores/ docentes frente 
ao estudo de Odontogeriatria na graduação do curso de Odontologia, descrição de 
critérios para planejar, elaborar e desenvolver o conteúdo, cenários de ensino, 
número de docentes envolvidos, posicionamento dos docentes e o parecer destes 
sobre os discentes diante do estudo. Foram enviados questionários para 34 
sujeitos, dos quais 10 responderam a pesquisa. Fizeram parte deste estudo 10 
Faculdades de Odontologia do Estado de São Paulo, das quais 6 são privadas e 4 
públicas. Os dados mostraram que 80% dos cursos possuem o ensino de 
Odontogeriatria na graduação. Nenhuma das Faculdades participantes apresenta 
uma disciplina específica de Odontogeriatria. A análise dos dados apontou, 
segundo a óptica dos docentes, uma grande imaturidade dos alunos em trabalhar 
com o paciente idoso; enfatizou o trabalho tecnicista da profissão, deixando uma 
lacuna no lado humano; a necessidade do trabalho multiprofissional e 
interdisciplinar e, conseqüentemente de uma mudança no currículo do curso de 
Odontologia. Acreditamos, com este estudo, estar contribuindo para a construção 
do ensino de Odontogeriatria como parte essencial para a formação do cirurgião-
dentista futuro, já que a população está envelhecendo e a expectativa de vida 
aumentando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras chave: Ensino, Odontologia, Odontogeriatria, Currículo, Idoso. 
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     Abstract 
 

 

 

  Geriatric  dentistry is considered a new speciality in dentistry, mainly in 
Brazil, recognized by the Federal Council of Dentistry in 2001. This study seeks to 
detect the existence of Geriatric dentistry in the curriculum for the study of 
graduation in dentistry in the State of Sao Paulo and examine how  the teaching of 
that knowledge is carried out from the perpective of coordinators and teachers of 
the material. The study was  undertaken with  the use of a questionnaire using both 
open and closed questions. For analysis of the data the open questions were 
grouped into two categories, the quantitative analysis of the closed questions was 
focused on the frequency and percentage of responses. The data were analyzed 
using the following parameters: profiles of the college deans and the teachers, 
including information on age and academic training, institution ( public or private), 
length and nature of their experience, their  perception regarding recognition of 
geriatric dentistry in the institution, description of the criteria they use the plan, 
prepare and develop the course content, demands of the course of study, number 
of teachers involved, and placement of the teachers and students before the study. 
Questionnaires were sent to 34 members of Dental Schools, of which 10 
responded.  10 Colleges of Dentistry of Sao Paulo State participated in the study, of 
which 6 were public and 4 private. The data showed that  80% of universities have 
geriatric courses in the dentistry curriculum. None of the participating colleges 
present a specific discipline of geriatric dentistry. The analysis of data furnished by 
the teachers who participated indicated a lack of maturity of the students to work  
with the elderly patients, leaving a gap in the human side. This is characteristic of 
the technical nature of the profession. There is a need for multidisciplinary and 
interdisciplinary work and,consequently a change in the curriculum of the course of 
Dentistry. As a result of this study, we believe the teaching of geriatric dentistry is 
essential for the development of the dental surgeon of the future as the population 
is aging and the life expectancy is increasing. 
 
 
 
 

Key-words: Education, Dentistry, Geriatric Dentistry, Curriculum, Old. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

 

   Meu interesse em pesquisa e docência começou no período em que cursava a 

graduação de Odontologia (1996-1999) na Faculdade de Odontologia da Fundação 

Educacional de Barretos. Participei como monitora de uma disciplina no 2º e 3º ano, período 

no qual ocorreu uma aproximação mais estreita com os professores despertando assim, o 

meu interesse pela pesquisa, congressos e uma profunda admiração pela profissão docente. 

No final de 1999 concluí a graduação iniciando então a carreira profissional. 

Comecei como dentista clínico-geral no Sindicato dos Alfaiates, Costureiras e Indústrias 

Têxteis de São Paulo, com regime de 4 horas de trabalho de 2ª a 6ª feira e no outro período 

trabalhava em um consultório odontológico privado prestando serviços a pacientes 

particulares e com convênios.  

Motivada a prosseguir os estudos, escolhi a especialidade de Ortodontia, curso 

concluído em três anos, no Sindicato dos Odontologistas do Estado de São Paulo. Ao final 

do curso, em 2002, deixei os dois empregos e abri o meu próprio consultório. Com o passar 

do tempo percebi que me inclinava para a área de prótese e cirurgia e resolvi ampliar meu 

interesse para essas duas especialidades, estudando e me aperfeiçoando sozinha nas horas 

vagas. 

Em meus planos sempre esteve presente o desejo de iniciar a carreira docente. 

Em 2005 senti necessidade de fazer um curso de especialização voltado para a área 

educacional, iniciei então o curso de especialização de Educação em Saúde, no CEDESS. 
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Nesse curso aprendi sobre currículo, processo ensino-aprendizagem, políticas de saúde, 

didática, recursos didáticos, planejamento de aula, metodologia e outros assuntos afins. 

Durante esse período deparei-me com uma situação profissional para a qual, 

naquele momento, não me sentia preparada: atendimento domiciliar em paciente idoso, 

acamado, com Alzeimer. Percebi então, que existia uma lacuna em minha formação, 

competência no atendimento ao paciente idoso, que atualmente é o público ao qual presto 

serviços. 

Devido ao aumento de pacientes idosos ( faixa etária após os 60 anos) em meu 

consultório decidi pesquisar sobre a Odontogeriatria. 

O aumento da expectativa de vida em todo o mundo é fruto da melhora das 

condições ambientais, de saneamento básico, educação e informação da população. Dentro 

deste contexto a Odontologia terá um contingente crescente de pacientes idosos que, por sua 

condição física e mental, poderão receber um tratamento aperfeiçoado. Independente do 

aumento de rendimentos, a responsabilidade e conhecimento específico do profissional 

serão muito exigidos, pois as particularidades desta faixa etária, devem ser bem dominadas 

pelos que com ela irão se confrontar no dia-a-dia.  O profissional cirurgião-dentista necessita 

entender o ser humano como um todo, não apenas estar focalizado na cavidade oral. 

Em virtude das diversas experiências vivenciadas, coincidindo com a finalização 

do curso de especialização em Educação em Saúde interessei-me por pesquisar sobre o 

Ensino da Odontogeriatria no curso de graduação de Odontologia, cujo projeto foi 

desenvolvido no Programa de Mestrado Acadêmico em “Ensino em Ciências da Saúde”, 

também sob a responsabilidade do CEDESS. 
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Embora até o momento, não tenha tido a oportunidade, de uma inserção na 

docência, percebi a existência de lacunas nos conhecimentos de Odontogeriatria na minha 

atuação profissional. 

   Esta pesquisa procurou identificar nos currículos dos cursos de graduação em 

Odontologia a presença de estudos referentes à Odontogeriatria, situando os que a possuem 

dentro de um componente curricular específico e aqueles cujos estudos são desenvolvidos 

por um conjunto de disciplinas, incluindo a pesquisa sobre o processo de desenvolvimento 

desses conhecimentos, nos cursos superiores do Estado de São Paulo.  

No sentido de obter os dados necessários à configuração e estudo do objeto, 

foram levantadas questões que direcionaram a pesquisa. 

- Qual a posição ocupada pelo ensino da Odontogeriatria nos 

currículos dos cursos de graduação em Odontologia no Estado de São 

Paulo? 

- Como se processam os estudos referentes ao tema? 

- Quais os conhecimentos específicos necessários para o ensino da 

Odontogeriatria? 

- Qual a postura dos docentes frente à área? 

- A quem cabe, na Instituição, a docência do ensino de 

Odontogeriatria? 
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Assim, esta pesquisa pretende contribuir para reflexão sobre o currículo de 

formação do curso de graduação de Odontologia, focando o interesse sobre o estudo da 

Odontogeriatria. 

O primeiro capítulo trata do Referencial Teórico estruturado em três partes, 

sendo a primeira dedicada à história da Odontologia, na qual é relatada a evolução da 

profissão desde o surgimento até os dias atuais, destacando principalmente as mudanças 

curriculares ao longo do tempo; a segunda voltada para discussão das diretrizes curriculares 

para o curso de Odontologia, e a terceira parte destinada ao estudo de Odontogeriatria, 

transcorrendo desde seu início, sobre a abordagem no Brasil e no exterior, sua importância 

no currículo do curso de Odontologia; neste último item buscamos detalhar a definição de 

currículo. 

O capítulo seguinte refere-se aos objetivos propostos para o desenvolvimento 

deste estudo, a seguir há o capítulo relativo aos procedimentos metodológicos, no qual é 

mostrado o percurso utilizado para a construção da pesquisa, desde o modelo de pesquisa 

adotado, a escolha dos sujeitos, a elaboração do instrumento de coleta dos dados até a 

organização, preparação da análise e interpretação dos mesmos. 

No último capítulo são apresentados e discutidos os resultados da pesquisa. A 

análise foi realizada através dos dados obtidos nos questionários respondidos pelos 

participantes e confrontada com a literatura. 

Finalmente, no encerramento deste trabalho são registradas algumas 

considerações sobre o estudo em questão, nas quais discutimos os significados e impressões 

manifestadas pelo pesquisador. 
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2.REFERENCIAL TEÓRICO 

 

        Em vista das questões que visamos responder, iniciaremos o capítulo através da 

história da Odontologia. 

 

 

2.1.Breve Histórico 

 

Ao que se tem conhecimento a Medicina começou a ser praticada no Egito por 

volta de 4.600 a.C. Manuscritos egípcios, com data de 3.700 a.C., já mencionavam alguns 

malefícios dentais tais como, dor de dente e feridas gengivais. Na pirâmide Giza, caveiras 

encontradas possuíam evidências de cárie. 

O primeiro a conhecer a arte dentária com destaque no Egito, da côrte do faraó 

Zoser, chamava-se Hesi-Re. Era ele quem cuidava dos dentes dos faraós, nos quais se 

destacavam problemas periodontais, dentes fraturados e o início das primeiras próteses. 

Uma mandíbula com duas perfurações abaixo das raízes do primeiro molar indicam o 

estabelecimento da drenagem de um abscesso dentário, sendo a primeira evidência de 

procedimento cirúrgico. 

Os documentos mais antigos sobre Medicina e Odontologia originaram-se dos 

povos da Mesopotâmia. Com Hamurabi, fundador do primeiro império babilônico, veio o 

código penal mais antigo de que se tem conhecimento, legislando sobre as atividades sociais 

e os costumes regionalizados, na época. É neste código que se tem notícia das primeiras 

atividades de médicos e veterinários. 
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O Velho Testamento faz referência à saúde bucal, sem no entanto comprovar 

qualquer procedimento odontológico entre os hebreus, que procuravam serviços como as 

restaurações entre gregos e fenícios, mais por questões estéticas do que funcionais. 

Da Grécia Antiga surgiram as idéias modernas de grande parte das ciências 

inclusive com as observações (exames) clínicas, tratamento racional, exodontias e 

tratamento restaurador. Dos Romanos veio a noção de higiene bucal, uso de palito de dentes, 

pedra pomes, alabastro e ferrugem para a limpeza dos dentes. Entre os romanos não havia a 

figura do “dentista”, mas sim a de um profissional de saúde, encarregado de resolver os 

problemas de saúde (Revista ABO, 1998). 

Entre nós brasileiros há indícios de que os índios, já na época do descobrimento 

do país, tratavam seus dentes, e essas descobertas mostravam dentes bem implantados e 

quase sempre com pouquíssimas cáries, apesar de um grau muito grande de abrasão, 

creditada à alimentação. 

A Odontologia aportou no Brasil, a partir da descoberta por Pedro Álvares 

Cabral, em 22 de abril de 1500. Naquela época existiam as extrações dentárias. As técnicas 

eram quase primitivas, o instrumental impróprio e não havia forma alguma de higiene. 

Anestesia, nem pensar. A Odontologia era praticada pelo barbeiro ou sangrador, 

desinformados. As técnicas de “curar, de cirurgia, sangrar e tirar dentes” eram passadas sem 

qualquer teoria. 

Com tantos riscos para os pacientes, o exercício da Odontologia era evitado 

pelos médicos e cirurgiões da época, que temiam se responsabilizar pela possibilidade de 

morte por hemorragias e inevitáveis infecções. 
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A Odontologia era vista como uma prática que tornava as mãos dos profissionais 

de medicina pesadas, diminuindo a destreza para intervenções consideradas delicadas. 

Para exercer a Odontologia à época, os barbeiros ou tiradentes necessitavam da 

licença especial conferida pelo “cirurgião-mor mestre Gil”. Quem não possuía essa licença 

poderia ser preso e multado. A reforma do Regimento em 12 de dezembro de 1631 

determinava a multa de dois mil réis às pessoas que tirassem dentes sem licença. Os ofícios 

de tiradentes e sangrador eram acumulados pelos barbeiros. O sangrador também podia tirar 

dentes, pois nos exames de habilitação tinham de provar que durante dois anos “sangraram” 

e realizaram as demais atividades de barbeiro. 

Em 1728, na França, o livro “Le Chirugien Dentiste au Traité des Dents”, de 

Pierre Fauchard, revolucionou a odontologia, ao trazer novos conhecimentos, criando 

técnicas e aparelhos. Por isso, Fauchard é chamado  “o pai da Odontologia Moderna”. 

Nas últimas décadas do século XVIII os dentes eram extraídos com alavancas 

rudimentares e o pelicano. Não havia tratamento de canais e as obturações eram de chumbo, 

sobre tecido cariado e polpas afetadas. As conseqüências eram desastrosas. A prótese era 

bem simples, esculpindo dentes em osso ou marfim, que eram amarrados com fios aos 

dentes que haviam sobrado. 

 No Brasil, em 23 de maio de 1800, foi criado por D. João VI o “plano de 

exames”. Um aperfeiçoamento das formalidades e dos exames. Nesse ano encontra-se pela 

primeira vez, em documentos do Reino o vocábulo “dentista”, porém o termo foi criado pelo 

cirurgião francês Guy Chauliac. 
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Em março de 1808 foi criada a Escola de Cirurgia no hospital de São José, na 

Bahia. 

Nesta época muitos dentistas franceses vieram para o Brasil, trazendo o que 

havia de melhor na Odontologia mundial. 

Em 1839 é criada por Chaplin A. Harrer, em Baltimore, Estados Unidos, a 

primeira Escola de Odontologia do mundo, Colégio de Cirurgia Dentária. 

Em 1850, no Brasil, pelo Decreto-lei 598 é criada a Junta de Higiene Pública, 

que possibilitou à medicina uma enorme evolução, principalmente pelas medidas 

saneadoras. Os três primeiros dentistas que se registraram foram Luiz Antunes Carvalho 

(1852), Emílio Salvador Ascagne (1859) e Theotônio Borges Diniz (1860). Procuravam a 

melhoria do ensino e normas um pouco mais criteriosas e moralizadoras para aqueles que 

desejassem praticar a Medicina e Odontologia. 

Em 1869 surge a primeira revista odontológica - “Arte Dentária”. 

O Decreto nº 8024, de 12 de março de 1881, no art. 94 do Regulamento para os 

exames das Faculdades de Medicina dispõe: “os cirurgiões-dentistas que quiserem se 

habilitar para o exercício de sua profissão passarão por duas séries de exames: o primeiro de 

anatomia, histologia e higiene, em suas aplicações à arte dentária o outro de operações e 

próteses dentárias”. 

Ante os fatos narrados, faltava apenas um líder e visionários para instituir o 

ensino da Odontologia no Brasil. Vem na pessoa de O Visconde de Sabóia, assumindo a 

direção da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 23 de fevereiro de 1880. Atualiza o 

ensino, tanto material como cientificamente, cria o laboratório de cirurgia e prótese dentária. 
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Em 25 de outubro de 1884, pela primeira vez, vinha consignado que a 

odontologia formaria um curso anexo. Assim, cada uma das Faculdades de Medicina do 

Império se designará pelo nome da cidade em que tiver assento, sendo regida por um diretor 

e pela Congregação dos Lentes, e sua composição será de curso de ciências médicas e 

cirúrgicas e de três cursos anexos: o de Farmácia, o de Obstetrícia e Ginecologia e o de 

Odontologia. 

Neste momento havia apenas as Faculdades de Medicina do Rio de Janeiro e de 

Salvador. 

Diante de tais observações, compreende-se, portanto, que a primeira Escola de 

Odontologia de São Paulo, criada em 07 de dezembro de 1900, denominou-se nos primeiros 

anos, Escola de Farmácia, Odontologia e Obstetrícia de São Paulo. 

Ainda no Decreto 8024 (1881), no capítulo II, a Sessão IV que tem título de: “Do 

curso de Odontologia”, em seu Artigo 9º: Das matérias deste curso haveria três séries: 

 1ª série – física, química mineral, anatomia descritiva e topografia da 

cabeça. 

           2ª série – histologia dentária, fisiologia dentária, patologia dentária e 

higiene da boca. 

 3ª série – terapêutica dentária, cirurgia e prótese dentária. 

A Odontologia advém da área de conhecimento do campo das ciências médicas 

e, por conseguinte, tem seu marco conceitual e seu alicerce na medicina científica. O seu 

paradigma começa quando se institucionaliza o Relatório Flexner que pretendeu a 

reformulação do ensino médico no século 20 na Faculdade de Medicina de Johns Hopkins, e 
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publicado em 1910, conjuntamente com a Fundação Carneger dos Estados Unidos 

(MENDES, 1985). O Relatório Flexner apresenta as seguintes sugestões: 1) definição de 

padrões de entrada e ampliação, para quatro anos, da duração dos cursos; 2) introdução ao 

ensino laboratorial; 3) estímulo a docência em tempo integral; 4) expansão do ensino 

clínico; 5) vinculação das escolas médicas às Universidades; 6) ênfase na pesquisa biológica 

como forma de superar a era empírica do ensino médico; 7) estímulo à especialização 

médica; 8) vinculação da pesquisa ao ensino; e 9) controle do exercício profissional pela 

profissão organizada. 

No período de 1940 a 1950 surge o modelo de prática odontológica científica ou 

flexneriana. Esse expressa um conjunto que envolve o mecanicismo, biologicismo, 

individualismo, especialismo (especialização), exclusão de práticas alternativas, tecnicismo 

do ato odontológico, com ênfase na odontologia curativa e de gestão tecnocrática. 

A construção do processo de formação do cirurgião-dentista acontece dentro de 

um contexto histórico, político, econômico, social e cultural. Assim, a educação 

odontológica é um processo contínuo destinado a formar profissionais capazes de manter ou 

restaurar o estado de saúde da cavidade bucal. O objetivo é produzir, eficientemente, um 

número suficiente de profissionais, com qualidade adequada, capazes de produzir, entregar e 

distribuir serviços odontológicos da maneira mais econômica possível. As profissões 

existem para satisfazer uma necessidade social. A Odontologia pertence a um sistema social, 

dentro do qual a profissão e suas instituições estão continuamente se reajustando de acordo 

com a mudança na tecnologia, os pontos de vista de profissionais e as necessidades ou 

demandas da educação odontológica (CHAVES, 1977). 
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No início dos anos 70 do século passado, começa a se questionar no ensino 

superior a formação docente daqueles que comumente não receberam o mínimo de uma 

formação pedagógica e, como decorrência, apresentam dificuldades no exercício desta 

atividade, que requer uma abordagem múltipla e complexa do ensino-aprendizagem (PERRI 

DE CARVALHO, 2001). 

Traçar considerações sobre ensino superior não é tarefa fácil; mesmo estando na 

condição de discente e docente, observamos que esse ensino tem se apresentado um tanto 

desgastado e que as estratégias utilizadas para resgatar sua credibilidade e 

autoconfiabilidade pouco tem apresentado resultados convincentes. 

Goldberg (1995, apud Castanho, 2002) considera que a renovação do sistema de 

inovação pedagógica deve ser um processo ( contínuo e duradouro), mas que precisa ser 

mais que isso. Distingue entre mudança e inovação, esta última sendo algo mais deliberado, 

intencional e planificado, e não algo que ocorre espontaneamente. 

O curso de Odontologia passou por muitas transformações ao longo dos anos, 

conforme a necessidade e as tendências de mercado foi se adaptando às exigências, 

aumentando o número de anos e conhecimentos. Nas últimas décadas, reformulações 

curriculares propuseram a modernização e adequação do curso odontológico à realidade 

social. 

 

2.2.Diretrizes Curriculares para o curso de graduação em 

Odontologia 
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A educação brasileira passou por vários momentos distintos; decretos e leis 

foram instituídos e reformados, diferentes tendências de ensino – higienista, militarista, 

pedagogicista, tecnicista - todas norteadas de acordo com os interesses políticos de cada 

momento até chegarmos a nossa atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), promulgada em dezembro de 1996. 

Nos termos da Resolução CNE/CES nº 3, de 19 de fevereiro de 2002, que traz 

anexas as Diretrizes Curriculares para o curso de graduação em Odontologia inicia-se a 

construção do projeto pedagógico atual, necessitando de mudanças curriculares e 

profissionalização do trabalho docente. 

O dispositivo legal é evidenciado pelas Diretrizes Curriculares, princípios, 

fundamentos, condições, procedimentos da formação de cirurgiões-dentistas e competências. 

No Artigo 3º da Resolução nº3 é delineado o perfil do formando egresso, profissional 

cirurgião dentista de formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, 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. 

A resolução assinala, após discernir sobre as competências e habilidades 

específicas requeridas à formação do profissional cirurgião-dentista, os conteúdos essenciais 

para o curso de graduação em Odontologia. O Artigo 7º refere-se ao fato de que a formação 

do cirurgião-dentista deve garantir a existência de estágios curriculares, sob supervisão 

docente. Este estágio deverá ser desenvolvido de forma articulada e com complexidade 

crescente ao longo do processo de formação. 



 - 29 - 

O Artigo 8º dispõe que o projeto pedagógico do Curso de graduação em 

Odontologia deverá contemplar atividades complementares e as Instituições de Ensino 

Superior deverão criar mecanismos de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo 

estudante. Assim observa-se ao ler o Artigo 9º que o curso de graduação em Odontologia 

deve ter um projeto pedagógico construído coletivamente, centrado no aluno como sujeito 

da aprendizagem e apoiado no professor como facilitador e mediador do processo ensino-

aprendizagem. 

O art. 10 dispõe que as Diretrizes Curriculares e o Projeto Pedagógico devem 

orientar o Currículo do curso de graduação em Odontologia. Este Currículo deverá 

contribuir para a compreensão, interpretação, preservação, reforço, fomento e difusão das 

culturas nacionais e regionais, internacionais e históricas, em um contexto de pluralismo e 

diversidade cultural. O parágrafo 2º estabelece que o currículo do curso de graduação em 

Odontologia poderá incluir aspectos complementares de perfil, habilidades, competências e 

conteúdos, de forma a considerar a inserção institucional do curso, a flexibilidade individual 

de estudos e os requerimentos, demandas e expectativas de desenvolvimento do setor saúde 

na região.  

Entre as competências e habilidades, o graduando de odontologia, deve: colher, 

observar e interpretar dados para a construção do diagnóstico; identificar as afecções buco-

maxilo-faciais prevalentes; desenvolver raciocínio lógico e análise crítica na conduta clínica; 

propor e executar planos de tratamento adequados; realizar a promoção e manutenção da 

saúde; comunicar-se com pacientes, com profissionais da saúde e com a comunidade em 

geral, dentro de preceitos ético-legais; trabalhar em equipes interdisciplinares e atuar como 

agente de promoção de saúde; planejar e administrar serviços de saúde coletiva, acompanhar 
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e incorporar inovações tecnológicas ( informática, novos materiais, biotecnologia) no 

exercício da profissão. 

Neste sentido considero necessário o contato do aluno de graduação com a 

Odontogeriatria, considerada uma das grandes áreas do futuro, no que se refere à saúde, 

devido ao envelhecimento das pessoas com a preocupação da qualidade de vida, visando o 

bem-estar geral do indivíduo em todas as fases do desenvolvimento e na velhice. 

 

 

2.3. O Estudo de Odontogeriatria   

 

A Odontogeriatria surgiu em meados dos anos 80, do século passado nos 

Estados Unidos, mas no Brasil, neste início do século XXI, ela está apenas engatinhando, 

reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) como especialidade, no ano de 

2001. 

Trata-se de uma área da Odontologia, que trabalha com pacientes com mais de 

60 anos, objetivando a integração social, psicológica, funcional e preventiva de doenças 

bucais, que podem aumentar os riscos de doenças sistêmicas em idosos. 

A maior atenção com os idosos é demandada pela observação do aumento desta 

população em todo o mundo e que poderá colocar o Brasil como o 6º País em número de 

idosos no ano de 2025 ( SALIBA et al,1999). Neste sentido a American Dental Association 

(ADA) prevê, nos próximos 20 anos, uma freqüência aos consultórios numa relação de dois 
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idosos para cada três novos pacientes. Estima-se que no ano de 2050, os idosos 

representarão 1/5 (um quinto) da população mundial. 

Espera-se que o ser humano, viva por mais tempo com mais saúde, exigindo dos 

profissionais da área da saúde mais conhecimento sobre o processo de envelhecimento, bem 

como sobre os vários determinantes, que atuam nas condições de saúde, qualidade de vida e 

autonomia dos idosos. 

A terceira idade é composta de um grupo muito heterogêneo, com características 

próprias acumuladas ao longo da vida, que variam desde o nível sócio-econômico, estado de 

saúde, nível cultural, até níveis de motivação, fazendo com que a preparação deste 

profissional da área da saúde, que se dedica ao atendimento desta faixa etária tenha que 

conhecer muito mais que as alterações anatomo-fisiológicas, ampliando seus horizontes no 

desenvolvimento das mudanças do decorrer do tempo e outras funções pertinentes a seu 

papel. 

O estudo de Odontogeriatria teve origem na disciplina de prótese dentária, 

devido à necessidade dos pacientes idosos utilizarem prótese para o restabelecimento das 

funções estéticas e mastigatórias. Atualmente os estudos nessa área estão em expansão 

devido à cobrança por parte do mercado (MONTENEGRO, 2002). 

A Odontogeriatria é uma área que implica, em conhecimentos abrangentes de 

medicina e farmacologia, normalmente não disponíveis para o cirurgião-dentista, que deve 

obtê-los o mais rápido possível e com a maior profundidade que o tema merece. A esta área 

do conhecimento está reservada a missão destes novos tempos, irmanada com a medicina e 

as demais profissões do campo da saúde. O conhecimento de eventos patológicos no sistema 

cardiovascular por bactérias oriundas da cavidade bucal, a necessidade do acompanhamento 
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periodontal constante para um controle mais eficiente de diabetes, o apoio nos casos de 

hipertensão arterial, da estética e função mastigatória ativa para idosos, revelam um perfil de 

um profissional sintonizado com uma nova Odontologia (BRUNETTI, 1998). 

Já entramos na época dos desafios do envelhecimento e, com isso, tem 

aumentado muito a procura por uma vida saudável, tornando necessário um preparo maior 

do profissional de saúde para atender adequadamente essa nova demanda, fazendo com que 

haja um planejamento para as medidas assistenciais. E, assim, considerar a necessidade de 

uma maior integração entre as diferentes áreas da saúde. 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a população mundial está 

ficando mais velha. A cada mês, o número de pessoas com 60 anos ou mais de idade 

aumenta em aproximadamente um milhão de pessoas no grupo populacional. Em 1950 a 

população era de 2,1 milhões de pessoas; deve chegar segundo as estimativas, ao ano de 

2025, aos 31,8 milhões, ou seja, em 75 anos a população total de idosos deve crescer cinco 

vezes; estima-se que até o ano de 2020 haverá um decréscimo de 2% na população de 15 a 

64 anos e um aumento de 250% na população de 65 anos ou mais ( Dado publicado no 

artigo Odontogeriatria e Gerontologia em Odontologia, acesso em 05/09/2005). 

As transformações decorrentes do envelhecimento são tantas que, comumente, 

os dentes acabam sendo esquecidos. Mas, tê-los funcionando bem garante a ingestão de 

melhores nutrientes na alimentação diária e ajuda a manter a saúde geral do indivíduo 

sempre nos melhores níveis, pois são os dentes (ou, quando necessário, próteses bem 

adaptadas) que permitem mastigar bem os alimentos, uma vez preparados  adequadamente 

para serem ingeridos e absorvidos pelo organismo do idoso. 
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O Ensino da Odontogeriatria exige seriedade, pois tem grande aplicação social, 

além dos pacientes da terceira idade apresentarem suas particularidades no atendimento, 

exigindo uma atenção específica, caso contrário podem abandonar o tratamento dentário. Às 

vezes uma simples inflamação na cavidade oral pode levar a um problema cardíaco ou 

descompensar o controle de diabetes. A inflamação faz o organismo produzir substâncias, 

que podem gerar coágulos sanguíneos, obstruindo a circulação e provocando até infarto. 

Existem também os casos de pneumonia contraída por aspiração dos microrganismos 

existentes numa gengiva inflamada, que não é bem higienizada pelo idoso. Isto pode ocorrer 

com qualquer pessoa, mas em idosos representa uma situação mais crítica devido à sua 

reserva funcional diminuída para enfrentar uma infecção pulmonar. Nesta faixa etária a 

higienização correta dos dentes ajuda a combater efeitos colaterais, da maioria dos 

medicamentos normalmente ingeridos, como por exemplo, os remédios para hipertensão e 

diabetes, que podem diminuir a produção de saliva, levando a cáries e gerando mau hálito. 

Outra incidência também é a prevenção de câncer bucal que aumenta muito a partir dos 50 

anos, sendo o diagnóstico precoce muito importante. 

Atualmente, as pesquisas na área da geriatria e também na odontogeriatria são de 

extrema importância para que possamos colher os frutos mais tarde. Afinal, quem não 

gostaria de envelhecer com mais qualidade de vida e viver uns bons anos a mais? 

Mesmo no exterior, a Odontogeriatria é recente e pode-se visualizar seu real 

início na década de 80 do século XX, ainda que a literatura apresente um pequeno número, 

desde o final da década de 50 (USA).Os poucos estudos existentes apontam para a 

necessidade do ensino em Odontogeriatria. Em nível internacional, o ensino de 

Odontogeriatria no Reino Unido está entre os mais avançados do mundo, sendo ensinado 
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tanto na graduação como na pós-graduação. A este respeito o curso de Odontologia da 

Universidade de Londres é pioneiro. Na Dinamarca a odontogeriatria tem sido assunto 

obrigatório desde 1980, através da percepção dos profissionais manifestarem despreparo 

para enfrentar o aumento do número de idosos. Do mesmo modo, no Canadá, o 

conhecimento do tema está incluído no currículo do curso. Um estudo realizado na América 

Latina através da Organização Pan-Americana da Saúde/ Organização Mundial da Saúde 

revelou que o ensino de Odontogeriatria deveria ser uma prioridade e ser incorporado no 

currículo do curso de Odontologia, com objetivo de formar profissionais generalistas 

capazes de tratar pacientes idosos (SAINTRAIN et al, 2006). No Brasil, as atividades 

pioneiras pertencem à Universidade Estadual de Maringá e Federal de Florianópolis 

(BRUNETTI, 1998). 

A prática odontológica no Brasil é resultado de um modelo institucionalizado 

pelas universidades e associações de classe, vinculados a componentes econômicos, 

políticos e ideológicos (CHAVES, 1977). 

O campo de atuação do odontólogo não se limita ao conhecimento e à 

conservação da saúde bucal. Engloba também a preocupação com a doença bucal, visto que, 

ao longo dos anos, ela pode comprometer a qualidade de vida do indivíduo (TORRES, 

2002). 

A partir da década de 50 do século passado, vem ocorrendo progressiva elevação 

da esperança média de vida em todas as populações do mundo, fato este que se relaciona 

diretamente com a diminuição das taxas de natalidade e mortalidade infantil, a melhoria no 

tratamento das doenças infecciosas e condições de saneamento básico, e o acesso aos 

serviços de saúde para um número maior de indivíduos. Assim, projeta-se para o ano de 
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2020 uma percentagem da população brasileira com mais de 60 anos igual a 14%, e uma 

expectativa de vida de cerca de 72 anos. 

É necessário saber distinguir entre as mudanças que ocorrem no organismo 

apenas pela passagem dos anos, correspondentes aos efeitos naturais do processo de 

envelhecimento, também denominado senescência, e as alterações produzidas pelas diversas 

doenças que podem acometer o idoso, configurando o que se chama de senilidade 

(PASSARELLI, 1997). 

 

2.4. Processo de Envelhecimento 

 

Ao profissional que trabalha ou pretende trabalhar com pacientes idosos é 

imprescindível o conhecimento sobre o processo de envelhecimento do ser humano. 

Todo organismo multi-celular possui um tempo limitado de vida e sofre 

mudanças fisiológicas com o passar do tempo. A vida de um organismo multi-celular 

costuma ser dividida em três fases: a fase de crescimento e desenvolvimento, a fase 

reprodutiva e a senescência, ou envelhecimento. Durante a primeira fase, ocorre o 

desenvolvimento e crescimento dos órgãos especializados, o organismo cresce e adquire 

habilidades funcionais que o tornam apto a se reproduzir. A fase seguinte é caracterizada 

pela capacidade de reprodução do indivíduo, que garante a sobrevivência, perpetuação e 

evolução da própria espécie. A terceira fase, a senescência, é caracterizada pelo declínio da 

capacidade funcional do organismo. 
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O envelhecimento é causado por alterações moleculares e celulares, que resultam 

em perdas funcionais progressivas dos órgãos e do organismo como um todo. Há, portanto, 

um efeito cumulativo de alterações funcionais, com degeneração progressiva dos 

mecanismos que regulam as respostas celulares e orgânicas frente às agressões externas, 

levando ao desequilíbrio do organismo como um todo (HOFFMANN, 2002). 

Para redefinir o papel social do idoso, a expressão contemporânea usada é 

“terceira idade”, uma nova construção social referida entre a vida adulta e a velhice. Essa 

terminologia é usada para designar um envelhecimento ativo e independente. Os idosos 

estão construindo seu espaço de sociabilização e inclusão social. Esses espaços são 

importantes na construção social da identidade do idoso durante a velhice, pois permitem 

uma interação dos mesmos, na busca de uma positivização da velhice que afaste a solidão e 

o preconceito, permitindo um envelhecimento ativo e independente. 

Parafraseando Lehr (1999, apud Silva, 2005), pode-se inferir que é preciso haver 

uma mudança de valores, sobretudo no que tange à imagem negativa que a sociedade 

propaga dos idosos, de fragilidade e dependência. Os indivíduos da terceira idade não 

desejam ser desligados e serem rotulados como objetos de cuidado somente.  

A classificação de um indivíduo como idoso não deve limitar-se apenas à idade 

cronológica, embora a mesma tenha sido adotada de forma massiva e quase como exclusiva 

nas discussões sobre o envelhecimento. É fundamental também levar em conta as idades 

biológicas, social e psicológica que não coincidem necessariamente com a cronológica. 

Portanto, a diferença entre as mesmas é importante, a fim de que se possa compreender 

melhor as múltiplas dimensões da velhice. 
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Quanto a idade biológica, concernente aos aspectos ligados às modificações 

físicas e biológicas, pode ocorrer de forma diferenciada entre os indivíduos de uma mesma 

sociedade. Desse modo Aragó ( apud Duarte, 1995, p.42) argumenta que não se pode centrar 

nesta faceta biológica a noção de senectude, apesar do declive biológico ser real e em certa 

medida irreversível. Portanto, não existe momento algum em que o crescimento psicológico 

do indivíduo possa cessar. O desenvolvimento psicológico pode conservar uma real 

independência no que tange à irreversibilidade do processo biológico. Assim, o fator 

biológico terá maior ou menor peso conforme for a personalidade do indivíduo. 

A idade psicológica relaciona-se às modificações cognitivas e afetivas 

transcorridas ao longo do tempo. E na velhice, esse potencial não para, desde que a 

capacidade de reserva do sistema nervoso não seja comprometida devido à manifestação de 

uma demência. Desse modo, não se pode deixar de assinalar a existência do grande 

potencial latente para o rendimento intelectual na velhice. 

A idade social, conforme Mishara/Riedel ( apud Duarte, 1999, p.43), designa 

papéis que venham a desempenhar na sociedade. O conflito entre as idades social, 

psicológica e cronológica constitui uma forma de dissonância, principalmente quanto ao 

item isolamento social do idoso, podendo ser ocasionado muitas vezes pela aposentadoria ou 

morte de parentes, antecipando assim a morte social frente à biológica. 

Cada uma dessas idades acima apresenta pontos de relevância significativa 

diferenciada e complementam uma a outra, e favorecem uma percepção mais abrangente do 

indivíduo idoso, haja vista que o processo de envelhecimento apresenta peculiaridades bem 

diversificadas. 



 - 38 - 

O envelhecimento é, em princípio, comum a todos, o processo de envelhecer é 

marcado por diferentes modos de se vivenciar esta experiência. Alguns envelhecem mais 

rapidamente do que outros e nem todos vivem esse processo da mesma maneira, uma vez 

que o envelhecimento está estritamente relacionado às condições materiais e simbólicas que 

identificam socialmente cada indivíduo. O processo de envelhecimento é, assim, 

diferenciado segundo o grupo social e o sexo a que pertencemos ( PEIXOTO, 2004). 

A debilidade no trato com a população idosa, está ligada à falta sistemática de 

pesquisa nessa área. Além da frágil introdução das disciplinas relacionadas ao 

envelhecimento (geriatria e gerontologia) no currículo acadêmico coloca assim, mais um 

desafio para os profissionais que trabalham a temática, em função da variabilidade de 

problemas. Por conseqüente, é preciso conhecer de modo mais sistemático e preciso o rosto 

do processo de envelhecimento no Brasil, a fim de oportunizar uma sintonia entre 

programas, projetos e políticas de intervenções sociais para idosos ( SILVA, 2005). 

 

 

2.5. Currículo 

 

Uma grande preocupação das Universidades é a elaboração do currículo, 

sugerindo-se que seja pautado nas diretrizes curriculares do curso. O termo “currículo” vem 

do latim curriculum, que significa um percurso, um caminho. 
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 Moreira & Silva (2000) complementam o significado literal da palavra currículo 

como sendo o percurso que leva à aquisição de conhecimentos que possam fazer do 

indivíduo submetido a ele um profissional que domina sua área e está apto a exercer funções 

na mesma. 

               Para Maia (2004, p.103) currículo pode ser definido como “todas as experiências e 

atividades realizadas e vividas pelos estudantes sob a orientação da escola, tendo em vista os 

objetivos visados”. 

De acordo com Sacristán (1998), o currículo concretiza os fins sociais e culturais 

de socialização da educação e ajuda no desenvolvimento do modelo educativo. É por meio 

dele que se dispõe o conteúdo que é utilizado quase de forma universal em sistemas 

educativos. 

Nos dias atuais há necessidade da elaboração de um currículo voltado para as 

necessidades sociais da população e que possam ser contempladas, a igualdade e a 

diferença, e as diferentes visões de mundo possam ser levadas em consideração e respeitadas 

( MOREIRA & SILVA, 2000). 

Outra grande preocupação das Instituições de formação superior é o processo 

ensino-aprendizagem. Segundo Anastasiou (1998) o ensino e a aprendizagem constituem 

uma unidade dialética no processo, unidade essa caracterizada pela precedência do papel 

condutor do professor e conseqüentemente auto-atividade do aluno, na qual o ensino existe 

para a aprendizagem, mediante o ensino provoca-se a aprendizagem, como tarefas 

constantes dos sujeitos do processo. O professor representa um papel primordial no processo 

ensino-aprendizagem. Ele deve incentivar o aluno à produção de conhecimentos próprios 

(SAVIANI, 1997).  
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 3. OBJETIVOS 

 

3.1.OBJETIVO GERAL 

- Analisar os conteúdos relativos a Odontogeriatria no currículo do curso de 

graduação em Odontologia, no Estado de São Paulo, e como se processa o ensino desses 

conhecimentos, sob a óptica dos coordenadores e professores de curso.  

 

 

3.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar a existência do componente curricular ou de conhecimentos 

relativos à Odontogeriatria a partir dos sites das Faculdades e conforme a óptica dos 

coordenadores e professores de curso. 

        - Conhecer, sob a óptica dos coordenadores e professores do curso, o processo 

de ensino-aprendizagem da Odontogeriatria. 
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4.METODOLOGIA 
 

4.1 Modelo de pesquisa 

 

O modelo de pesquisa adotado foi o descritivo-exploratório e a abordagem  

quanti-qualitativa. 

Do ponto de vista de Gil (1991) a pesquisa descritiva visa descrever as 

características de determinada população, fenômeno ou o estabelecimento de relações 

entre variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, questionário 

e observação sistemática. Assume em geral a forma de levantamento. Por sua vez a 

pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade do problema com vistas a 

torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Envolve o levantamento bibliográfico, 

entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado, 

análise de exemplos que estimulem a compreensão. 

A pesquisa exploratória foi utilizada neste estudo para obter informações 

sobre o ensino da Odontogeriatria em cursos de graduação em Odontologia no Estado de 

São Paulo, sob a óptica dos coordenadores  e professores de curso de graduação, 

pretendendo o estudo constituir-se em material para sensibilizar responsáveis pela 

formação de cirurgiões-dentistas, uma vez que o modelo de pesquisa em pauta levanta 

questionamentos que indicam caminhos para que outros pesquisadores e profissionais 

dêem continuidade a estudos relacionados à temática. 

A abordagem foi quanti-qualitativa com acentuação na particularidade, não 

na extensão. No entanto, o fato de se ater predominantemente à particularidade, não 

possibilitando a generalização, não invalida a contribuição para estudo da temática em 
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pauta. Os estudos não são mais ou menos importantes, apenas considerada a extensão, 

mas sua inserção em um contexto mais amplo. Trata-se de trabalhar o particular inserido 

no global. 

Para Minayo (1992) a pesquisa é uma atividade de aproximação sucessiva da 

realidade que nunca se esgota, fazendo uma combinação particular entre teoria e dado.  

De sua parte para Bogdan (1994) os dados quantitativos podem ter 

utilizações convencionais em investigação qualitativa. Podem fornecer informação 

descritiva acerca da população servida por um programa educacional em particular. 

Estes tipos de dados podem abrir novos caminhos a explorar, e questões a responder. 

 Os dados quantitativos são incluídos muitas vezes na escrita qualitativa 

como verificação para as idéias desenvolvidas durante a investigação. 

O uso da pesquisa quantitativa refere-se à descrição dos dados passíveis de 

quantificação, como os dados pessoais dos sujeitos da pesquisa: idade, sexo,  formação 

acadêmica, categoria funcional, etc. Em contrapartida, a intrincada rede de estruturas de 

significados de cada um dos sujeitos no quadro referencial de seus próprios pensamentos 

sugerem procedimentos da pesquisa qualitativa. 

Com subsídios para a linha de abordagem quanti-qualitativa, Minayo e Sanches 

(1993) corroboram na literatura registrando em suas análises que a investigação quantitativa 

tem como objetivo trazer à luz dados, indicadores e tendências observáveis. Por sua vez, a 

abordagem qualitativa trabalha com valores, crenças, representações, hábitos, atitudes e 

opiniões, sobretudo em particularidades no sentido do aprofundamento. Tais perspectivas, 
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embora sejam de naturezas diferentes, se articulam de modo integrado na prática de 

investigação, contribuindo significativamente na análise dos problemas estudados. 

Para encontrar respostas às questões propostas e tendo como parâmetro os 

objetivos estabelecidos, na tentativa de aproximação ao objeto de estudo nos valemos de 

duas modalidades de pesquisa: a bibliográfica e a de campo.  

A pesquisa bibliográfica teve o intuito de revisar a literatura para fundamentação 

do estudo, enquanto a pesquisa de campo representou um recorte na realidade institucional, 

através da óptica dos coordenadores de curso e docentes responsáveis pelo ensino da 

Odontogeriatria. O conhecimento obtido a partir da pesquisa bibliográfica permitiu o 

cotejamento entre este conhecimento e os dados da pesquisa de campo, oferecendo subsídios 

para uma discussão e interpretação dos mesmos.  

Concomitantemente à pesquisa bibliográfica elaborei o instrumento da 

pesquisa de campo, uma vez que o embasamento teórico serviu de subsídio para o 

estabelecimento de critérios para elaboração do instrumento de coleta de dados na direção 

de atingir os objetivos propostos. 

 

 

4.2 O Universo da pesquisa de campo  
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O universo da pesquisa empírica foi constituído pelos cursos de graduação em 

Odontologia reconhecidos1 pelo MEC, localizados no Estado de São Paulo, perfazendo 

trinta e quatro cursos.  

Optamos pelo Estado de São Paulo por ser o Estado da Federação com maior 

número de cursos de graduação em Odontologia e de maior diferenciação entre eles, 

tanto quanto à jurisdição como às formas de estruturação e organização curricular. 

Para configuração do universo da pesquisa localizamos, por meio de contato 

telefônico e pesquisa em website do Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e do Conselho Federal de Odontologia (CRO) os 

cursos de Odontologia reconhecidos no Estado de São Paulo, que somariam um total de 

34, sendo 9 cursos na capital e 25 no interior conforme anexo 1.  

No levantamento das Instituições na web foram encontradas também algumas 

propostas pedagógicas de alguns cursos de Odontologia. Embora não tenha sido possível 

examiná-las na totalidade essa análise foi realizada quando esse documento era 

apresentado. 

 

4.2.1 Os sujeitos da pesquisa 

 

Após a análise do currículo de algumas Instituições, através de web e contato 

telefônico, entramos em contato com os coordenadores e professores de cursos de 

graduação em Odontologia. O contato foi feito por meio de uma carta explicativa (anexo 

                                                 
1 As instituições de ensino superior solicitam reconhecimento do curso de graduação em Odontologia após o 
terceiro ano de funcionamento do curso, nos termos da Portaria MEC nº877/1997 (BRASIL, 1997). 
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2), via correio eletrônico, sobre a pesquisa a ser realizada, informando sobre os objetivos  

e solicitando dados relativos ao currículo da instituição a qual se encontram vinculados. 

Optamos pela coleta de dados junto aos coordenadores de curso, pois além de serem 

docentes, participam da organização e funcionamento do currículo. 

Foram enviados por e-mail, 34 questionários ( anexo 4) e mais o Termo de 

Consentimento ( anexo 3) aos coordenadores e docentes de ensino e, infelizmente 

obtivemos apenas 10 questionários respondidos. 

 

4.3 Instrumento de coleta de dados  

 

Tendo em vista a natureza do objeto e os objetivos da pesquisa, optamos pela 

utilização do questionário semi-aberto. 

Escolhemos o questionário semi-aberto porque ele é uma interlocução 

planejada em que os informantes respondem por escrito sobre assuntos que eles sabem 

opinar ou informar (CHIZZOTTI, 2000). 

As questões do questionário semi-aberto têm como base os seguintes eixos 

orientadores: 

- Perfil do coordenador e do docente, requerendo informações sobre a idade, o 

sexo, a formação acadêmica, Instituição em que trabalha (pública ou privada), 

tempo de docência e coordenação; 

- Percepção dos coordenadores e docentes frente ao estudo de Odontogeriatria 

na graduação do curso de Odontologia; 
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- Descrição de critérios para planejar, elaborar e desenvolver o conteúdo a ser 

ensinado; 

- Conteúdos de Odontogeriatria no curso de Odontologia; 

- Cenários de ensino para Odontogeriatria;  

- Número de docentes envolvidos no ensino; 

- Posicionamentos dos docentes e discentes diante do estudo, na opinião de 

coordenadores e docentes de curso. 

 

4.4 Organização, análise e interpretação dos dados 

 

 

As respostas às perguntas do questionário foram tabuladas. Inicialmente, 

montamos um quadro para delinear o perfil dos coordenadores. Em seguida, os dados 

referentes às demais questões foram agrupados em um quadro de resultado por questão, 

enfatizando as respostas por semelhanças e diferenças. 

Para as questões fechadas utilizou-se o critério de freqüência de respostas e 

cálculo de percentagens das respostas. Quanto às questões abertas, por serem pontuais 

sobre um determinado tema analisamos seus conteúdos em função de semelhanças e 

diferenças, com o intuito de obter respostas referentes aos objetivos estabelecidos. 

À inserção no cotidiano institucional foi obtido através dos dados fornecidos 

pelos coordenadores/docentes de curso de graduação através dos questionários. 

 



 - 49 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 5.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

                     



 - 50 - 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 
                                                                               O mundo é como um espelho que devolve a      

 

                                                   cada  pessoa  o reflexo   de  seus   próprios   pensamentos. A   

                                                 maneira como você encara a vida é que faz toda diferença. 

                                                                                                        ( Luís Fernando Veríssimo) 

   

A apresentação dos resultados foi desenvolvida em concomitância com sua 

discussão, por meio do entrelaçamento dos dados provenientes dos questionários e da 

literatura. 

      O primeiro grupo de informações foi coletado na literatura especializada e 

referindo-se ao campo conceitual do ensino da Odontologia e importância da 

Odontogeriatria nos dias atuais. Com estes dados, buscamos analisar o contexto em que 

está ocorrendo a estruturação e organização que vêm sendo propostas no currículo 

pedagógico sobre o ensino da Odontogeriatria, utilizando o estudo de documentos como 

a LDB/96, as Diretrizes Curriculares para o curso de Graduação em Odontologia e 

documentos de órgãos representativos da profissão. 

 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa desta 

Universidade e aprovado (anexo 5). A partir deste momento foi realizada busca através da 

página da web de cada Universidade, para o conhecimento do currículo ou projeto 

pedagógico de cada instituição com o intuito de procurar o componente Odontogeriatria ou 

algum componente que abordasse o conteúdo. 
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Os resultados relativos aos 34 cursos de Odontologia a partir do levantamento 

realizado na web apresentaram diferenças: uma instituição não apresenta página disponível 

na Internet; nove não disponibilizam o currículo na Internet; quatro têm o projeto 

pedagógico e o currrículo disponível; e 20 disponibilizam o currículo. Das 24 instituições 

que apresentam o projeto pedagógico ou currículo, apenas sete citam a odontogeriatria como 

disciplina obrigatória. 

A leitura dos quatro projetos pedagógicos colocados na Internet permitiu o 

conhecimento e abrangência sobre como são estruturados os cursos de Odontologia. Um 

dado significante encontrado em um dos projetos pedagógicos, antevendo o futuro está 

fundamentado na promoção da saúde, na qual o aluno do curso de Odontologia oferece 

atendimento comunitário nas diversas áreas da Odontologia, inclusive a Odontogeriatria. 

Esse projeto pedagógico apresenta como um aspecto inovador do curso, a valorização de 

fatores sociais como a assistência odontológica aos idosos. 

Em todos os projetos pedagógicos está presente a preocupação com a formação 

do cirurgião-dentista, que exige a contribuição de diferentes áreas de conhecimento. É 

constituída de conteúdos básicos e profissionalizantes que devem ser desenvolvidos com 

enfoque unificador. 

Em um dos projetos pedagógicos é apresentada a disciplina de Saúde Coletiva 

com os objetivos de introduzir o aluno no campo da saúde coletiva através dos conceitos 

básicos de epidemiologia, planejamento e organização de serviços de saúde, identificando os 

principais problemas coletivos de saúde bucal, enfatizando os métodos preventivos e as 

possibilidades de sua aplicação a grupos populacionais e, ainda, através de atividades de 

campo.  
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Apesar dos objetivos não deixarem claro quanto aos determinados grupos 

populacionais, eu, como profissional de Odontologia, acredito que inserem-se os grupos de 

pessoas idosas, as quais participam das campanhas para prevenção do câncer bucal e nas 

campanhas preventivas para o cuidado da saúde bucal de idosos que são consideradas 

atividades de campo na saúde coletiva. 

Os objetivos da disciplina de Clínica Integrada em um dos  projetos pedagógicos 

reporta-se à integração dos conhecimentos e experiências adquiridas ao longo do curso de 

forma  que  o aluno seja capaz de diagnosticar, planejar, prognosticar, executar 

adequadamente os procedimentos de reabilitação bucal de forma integrada, com o 

estabelecimento de uma ordem de preferência da terapêutica e a seleção de um planejamento 

de tratamento global adequado para as condições sócio-econômicas do paciente. Envolve o 

exame clínico, as urgências odontológicas, a ergonomia aplicada e os planos de tratamento 

integrados para organização, execução e aspectos preventivos, a interpretação entre cirurgia, 

periodontia e a endodontia: o plano de tratamento oclusal, pequenos movimentos 

ortodônticos, a inter-relação entre dentística e prótese e o plano de tratamento protético 

integrado. Desenvolver conteúdos de terapêutica medicamentosa em Odontologia com 

abrangências para o emprego clínico de medicamentos, as opções do uso dos anestésicos 

locais, o flúor na clínica, as ações terapêuticas dos medicamentos tópicos, o controle da 

hemorragia e os hemostáticos, a aplicação clínica de antibioticoterapia, antinflamatório e 

analgésicos de ação periférica, emprego de tranqüilizantes , terapêutica medicamentosa para 

lesões mais comuns da cavidade bucal, assim como em pacientes grávidas, idosos, 

diabéticos, cardiopatas e outros. 

Através dos objetivos da clínica integrada podemos perceber que o paciente 

idoso é tratado nessa disciplina, que engloba todas as áreas da Odontologia.  
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Após esse passo foi enviado para os e-mails dos coordenadores/docentes de 

curso um questionário (anexo 4) juntamente com o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (anexo 3), expondo os objetivos do projeto, a relevância para a área e colocado 

uma via de contato para qualquer esclarecimento adicional ( email, endereço, telefone do 

pesquisador). 

Esses passos foram precedidos de estudo piloto, com um coordenador e dois ex-

coordenadores de cursos que não fizeram parte da pesquisa, para uma primeira aproximação 

ao campo e validação do instrumento de coleta. O estudo piloto foi essencial para detectar e 

incluir mudanças necessárias ao questionário no sentido de avaliar quanto à adequação, 

clareza, correção de linguagem e objetividade das questões. 

Após os ajustes foram enviados aos sujeitos da pesquisa seguindo a relação de 

Faculdades que o Conselho Regional de Odontologia disponibiliza em sua página da 

Internet (anexo 1). 

A relação das Faculdades apresenta-se com o nome completo da Instituição, 

início do curso, número de vagas, endereço, telefone, nome do diretor ou coordenador de 

curso, e-mail do diretor ou coordenador ou da Faculdade e está dividida em capital e 

interior. 

A princípio, a lista parecia estar com os dados corretos, mas após alguns contatos 

percebi dados desatualizados, principalmente em relação à pessoa que estava exercendo a 

coordenação. Esses casos foram resolvidos através de chamadas telefônicas à própria 

secretaria da Instituição. 

Na lista da capital constavam dez faculdades, sendo que em uma o curso tinha 

sido suspenso por falta de alunos, e por isso foi excluída do estudo, ficando nove escolas na 

cidade de São Paulo. Na lista das Faculdades do interior havia trinta e três escolas, dentre as 
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quais uma não oferece mais o curso, (informação dada por telefone pela própria Faculdade, 

a atendente não soube informar o motivo); outras seis, foram eliminadas por fazerem parte 

de uma Universidade que tinha o mesmo diretor, e que possui uma sede na capital, para 

onde foi enviado o instrumento, e uma outra faculdade descartada porque participou do pré-

teste, ficando vinte e cinco escolas no interior do Estado de São Paulo. Portanto, o 

questionário foi enviado para trinta e quatro escolas de Odontologia todas registradas no 

Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo e com cursos reconhecidos pelo 

MEC, sendo nove localizadas na capital e vinte e cinco no interior. 

O período da coleta de dados inicialmente foi delimitado de 10/09/2007 a 

10/01/2008 e depois estendido até 29/02/2008, sendo que as respostas foram enviadas entre 

15/09/2007 até 26/02/2008. 

A fase de coleta de dados foi a mais difícil da pesquisa, pois as baixas taxas de 

resposta foram um problema permanente para este estudo. Alguns profissionais não 

colaboraram. Esse foi o momento de desânimo e decepção durante a pesquisa, mas após essa 

árdua luta e com os questionários respondidos em mãos deu-se início à organização dos 

dados. 

“A organização e o processamento dos dados são aspectos mais complexos da 

avaliação, no entanto, esta etapa encontra-se intimamente articulada às etapas anteriores 

desse processo de trabalho e da perspectiva analítica adotada. O momento de organização é 

de fundamental importância para que se possa obter êxito na análise” ( MINAYO, et col., 

2005, p.185-186). 

Os dados quantitativos dos questionários foram sistematizados por questões e por 

sujeitos. Foi atribuído um número para a identificação de cada sujeito, devido a total 

preservação da identidade dos sujeitos e organizados em tabelas (Word) para que a 
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visualização fosse facilitada. Foram calculadas médias e porcentagens, confeccionados 

gráficos e feita análise descritiva destes. 

As respostas às questões abertas foram agrupadas em quadros e descritas 

considerando-se semelhanças e diferenças.  

Foram enviados questionários para trinta e quatro sujeitos, dos quais dez 

retornaram, totalizando 29,4 % de respostas à pesquisa. 

 

 

 

 

5.1.PERFIL DAS INSTITUIÇÕES 

 

Em relação as Instituições, foram encontrados os seguintes dados: seis são 

instituições privadas e quatro são instituições públicas. Dados representados na figura a 

seguir, em porcentagens. 
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Figura 1 – Instituições de Ensino Superior quanto à natureza jurídica 
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5.2.PERFIL DOS SUJEITOS 

 

 

A média de idade dos sujeitos que responderam o questionário foi de 44,2 anos, 

variando de 32 a 58 anos. 

 

- Quanto à formação acadêmica: todos são graduados em Odontologia, entre os 

anos de 1975 e 1997, e um sujeito tem também graduação em Pedagogia, concluído em 

2006. 

A maioria (70%) graduou-se em escolas públicas, e 30% graduaram em escolas 

privadas. 

Quanto aos cursos de especialização, 70% dos sujeitos têm essa formação. 

Desses cursos de especialização 10% foram em área de ensino e/ou administração 

universitária, 10% em saúde coletiva odontológica; 50% são especialistas em áreas da 

Odontologia e 30% também são especialistas na área de Odontologia e de Odontogeriatria, 

como demonstra a Figura 2. Alguns possuem dois cursos de especialização. O período em 

que esses cursos foram realizados é compreendido entre  1989 a 2006. 
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Figura 2 – Cursos de especialização realizados pelos coordenadores por área de 

concentração. Destacada a área de Odontologia e Odontogeriatria. 

 

Os cursos de mestrados foram realizados no período de 1986 a 2007, sendo que 

90% dos sujeitos têm curso de mestrado. Destes, 70% realizaram o mestrado em áreas 

clínicas da Odontologia e 20% em Ciências da Saúde. 
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Figura 3 – Cursos de Mestrado realizados por áreas de concentrações. Destacada área de 

reabilitação em idosos. 

 

Todos os cursos de doutorado foram realizados em área da saúde, 

especificamente na área clínica da Odontologia no período de 1990 a 2006, sendo que 60% 

dos sujeitos tem essa titulação, 20% estão cursando o doutorado e 20% restante não 

apresentam essa titulação. 

 

 

 

Figura 4 – Cursos de Doutorado realizados ou em curso pelos sujeitos. 
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Apenas 30% dos sujeitos apresentam o pós-doutorado. Todos os sujeitos que têm 

pós-doutorado concluíram no exterior no período de 1996 a 2005. 

Em relação ao tempo de docência dos pesquisados, 60% responderam ter mais de 

10 anos e 40% têm de 5 a 10 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 5 – Resultados para tempo de magistério em porcentagens. 

 

 

Quanto ao regime de trabalho que esses sujeitos cumprem em suas Instituições, 

os resultados variam de 40% em tempo integral, 30% em tempo parcial e 30% para horista, 

conforme a figura. 
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Figura 6 – Regime de trabalho dos coordenadores e/docentes. 

 

 

 

 

 

Quanto ao tempo de coordenação, 40% não responderam e 60% responderam 

que estão na coordenação de dois meses até seis anos de serviço. 

Dos pesquisados que participaram 60% exercem atividade de trabalho diferente 

da docência e/ ou coordenação, sendo que 20% desses trabalham em serviço público, 40% 

em consultório próprio e 40% se dedicam exclusivamente a área educacional. 
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Figura 7 – Atividades profissionais dos pesquisados, em porcentagem. 

 

Quanto ao exercício da docência/coordenação, 70% dos pesquisados exercem a 

docência na graduação, 10% se dedicam apenas a coordenação e 20% exercem a docência 

na graduação e também lecionam em cursos de especialização. 

 

5.3.DADOS SOBRE O ENSINO DE ODONTOGERIATRIA 

  

      Embora na sua totalidade não exista uma disciplina específica, as respostas 

obtidas a partir do questionário sobre a existência ou não de conteúdos relativos  à 

Odontogeriatria  somaram 80% e verifica-se que esses conteúdos estão inseridos nas mais 

diversas disciplinas ou estágios: na clínica integrada ( freqüência 6); na prótese dentária ( 

frequência 5); na farmacologia ( frequência 3); na semiologia (freqüência 3); na endodontia 

(freqüência 2); na radiologia ( freqüência 2); na dentística ( freqüência 2); na cirurgia buco-

maxilo-facial ( freqüência 2);  na educação para saúde ( freqüência 1); na saúde coletiva ( 

freqüência 1); e na  reabilitação oral ( frequência 1). 

 



 - 62 - 

Diante de 10 sujeitos encontramos 28 respostas afirmativas, tendo sido nomeadas 

11 disciplinas. 

Quanto ao momento de inserção da Odontogeriatria no Curso de Graduação 

obtivemos respostas que somaram 30% em todos os semestres/ e anos do curso e 20% 

somente no último ano do curso. 

Como podemos notar está presente a preocupação na formação do odontólogo 

generalista que inclui a área de Odontogeriatria. Na falta de uma disciplina ou de um 

módulo que integra/ relaciona disciplinas específicas  esse conteúdo é desenvolvido em uma 

variedade de disciplinas ora enfocando medidas preventivas e de saúde coletiva, ora 

questões de reabilitação, ora nos estágios de clínica e prótese dentária, ora em disciplinas 

básicas da formação profissional. 

 

 “Como não existe um módulo ou uma disciplina de Odontogeriatria, ela é 

dada na disciplina de clínica integrada onde o paciente é tratado como um todo....”S10 

 

Nesta fala podemos perceber que está presente um conceito relativo à formação 

humanística. A formação humanística é essencial para o profissional de saúde; sua atuação e 

relações com outros seres humanos propiciarão inúmeras situações interpessoais na relação 

profissional-paciente exigindo o adequado preparo em áreas das ciências humanas.  

A Instituição que oferece o ensino na clínica integrada coloca um enfoque na 

formação de profissionais generalistas. 

Os dados revelam uma preocupação dos docentes formadores frente a 

Odontogeriatria embora não haja um módulo sistematizado deste conteúdo. 
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A dificuldade se coloca na medida em que esse conteúdo encontra-se 

pulverizado, podendo não haver uma efetividade e uma sistematização de competências 

necessárias ao atendimento da população idosa.  

A disciplina de Prótese dentária foi muita citada pelos sujeitos da pesquisa, como 

sendo uma disciplina que atende a um número grande de idosos. Essa incidência e 

semelhança nas respostas apresenta-se devido à faixa etária avançada dos pacientes 

atendidos nas disciplinas de próteses dentárias em função da maioria das vezes o paciente 

idoso fazer uso de dentaduras e outras próteses orais em geral, porque perderam um dente ou 

vários, segundo falas abaixo:  

 “Por serem disciplinas que têm contato direto com pacientes dessa faixa 

etária e por apresentarem necessidades mais direcionadas a esses pacientes.”S3 

 

 “Porque o paciente idoso é atendido em sua maioria na clínica de Prótese 

Total.” S6 

 

 “Porque nas diversas disciplinas de prótese dentária ( total, removível e fixa), 

há grande concentração de pacientes que fazem parte da 3ª idade ( 60 anos ou mais)...”S7 

 

De acordo com Garcia (1999) o foco da Odontologia Geriátrica mudou da 

atenção predominante à substituição dos dentes perdidos no paciente edentado e das 

demandas especiais dos idosos em serviços de assistência de longo prazo para o 

fornecimento de uma assistência à saúde oral abrangente à crescente população de idosos; 

vivendo na comunidade, a necessidade dessa assistência abrangente engloba todas as 



 - 64 - 

especialidades odontológicas e têm previsão de crescer à medida que, cada vez mais idosos, 

mantêm sua dentição natural ao longo da vida. 

 

 

Apenas um sujeito justificou a inexistência do ensino de Odontogeriatria em sua 

Instituição. 

 

 “ Porque oferece atendimento à comunidade.” S2 

 

 

O sujeito ressalta a relevância da prática apesar da profissão apresentar um lado 

tecnicista acentuado, é importante lembrar que para desenvolver esse lado técnico deve-se 

ter uma base científica muito bem fundamentada. 

Não se evidenciou na resposta do sujeito, uma preocupação com a teoria, a 

necessidade do aluno adquirir conceitos imprescindíveis  para o atendimento ao paciente 

geriátrico. 

Em algumas situações, a relação teoria e prática, é trabalhada de forma isolada, 

como se os objetivos de uma e outra fossem dicotomizados, o que significa um equívoco 

(SONZOGNO, 2004). 

A preocupação da prática pode-se tornar um mal entendido quando se antagoniza 

com a teoria, ou seja, quando a primeira é vista como prioridade, relegando à segunda um 

caráter de “mal necessário”. Ao tomar isso como certo, está se considerando que uma é mais 

importante que outra, consideração essa apenas possível se dicotomizarmos a teoria da 
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prática. Feita a separação, uma parece ter vida própria em relação a outra, adquirindo status 

diferenciados. 

A prática, tomada como auto-suficiente, não passa de mera técnica. Esta nos 

mostra o “como fazer”, nos dando, prescritivamente, passos para realizarmos determinada 

tarefa. O problema está em que, com o fornecimento dessas metodologias – como toda 

receita - , há uma certa validade ( muito curta, por sinal) no tempo e no espaço, variando 

muito de contexto para contexto. Na Universidade é impossível ensinar todas as possíveis 

técnicas de todos os possíveis contextos em que o aluno irá se inserir. Neste caso, o aluno 

terá que possuir as condições mínimas e necessárias para que possa desenvolver a habilidade 

para quando se deparar com o novo, saber avaliá-lo, julgá-lo, apreendê-lo e modificá-lo de 

acordo com a realidade na qual está inserido. O aluno deverá ser autônomo e não autômato. 

Sob o ponto de vista apenas da prática, o indivíduo fica à mercê da técnica e, portanto, se 

torna autômato, simples repetidor ( SERAFIM, 2001). 

 

Candau revela que 

   ...na questão da relação teoria-prática, se manifestam os 

problemas e contradições da sociedade em que vivemos, que como sociedade capitalista, 

privilegia a separação trabalho intelectual-trabalho manual e, conseqüentemente, a 

separação entre teoria e prática. 

 

 

Lembrando Vasquez, não há prática como atividade material sem a produção de 

finalidades e conhecimentos, que caracterizam a atividade teórica. Necessário se faz atingir 
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uma compreensão teórica suficiente e relacioná-la à prática. “Consideradas as relações entre 

teoria e prática dizemos que a primeira depende da segunda, na medida em que a prática é 

fundamento da teoria, já que determina o horizonte de desenvolvimento e progresso do 

conhecimento (p.79). 

A articulação entre “teoria e prática” exige uma organização que possibilite a 

abordagem de todos os princípios teóricos junto à prática, inclusive, em vários momentos, 

simultaneamente à prática. 

 

 

Um dado de relevância para a Odontogeriatria, emergido através das falas dos 

sujeitos foi o enfoque multidisciplinar.  

O paciente idoso, principalmente os idosos designados “atuais”, ou seja, que 

procuram os recursos, para melhorar sua qualidade de vida, em muitos casos precisam dos 

serviços das diversas áreas da Odontologia. 

   “... nas diversas disciplinas, há grande concentração de 

pacientes que fazem parte da 3ª idade ( 60 anos ou mais) e os estudantes devem desenvolver 

competências e habilidades para o atendimento ao idoso.” S7 

 

Conforme o art. 13 da Resolução nº 3, de 19 de fevereiro de 2002, que traz 

anexadas as Diretrizes Curriculares Nacionais à estrutura do Curso de graduação em 

Odontologia deverá: 

- aproximar o conhecimento básico da sua utilização clínica. 
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Por uma vez o Artigo 5º das DCN propõe que a formação do cirurgião-dentista 

tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício das 

competências específicas. 

E o item III do artigo 5º salienta – atuar multiprofissionalmente, 

interdisciplinarmente e transdisciplinarmente com extrema produtividade na promoção da 

saúde baseado na convicção científica de cidadania e de ética. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais sinalizam para mudanças paradigmáticas na 

formação do profissional crítico, tais como, ser capaz de aprender a aprender, de trabalhar 

em equipe, e de levar em conta a realidade social. 

De acordo com Fazenda (1979), para que um trabalho se constitua 

interdisciplinar necessita-se de uma equipe engajada que possa dialogar e contribuir com 

informações sobre diferentes conteúdos das disciplinas. Presume-se uma reciprocidade entre 

seus participantes, compartilhando a idéia de que um trabalho interdisciplinar dependerá 

basicamente de uma ou várias atitudes. Essa noção de conjunto se daria no engajamento de 

educadores das diferentes áreas do conhecimento entre si, a fim de tornar possível o diálogo 

e uma aproximação dos conteúdos estudados sistematicamente com o cotidiano. 

 

5.4. As Estratégias do Ensino de Odontogeriatria  

 

 

Em relação à carga horária do Ensino de Odontogeriatria houve uma diversidade 

nas respostas dos pesquisados, desde 16 horas incluindo prática e teoria até 60 horas anuais. 

Apenas uma Instituição respondeu que 100% das aulas são teóricas e não tem prática. Nas 

demais Instituições 50% são aulas práticas e 50% são aulas teóricas. 
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Os cenários adotados para o ensino são diversos: 10% utilizam apenas a sala de 

aula; 20% utilizam sala de aula e clínica da Instituição; 30% utilizam a sala de aula, clínica 

da Instituição, laboratórios, asilos, casas de repouso conveniados e hospitais; 10% 

responderam que além dos itens descritos anteriormente, também atuam no PSF ( Programa 

de Saúde da Família) e visita domiciliar a idosos; enquanto 30% não responderam essa 

questão. 
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Figura 8 – demonstra em porcentagem os cenários utilizados para o ensino 

 

Nota-se que é pequeno o número de Instituições que utiliza o cenário mais 

completo, que seria, a princípio, o mais indicado, pois coloca o aluno no ambiente mais 

próximo das possibilidades do que será o seu cotidiano. 

Quando perguntados quantos docentes estão envolvidos com o ensino, 40% 

responderam que não saberiam responder exatamente, 50% estimam entre 10 a 16 docentes 

devido a abordagem ser feita por cada professor responsável por sua disciplina de origem, 
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dando enfoque ao idoso e 10% possuem uma equipe multiprofissional contendo dois 

dentistas, uma enfermeira, uma fisioterapeuta, uma psicóloga e uma fonoaudióloga. 

 

 

 

Quanto aos critérios para planejar, elaborar e desenvolver o conteúdo de 

Odontogeriatria foram apontados alguns itens como: 

-Área Multidisciplinar/multiprofissional 

  Observados nas seguintes falas: 

  ...são feitas reuniões entre os professores para a  discus- 

  são dos conteúdos a serem desenvolvidos, reciclagem 

                     de conhecimentos e didática...S1. 

  

             ....ter uma  visão multiprofissional, conhecimento sobre  

                             envelhecimento....S5 

 

Esse critério apontado pelos sujeitos esclarece que o conteúdo de Odontogeriatria 

depende de um trabalho de equipe, ou seja, requer uma multidisciplinariedade e, se possível, 

uma interdisciplinaridade. Essa equipe troca idéias, conceitos, dificuldades para resultar 

numa melhor elaboração do conteúdo e expõe a importância da visão multiprofissional. 

Para Lück (1994), interdisciplinaridade seria mais que a interação entre duas ou 

mais disciplinas, como também pretenderia superar a fragmentação do conhecimento e para 

tanto necessitaria de uma visão de conjunto, estabelecendo uma coerência na articulação dos 

conhecimentos. 
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Um trabalho interdisciplinar é diferente de um trabalho multiprofissional. O 

trabalho multiprofissional ocorre de forma dividida, tratada por fragmentos e o trabalho 

interdisciplinar implicaria num trabalho coletivo, onde cada um coloca seus conhecimentos, 

sentimentos e expectativas em função do objetivo partilhado. 

Um outro item mencionado pelos sujeitos é: 

- As características do paciente idoso: 

                      ....O planejamento e a elaboração do conteúdo de  Odonto- 

                      geriatria são feitos anualmente. O conteúdo é baseado                   

             em assuntos pertinentes e diretamente relacionados ao paciente idoso...S6. 

 

 

                       ....relacionam-se a estudo com enfoque gerontológico, cui- 

                                   dados particulares à população desta faixa etária...S7 

 

Os idosos, ou seja, o segmento com 60 anos e mais de idade é composto de um 

grupo com características próprias acumuladas ao longo da vida. É um grupo bastante 

heterogêneo devido ao acúmulo de inúmeras particularidades; além disso, apresentam 

diferenças quanto à  personalidade, nível de educação, nível econômico, tipo de vida, 

crenças religiosas, local de moradia ( rural versus urbano), podem  apresentar boa saúde, 

estarem trabalhando e socializados ou estarem doentes e incapacitados a trabalhar e 

socializar-se entre outras particularidades. 

A maioria dos sujeitos ressaltam a importância do idoso necessitar de cuidados 

especiais e apontam como justificativa as particularidades dessa população. 
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    ...pode apresentar alterações e doenças crônico-degenerati- 

                          vas oriundas do processo de envelhecimento....S1 

 

                           ... pela própria condição de seu momento de vida....S4 

 

                      ... normalmente apresenta alterações e limitações decorren- 

                     tes da própria idade...S6 

 

                 ... em virtude das características inerentes ao paciente idoso...S7 

 

                     ... esta fase da vida tem suas particularidades, assim como o 

                     bebê, a criança e o adolescente....S8 

 Ainda assim, ressaltamos que em função destas particularidades o profissional 

deve conhecê-las a fundo a fim de compreender e atender melhor seu paciente. 

 

A gerontologia estuda o idoso do ponto de vista científico, em todos os seus 

aspectos, físicos, biológicos, psíquicos e sociais, sendo responsável pelo atendimento global 

do paciente. Assim, a geriatria, que se ocupa do aspecto médico do idoso, pode ser 

considerada como parte da gerontologia (CARVALHO, 1984). Complementando o 

raciocínio do autor acrescentamos que a Odontogeriatria é responsável pelo aspecto 

odontológico do idoso e também pode fazer parte da gerontologia. 
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O processo de estruturação científica da gerontologia não se dá por meio de uma 

incorporação mecânica das teorias. Trata-se de um processo de construção, constituído pela 

criação contínua de estruturas sempre novas. Todas as ciências (medicina, fisioterapia, 

serviço social, nutrição...) desenvolvem conhecimentos específicos voltados para o processo 

do envelhecimento. Nenhuma dessas ciências, isoladamente, consegue explicar a totalidade 

do objeto. Seu encerramento epistemológico coloca-lhes limites, sua visão é unilateral e o 

objeto é pluridimensional e comum a várias ciências, cada qual com sua perspectiva (NERI , 

1999). 

5.5. Dados sobre o Posicionamento dos docentes quanto ao estudo da 

Odontogeriatria 

 

Quanto ao momento adequado em que o conteúdo de Odontogeritria é necessário 

obtivemos os seguintes resultados: 

          Os sujeitos responderam que 30% responderam que o corpo docente não apresenta 

uma definição, ou seja, sem opinião formada; 30% consideram importante o estudo na 

graduação; 30% consideram o estudo apropriado para pós-graduação; 10% consideram 

importante o estudo na graduação e na pós-graduação. 
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Figura 9 – demonstra em porcentagem, o posicionamento dos docentes frente ao 

estudo de Odontogeriatria. 

 

 “ O aluno precisa ser um clínico geral para depois agregar conhecimento de 

Odontogeriatria....”S5 

 

Conforme o Artigo 3º da Resolução nº 3, de 19 de fevereiro de 2002, anexada as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Odontologia descreve como 

perfil do formando egresso/ profissional cirurgião-dentista, a formação generalista, 

humanista, crítica e reflexiva para atuar em todos os níveis de atenção à saúde com base no 

rigor técnico e científico. 

Entende-se que na opinião do sujeito o Ensino de Odontogeriatria seria 

apropriado para especialização. 

A especialização é uma formação para aprofundar e dar mais experiência 

científica ou tecnológica. 

Conforme a ABENO(2005) os objetivos do ensino de especialização são 

aprofundar o conhecimento e habilidades tecno-científicas, visando à formação de recursos 
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humanos no campo específico de sua atuação nas diversas sub-áreas da Odontologia, 

buscando uma transdisciplinaridade. 

No meu ponto de vista a Odontogeriatria é uma das especialidades, com a mesma 

importância da Odontopediatria, da Cirurgia que deve ser inserida na graduação e, aquele 

que se propuser a estudá-la a fundo, busque então posteriormente a especialização na área. 

             

Para trabalhar em Odontogeriatria é necessário um conhecimento sobre a 

diversidade dos pacientes idosos. Estes estão divididos em grupos: os funcionalmente 

independentes(75%),os fragilizados (20%) e os funcionalmente dependentes (5%). Embora 

a maioria seja independente, muitos tendem a enxergar esse processo de envelhecimento 

como barreira para determinado tipo de atividade abalando o seu desempenho perante a 

sociedade e sua auto-estima.  

 

 

               ....tanto sua estrutura anatômica e fisiológica como sua inserção 

                    social são diferentes de um adulto jovem...S9 

 

 

               .... o paciente idoso precisa mais do que um tratamento adequa- 

                    do, precisa de respeito e atenção....S10 

 

   

Os pacientes ditos como especiais são aqueles que por algum motivo (pressão, 

pacientes cardiopatas, diabetes, portadores de HIV, síndromes) requerem maior atenção. Um 
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paciente idoso é um paciente diferente, porque não poderá ser comparado a um paciente 

adulto devido às suas características próprias, conseqüentemente apresentam problemas 

dentários diferentes do paciente comum. As doenças orais que mais estão presentes no idoso 

são: xerostomia, atrição/abrasão, câncer oral, cáries de raiz, leucoplasias e perda dentária, as 

quais no paciente adulto não apresentam tanta incidência. 

As duas falas seguintes apontam uma contradição. 

 

 

       .... o paciente idoso é um paciente especial, pode apresentar algumas       

         doenças próprias do avançar da idade que devem ser tratadas com 

         devida atenção....S10 

 

 

         .... um paciente geriatra é um paciente comum e não especial. Paci- 

          entes especiais sim, requerem tratamento especial....S3 

 

 

Essas posições diferentes tem sido motivo para muita discussão na Odontologia, 

pois muitos profissionais consideram um paciente idoso saudável como paciente comum e 

paciente idoso com problemas de saúde como Alzeimer, demência, diabéticos, e demais 

deficiências como paciente especial. 

Na minha opinião, o idoso que freqüenta um consultório convencional pode ser 

considerado como um tipo de paciente especial e ao mesmo tempo, também é um paciente 

comum, refiro-me a tipo porque existem outros tipos de pacientes especiais como os 
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portadores de deficiências neurológicas, síndrome de dowm, hidrocefalia que necessitam na 

maioria das vezes tratamentos em ambiente hospitalar e devem ser efetuados por 

profissionais capacitados e especializados nesse público. O idoso pode ser atendido por um 

clínico geral, desde que esse profissional esteja bem preparado e conheça o processo de 

envelhecimento a fundo e suas particularidades. 

 

 

O conhecimento dos medicamentos usados em cada idoso é apontado pelos 

sujeitos como item de extrema importância para o aprendizado dos alunos e profissionais 

que se dispõem a tratar de idosos. 

 

 

 

 

               ... fazer uso de polifarmácia, o que aumenta o risco de interação  

               medicamentosa...S1 

 

 

 

                                        ... uso concomitante de vários medicamentos...S7. 
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Essas duas colocações ressaltam a importância do profissional ter amplo 

conhecimento em farmacologia, não só aqueles prescritos na Odontologia como também em 

várias áreas distintas. 

É muito comum que as pessoas de 60 anos ou mais necessitem de dois, três ou 

mais medicamentos. Além destes, ditos “de uso contínuo” – geralmente para baixar a 

pressão arterial, para controlar os níveis de açúcar no sangue (glicemia), para prevenir 

entupimentos de vasos sanguíneos, para controlar os sintomas do mal de Parkinson, ou outro 

problema neurológico, é também comum a utilização de medicamentos por conta própria 

para aliviar um mal-estar eventual. 

Assim, o efeito que seria esperado para cada medicamento em separado, pode modificar-

se, quando dois ou mais deles são usados em conjunto. Chamamos de interação medicamentosa. É 

uma questão que merece especial atenção do dentista, do médico e cautela por parte do próprio 

paciente. 

A maioria dos medicamentos são transformados e eliminados, através dos rins e 

fígado, os fármacos ficarão por mais tempo no organismo de uma pessoa idosa devido ao 

trabalho de forma lenta dos órgãos responsáveis, se comparados às mesmas doses 

administradas em adultos de faixa etária inferior. Sendo necessário, portanto, em muitas 

situações, adaptar as doses (para menos), para evitar uma intoxicação. 

Convém observar de forma constante os medicamentos que estão sendo 

administrado ao idoso, para que os profissionais responsáveis reavaliem o que está sendo 

administrados, suspendendo os medicamentos desnecessários ou passíveis de reações 

adversas. 
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5.6. Opinião dos sujeitos frente ao posicionamento dos alunos quanto 

ao estudo de Odontogeriatria 

     Dividimos em três partes que estão interligadas, apontadas pelos sujeitos. A 

primeira é o interesse do aluno em relação a Odontogeriatria, a segunda é o preconceito dos 

alunos em relação ao idoso e terceira parte é a maturidade do aluno para trabalhar com o 

paciente idoso. 

     Quanto ao interesse dos alunos as respostas foram positivas. 

                   

 

                                           ... apresentam interesse moderado....S1 

 

                                 ... o estágio, tem despertado bastante interesse....S2 

 

                 ... contudo pode-se observar interesse e valorização quanto ao  

                  paciente idoso por parte dos alunos....S6 

 

     A segunda colocação sugere a prática como maior interesse dos alunos e a terceira 

coloca o interesse dos alunos e a valorização quanto ao paciente idoso em destaque, já que 

um paciente idoso é um paciente “rico” em patologias, portanto excelente público para o 

processo ensino-aprendizagem no curso de Odontologia. 
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“O estágio supervisionado é o instrumento de 

integração e conhecimento do aluno com a 

realidade social e econômica de sua região e do 

trabalho de sua área. Ele deve, também, ser 

entendido como o atendimento integral ao paciente 

que o aluno de Odontologia presta à comunidade, 

intra e extramuros. O aluno pode cumpri-lo em 

atendimentos multidisciplinares e em serviços 

assistenciais públicos e privados.”( ABENO, 2003). 

 

O Preconceito 

 

            ....os alunos demonstram ainda uma postura preconceituosa de uma visão de caridade 

para com o idoso em relação ao seu tratamento odontológico.....S1 

 

 

 

          ... a maioria acha que os “velhos” são chatos, nem sempre tão limpinhos, 

                              enfim, não têm muita paciência com os mesmos....S10 

 

 



 - 80 - 

O preconceito é um juízo preconcebido, manifestado geralmente na forma de 

uma atitude discriminatória contra pessoas, lugares ou tradições diferentes daquelas que 

consideramos nossos. Costuma indicar desconhecimento pejorativo de alguém ao que lhe é 

diferente. ( wikipédia, acesso em 21/04/2008). 

Geralmente, o preconceito é causado pela ignorância, isto é, o não conhecimento 

do outro que é diferente. O preconceito pode ser motivado pelo medo. Falta de coragem de 

atender um paciente idoso com diversas doenças, má aparência. Seria necessário “des-

preconceituar”, a maneira de ver o idoso, mesmo que pareça estranho ou esquisito, é preciso 

conhecer para poder merecer crítica. 

A idéia pré-concebida sobre a velhice aponta para uma etapa da vida que pode 

ser caracterizada, entre outros aspectos, pela decadência física e ausência de papéis sociais. 

Muitas vezes o idoso é visto pela sociedade como um indivíduo “inútil” e “fraco”. Embora a 

imagem que possuímos dos idosos esteja mudando devido ao avanço das tecnologias na área 

da saúde proporcionando uma elevação na expectativa de vida, o “novo idoso”, é 

influenciado por hábitos saudáveis. É preciso criar novos modelos, paradigmas de 

envelhecimento e construção de novas identidades sociais. 

 Ezequiel e Sonzogno (2006) analisaram as representações sociais de estudantes 

de medicina em relação ao idoso e à velhice, identificaram as dificuldades, anseios e 

expectativas no manejo com esses pacientes e, constataram que na maioria das vezes, as 

reações dos estudantes ante pacientes idosos são negativas, manifestando-se através de falas 

de sensações de fracasso, impotência, insucessos nas relações, inseguranças e medos. Em 

suas buscas por pensamentos solidários, encontraram na literatura estrangeira, destacando 

autores do Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia e Inglaterra, que compartilhando a 

mesma impressão e tendo confirmação científica desses fatos, desenvolveram projetos com 
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inclusões de curso sobre idosos e o processo de envelhecimento normal – senescência – e o 

patológico – senilidade – e os adicionaram aos currículos institucionais no intuito de 

transformar as atitudes e relações inicialmente vazias em ricas e compensadoras. 

No trabalho de Ezequiel e Sonzogno (2006) foi citada a importância de entender 

“para quê”, “como”, “com que finalidade”, e o “porquê” das atitudes e comportamentos 

frente aos pacientes idosos, e só assim, seria possível interferir de maneira consciente, 

determinada e fundamentada na visão de mundo desses estudantes, com a intenção de 

aproximá-los da situação demográfica, histórica, cultural e social dos idosos na realidade 

atual. 

A meu ver, o preconceito é a visão mais presente acerca desta fase do processo 

de viver humano, no qual a discriminação e o isolamento aos idosos são fatos constantes e 

que aos poucos vêm sendo trabalhados e transformados em uma função positiva. É 

importante que percebamos que cada vez mais cedo o ser humano começa a preparar-se para 

o processo de envelhecimento, procurando viver de forma saudável, desenvolvendo 

atividades físicas, alimentando-se adequadamente, realizando suas atividades laborais 

satisfatoriamente e certamente com esse novo comportamento a vida terá um sentido 

concreto e a velhice, será então, a continuidade da vida. 

  

A Maturidade do aluno 

 

           ...não há maturidade do aluno no momento da graduação para que ele te- 

 nha a correta percepção do que representa ser ou estar idoso...S4 
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 ... são poucos os alunos de graduação que tem maturidade suficiente pa- 

  ra atender e compreender o idoso, enfim, não têm muita paciência com 

  os mesmos...S10 

 

 

As duas colocações afirmam a maturidade dos alunos como fator de despreparo 

ao atendimento do paciente idoso. Desta forma, podemos definir a maturidade como o 

desenvolvimento da habilidade de atendimento ao paciente idoso. Essa maturidade estaria 

então, diretamente ligada ao conceito de aprendizagem, logo, podemos insinuar a 

necessidade de mudanças essenciais em dois aspectos: educação (conhecimento sobre 

envelhecimento) e também, nos profissionais envolvidos com o ensino. Compete às escolas 

de Odontologia promover discussões com o intuito de acrescentar nos currículos atuais 

conteúdos e estratégias que viabilizem o aprendizado sobre envelhecimento. Devem 

propiciar o aperfeiçoamento de seus profissionais, assim como, programas de educação 

continuada enfocando a temática em questão. 

O papel do educador é o de intervir no processo de aprendizagem, com 

responsabilidade e comprometimento. Ajudar o aluno a apropriar-se do conhecimento 

construído, buscar significado, gerir diferenças, problematizar, motivar; enfim, dar 

condições ao indivíduo de desenvolver um pensamento e discurso próprio.     
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5.7. Competências do aluno para o atendimento ao idoso. 

 

Embora os alunos atendam pacientes idosos na clínica da faculdade, alguns dos 

sujeitos acreditam que a Odontogeriatria apresenta-se distante do conhecimento dos alunos, 

já que, apenas a função técnica da profissão lhes é exposta. 

 

  ... atualmente os alunos nem sabem o que é Odontogeriatria, pois as ca- 

  deiras acadêmicas desenvolvem um ótimo técnico...S5 

 

 

A formação do aluno de graduação se dá como um bom técnico e deixa uma 

lacuna no lado humano da profissão. O resultado nos mostra que a graduação não consegue 

desenvolver esse “tato do aluno”, essas percepções tão importantes para o atendimento ao 

idoso. Relembra o modelo de formação de Flexner que se caracteriza pela ênfase no 

tecnicismo, no afastamento de questões sociais, na fragmentação do conhecimento por 

especialidades. O paradigma flexneriano tem encontrado espaço para manter-se 

hegemônico. 

No dizer de Costa et al. (2000) a aproximação com a comunidade, permitida por 

atividades que extrapolam os limites físicos da universidade (extramuros), possibilita o 

rompimento com a formação individualista e tecnicista da profissão odontológica. 
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                 ... os alunos de graduação se formam sem a devida habilidade e competên- 

                 cia necessária não só para atendimento ao idoso, como de um modo geral. 

                 Existe uma preocupação muito grande com o tecnicismo e a parte das rela- 

                 ções humanas deixam muito a desejar...S10 

 

                     ...  eles tem competência para atender esses pacientes, especialmente do  

                 ponto de vista técnico-científico. Contudo, o atendimento global, onde en- 

                 volve o conhecimento mais detalhado da saúde geral e especialmente da e- 

                  mocional podem ficar comprometidas...S6 

 

A colocação abaixo retrata uma questão muito importante em relação à formação 

dos alunos, pois, conforme o enfoque dado pelo professor sobre o idoso, o envelhecimento, 

a qualidade de vida e a vivência com os mesmos, despertará ou não o interesse dos alunos, 

conseqüentemente permitindo-lhes conhecer as necessidades para atendimento de pacientes 

idosos. 

  .... os estudantes passam a entender as necessidades inerentes ao atendi- 

  mento  do paciente idoso a partir do enfoque dado pelo professor....S7 

 

 

 

Um total de 80% responderam que acreditam que os alunos tenham 

competências para atender o idoso e 20% responderam que não, cabendo a cada profissional 

desenvolvê-las. 
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       ... porque a maioria dos conhecimentos teóricos e práticos necessários pa- 

                        ra o atendimento destes é ensinada durante o curso de graduação. A aplica- 

                       ção desses conhecimentos dependerá da competência individual de cada a- 

                       luno...S1 

        

À medida que se começa a lidar com o conceito de competência, vai-se 

descobrindo aos poucos que competência é um atributo forte e poderoso e pode ser aplicado 

a indivíduos, equipes, organizações, comunidades e governos. 

Para Resende (2000) a competência deve contribuir para os resultados da 

organização. Segundo o autor, competência é a aplicação prática de conhecimentos, 

aptidões, habilidades, interesses, valores – no todo ou em parte – com obtenção de 

resultados. É portanto, resultante da aplicação de conhecimentos que incluem formação, 

treinamento, experiência, auto-desenvolvimento com comportamentos que englobam 

habilidades, interesse e vontade.  

Na realidade, a competência é a capacidade que um indivíduo possui para agir, 

baseada em seus conhecimentos teóricos e tácitos, que envolvem cinco elementos 

interligados: conhecimento explícito, habilidade, experiência e julgamento de valor e rede 

social. 

O conhecimento explícito é adquirido em particular pela relação teoria e prática, 

via educação formal. A habilidade – saber fazer – envolve aptidões físicas e mentais e é 

adquirida por treinamento e prática. A experiência é adquirida especialmente pela reflexão 

sobre erros e sucessos passados. Os julgamentos de valor são as percepções nas quais o 

indivíduo acredita estar certo. Eles agem como filtros conscientes e inconscientes para o 
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processo de saber de cada indivíduo. A rede social é formada pelas relações do indivíduo 

com outros seres humanos dentro de um ambiente e uma cultura transmitidos pela tradição, 

(SVEIBY, 1998). 

Diante dos conceitos abordados sobre competência, verifica-se que o objetivo 

final do desenvolvimento de competências é aumentar a capacidade de agir, ou seja, a 

obtenção de resultados. Dessa maneira, a aplicação eficiente e eficaz das capacidades 

individuais de cada pessoa em seus trabalhos ou nas mais diversas situações resulta em 

performance que reflete tanto na pessoa quanto na Instituição (Universidade). 

O reconhecimento por parte das Instituições de que o fator humano é entre todos, 

o fundamental para se obter sucesso. Dessa forma, preparar os alunos, estimulá-los ao 

estudo de Odontogeriatria são medidas que possibilitam a manutenção das competências 

atuais e criação de novas. Investir nos alunos é uma das condições para o sucesso, 

principalmente na era do conhecimento, da competência e da competitividade. 

 

 

5.8. Projeto pedagógico e Currículo 

 

                    ...é claro que uma disciplina de Odontogeriatria iria prepará-lo de forma  

                           mais completa para este tipo de atendimento..S3 

 

 

               ... isto está na dependência do enfoque do projeto pedagógico do curso..S4. 
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As duas colocações sugerem mudanças no projeto pedagógico e no currículo do 

curso de Odontologia. 

Qualquer processo de mudança é muito complexo. Depende de muitos fatores 

para que ocorra tal mudança, exige um estudo minucioso para que de fato seja constatado 

que irá trazer benefícios. 

O corpo docente de um curso é obrigatoriamente heterogêneo, e a luta para a 

inclusão de todos em um processo de mudança, embora imperiosa, é complexa, pois a não 

participação, por mais democrática e transparente que seja sua condução, é bastante alta. Os 

motivos alegados vão desde a “falta de tempo” até a oposição clara ao processo. É preciso 

compreender que, mudanças implicam em modificações comportamentais, às quais muitos 

não estão dispostos a se submeter. 

O currículo do curso influencia na formação do aluno e nos componentes 

curriculares relevantes para o perfil definido. As Diretrizes Curriculares Nacionais propõem 

flexibilizar o currículo para possibilitar o aprofundamento da aprendizagem sobre assuntos 

específicos e a valorização da introdução de disciplinas optativas. Entre estas, estimular o 

ensino de novas áreas. 

Há importantes recomendações a serem trabalhadas na elaboração do projeto 

pedagógico. Torna-se interessante, respeitar alguns passos definidos pela ABENO, a partir 

da vigência das Diretrizes Curriculares Nacionais, pois estas, induzem a uma mudança 

paradigmática na formação do cirurgião-dentista como profissional da saúde e enfatizam 

estratégias para a integração no ensino de Odontologia. 
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a) diagnóstico do perfil, das expectativas e necessidades dos alunos, 

assim como, das necessidades da população quanto à saúde bucal. 

b) Definição de metas e objetivos que se pretendem alcançar e, 

estabelecimento de diretrizes gerais que nortearão os vários 

semestres e as várias disciplinas do curso. 

c) Planejar ações que permitam atingir metas desejadas. Este 

planejamento terá como ponto de convergência os objetivos e 

metas concretas para o curso como um todo, respeitando as 

especificidades das disciplinas e atividades a serem planejadas. 

d) Organizar o processo de acompanhamento e avaliação do projeto 

para seguir o desencadeamento das ações, perceber seus resultados 

e redirecionar os rumos do projeto em andamento, quando 

necessário. 

Ao longo do caminho, o emprego do tempo, o calendário, a divisão de tarefas ou 

as próprias ações e suas metas podem se mostrar inadequadas, exigindo redefinição, 

reorientações e replanejamento. 

A implantação do projeto pedagógico requer esforço conjunto e vontade política. 

Não se restringe à mera reprodução de práticas sedimentadas, que podem estar 

contaminadas por um corporativismo que bloqueia a percepção dos problemas dificultando 

assim, a sua solução. 

Compete a cada instituição demonstrar que pode produzir ensino, serviços, 

pesquisa com otimização de recursos, eficiência e qualidade de resultados. Para tal, requer 

projetos de atuação constantes, abrangentes e legitimados pela comunidade acadêmica. 
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A inadequação de projetos gera conflitos, baixos níveis de eficiência dos 

processos e resultados na formação do aluno incompatíveis com o papel que a universidade 

deve assumir perante a sociedade. 
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                                                           6.CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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6.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

             “Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo 

                                                         começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim.” 

                                                                                                                                       (Chico Xavier) 

 

A presente pesquisa teve como propósito identificar a existência ou não, do 

estudo da Odontogeriatria no curso de graduação em Odontologia no Estado de São Paulo e 

analisar como se processa o ensino desses conhecimentos sob a ótica dos coordenadores/ 

docentes de curso. Apesar das dificuldades na obtenção dos dados, os resultados nos fizeram 

enxergar a realidade do ensino de Odontogeriatria nos cursos de Odontologia, mostrando 

porém, que há muito que se questionar e discutir a respeito desse tema objetivando a 

formação de um profissional capacitado para o mercado. 

Considerando a elevação da taxa populacional na faixa etária de 60 anos ou mais, 

os estudos sobre essa fase da vida ainda podem ser considerados novos, no que se refere ao 

crescimento na construção de conceitos e atividade investigadora, tendo em vista a 

prevenção e tratamento adequado propriamente dito, como área de conhecimento para 

profissionais responsáveis pela área e  melhor qualidade de vida ao futuro idoso. 

O desenvolvimento desta pesquisa nos permitiu fazer uma reflexão e indicar 

direções que poderão melhorar o currículo de cursos em Odontologia e aperfeiçoar a 

formação de cirurgiões-dentistas em relação ao conteúdo que destiná-se a Odontogeriatria. 

 Em relação à  Odontogeriatria ocupar seu espaço e mostrar sua importância, se 

faz necessária uma mudança dentro das propostas curriculares dos cursos em Odontologia e, 

neste sentido recomenda-se uma maior inserção deste ensino na formação do cirurgião-
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dentista. Foram encontradas divergências nos currículos das Instituições pesquisadas e 

diante das mudanças freqüentes sobre o envelhecimento do homem, é fato, a relevância do 

estudo. Os resultados apontam que o ensino é pulverizado em diversas disciplinas, podendo 

não ser tão efetivo quanto seria se fosse ministrado em um módulo específico, como a 

indicação de um pesquisado, assim o estudo teria o espaço necessário no projeto pedagógico 

para um bom desenvolvimento deste conhecimento. 

 Neste sentido, sugere uma maior abertura por parte dos diretores, 

coordenadores e docentes de cursos de Odontologia, para que seja dada uma oportunidade 

real para as práticas acadêmicas desse ensino, adotando não só a sala de aula e clínica da 

Universidade, mas também, cenários de ensino que possibilitem desenvolver um trabalho 

multiprofissional como hospitais, asilos, casas de repouso e visitas domiciliares. 

Os docentes/coordenadores percebem a importância do ensino da 

Odontogeriatria, mas poucos apresentam uma opinião formada em relação ao mesmo. 

Portanto, é pertinente desenvolver e fortalecer o aprendizado deste ensino na graduação, 

para que os novos profissionais  que se identificarem com o trabalho deste tipo de paciente 

possam procurar uma especialização em Odontogeriatria aprimorando os conhecimentos, 

como já acontece na Odontopediatria, Cirurgia e outras especialidades. 

Sobre os critérios para planejar, elaborar e desenvolver o conteúdo de 

Odontogeriatria este estudo aponta a necessidade de discussões e reflexões sobre o tema, 

pois trata-se de uma área desconhecida por parte dos alunos e em alguns casos até por 

docentes. Reuniões para esmerar e discutir com os responsáveis por disciplinas que de 

alguma forma colaboram para o tratamento deste público serão necessárias, disciplinas tais 

como a farmacologia, semiologia, próteses, implantodontia, clínica integrada, dentística, 

saúde coletiva. O ensino da Odontogeriatria depende de uma equipe multidisciplinar e 
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multiprofissional, onde a docência caberia nas diversas áreas da Odontologia, além de outros 

profissionais médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros e 

fonoaudiólogos, já que, todas essas áreas contribuem para a construção e aprimoramento de 

conhecimentos. É impossível atender ao idoso apenas analisando a cavidade oral. Esse é o 

avanço da Odontologia. É necessário se ter um conhecimento global. É importante conhecer 

o paciente como um todo. Desenvolver estratégias para aumentar o interesse do aluno, 

prepará-lo para atender o paciente idoso, conhecer suas características próprias, aprender 

sobre o processo de envelhecimento e dos seus mais variados tipos de patologias, 

desenvolver suas competências, obtendo segurança, respeito ao idoso passando a enxergá-lo 

como fonte de sabedoria e experiência, eliminando preconceitos e medos. E, não apenas se 

preocupar com o lado tecnicista da profissão, formando técnicos, pois o que adianta ter 

habilidade manual, se não se desenvolver o lado humano da profissão como determinam as 

diretrizes curriculares do curso. 

Acredito ter atendido os objetivos propostos pela pesquisa; a realização desse 

estudo fez-me crescer como pessoa e profissional, os resultados foram surgindo aos poucos, 

dando os enfoques necessários assim como, respondendo as minhas indagações. Espero que, 

através desta pesquisa, as Instituições de ensino, diretores, docentes e discentes, possam 

refletir sobre formas de melhorar o Ensino não só de Odontogeriatria, que é um estudo que 

tem importância e muito a modificar, como também da Odontologia no geral, iniciando uma 

nova proposta, de caráter mais bio-psico-social e menos tecnicista.  
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ANEXO 1  

 

 Instituições que foram solicitadas para a participação da pesquisa: 

 

CAPITAL 

UNIB – Faculdade de Odontologia da Universidade Ibirapuera 

UNIBAN – Faculdade de Odontologia da Universidade Bandeirantes de São Paulo 

UNINOVE – Faculdade de Odontologia do Centro Universitário Nove de Julho 

UNICASTELO – faculdade de Odontologia da Universidade Camilo Castelo Branco 

UNICID – Faculdade de Odontologia da Universidade da Cidade de São Paulo 

UNICSUL – Faculdade de Odontologia da Universidade Cruzeiro do Sul 

UNIP- Faculdade de Odontologia da Universidade  Paulista 

UNISA – Faculdade de Odontologia da Universidade de Santo Amaro 

USP – Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo 

 

INTERIOR 

FAI-ADAMANTINA – Faculdade Adamantinenses Integradas 

UNESP –ARAÇATUBA –Faculdade de Odontologia da Universidade Estadual Paulista 

UNIARA –Faculdade de Odontologia- Centro Universitário de Araraquara 

UNESP-ARARAQUARA – Faculdade de Odontologia da Universidade Estadual Paulista 

UNIARARAS – Faculdade de Odontologia – Centro Universitário da Fundação Hermínio 

Ometto 

UNIFEB –Faculdade de Odontologia da Fundação Educacional de Barretos 

USC-BAURU – Faculdade de Odontologia da Universidade Sagrado Coração 

USF-BRAGANÇA PAULISTA – Faculdade de odontologia da Universidade São Francisco 

PUC CAMP –Faculdade de odontologia da Pontifícia Universidade Católica de Campinas 

UNIFRAN – Faculdade de Odontologia da Universidade de Franca 

UNG – Faculdade de Odontologia da Universidade de Guarulhos 

UNIMEP – Faculdade de Odontologia de Lins-Universidade Metodista e Piracicaba  

UNIMAR – Faculdade de Odontologia – Associação de Ensino de Marília 

UMC –Faculdade de Odontologia da Universidade de Mogi das Cruzes 

UNICAMP –Faculdade de Odontologia de Piracicaba- Universidade de Campinas  

UNOESTE – Universidade do Oeste Paulista – Presidente Prudente  

UNAERP –Faculdade de Odontologia – Universidade de Ribeirão Preto 

USP-RIBEIRÃO PRETO 

UNIMES –Universidade Metropolitana de Santos 

UNISANTA – Universidade Santa Cecília- Santos 

UMESP – Universidade Metodista de São Paulo –SBC 

UNESP-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

UNIRP-Universidade de são José do Rio Preto 

UNIVAP-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – Universidade do Vale do Paraíba 

UNITAU-Universidade de Taubaté 

 

 

 

 



 - 102 - 

ANEXO 2- CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

São Paulo, 10 de setembro de 2007. 

 

 

Prezado(a) Coordenador(a)/ Prof(a). Dr(a).______________ 

 

 

 Como aluna do CURSO DE MESTRADO EM ENSINO EM CIÊNCIAS DA 

SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – ESCOLA PAULISTA DE 

MEDICINA estou desenvolvendo um projeto de pesquisa intitulado: “ O ENSINO DA 

ODONTOGERIATRIA EM CURSOS DE GRADUAÇÃO DE ODONTOLOGIA NO 

ESTADO DE SÃO PAULO”, que tem como objetivos detectar e conhecer o Ensino da 

Odontogeriatria no curso de graduação em Odontologia das Instituições Universitárias do 

Estado de São Paulo. 

 De acordo com o projeto, serão estudadas 34 cursos de graduação em Odontologia 

em Instituições no Estado de São Paulo,, assim distribuídos: 9 na capital ( São Paulo) e 25 

no interior. 

 Serão convidadas a participar do estudo, por meio de correio-eletrônico ( e-mail ), os 

coordenadores de curso de graduação em Odontologia. 

 Esse estudo não tem caráter comparativo, permanecendo as Instituições e sujeitos 

estudados no anonimato. 

 Considerando-se as diversas exigências do COMITÊ D ÉTICA EM PESQUISA 

UNIFESP/EPM, venho por meio desta, solicitar a sua concordância para que eu possa 

realizar a referida pesquisa na sua Instituição. 

 Para outras informações, que considerar necessárias, coloco-me à disposição através 

dos telefones: Res. (011) 6161-6973 , Consultório (011) 6331-4867 ou pelo e-mail 

marianalvim@estadao.com.br. 

 Segue anexo o questionário para ser respondido. 

 

 

 

 

   

 

            

                                                                    Atenciosamente, 

 

            

                                                                   Marian Cristina Alvim Salvagnin 

                CROSP 66980 
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ANEXO 3 
                                          Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

PROJETO: O Ensino da Odontogeriatria no currículo do curso de graduação 
em   Odontologia, no Estado de São Paulo. 

As informações contidas neste termo estão sendo fornecidas para sua 
participação voluntária neste estudo, que visa pesquisar o Ensino da 
Odontogeriatria nos cursos de graduação em Odontologia através da ótica dos 
coordenadores de curso e se necessário, dos docentes responsáveis pelo 
conteúdo. Para o alcance do objetivo proposto serão aplicados questionário e 
entrevistas com os coordenadores de curso de graduação em Odontologia e 
professores responsáveis. Em qualquer etapa do estudo você terá acesso à 
responsável pela pesquisa – Marian Cristina Alvim Salvagnin, que pode ser 
encontrada no endereço: Rua Gama Lobo,1217 apto152A,Ipiranga, São Paulo-SP. 
Telefone: (11) 6161-6973. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a 
ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) –
Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: 
cepunifesp@epm.br. É garantida a liberdade da retirada de consentimento a 
qualquer momento, bem como deixar de participar do estudo, sem qualquer 
prejuízo à continuidade de seu trabalho. As informações obtidas serão analisadas 
em conjunto com outros participantes, não sendo divulgado sua identificação. Os 
participantes terão o direito de saber dos resultados parciais da pesquisa. Não 
haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. 
Também não terá compensação financeira relacionada a sua participação. Se 
houver qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da 
pesquisa. O pesquisador compromete-se a utilizar os dados e o material coletado 
somente para esta pesquisa.  

Eu participante, acredito ter sido suficientemente informado a respeito das 
informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo sobre o 
Ensino da Odontogeriatria  em cursos de graduação em Odontologia, no Estado de 
São Paulo . Eu discuti sobre a minha decisão em participar desse estudo. Ficaram 
claros para mim quanto aos propósitos do estudo, os procedimentos a serem 
realizados, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. 
Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas. Concordo 
voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento 
a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou 
perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

 
 

Assinatura do participante  Data     /    /     

            -------------------------------------------------------------------------  

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste participante para o estudo em pauta. 

           -------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data     /    /     

mailto:cepunifesp@epm.br
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 ANEXO 4                                                   

 

 

                                                                 Questionário 

 

 

Questionário 

Identificação: 

Idade:____________________________________________________________________ 

Sexo: (  ) feminino       (  ) masculino 

 

Formação Acadêmica: 

Graduação:________________________________________________________________ 

Instituição:________________________________________________________________ 

Ano de conclusão:__________________________________________________________ 

 

Especialização:_____________________________________________________________ 

Título:____________________________________________________________________ 

Instituição:________________________________________________________________ 

Duração:__________________________________________________________________ 

Ano de conclusão:__________________________________________________________ 

 

No caso haver mais de uma, coloque quantas houver. 

Especialização:_____________________________________________________________ 

Título:____________________________________________________________________ 

Instituição:________________________________________________________________ 

Duração:__________________________________________________________________ 

Ano de conclusão:__________________________________________________________ 

 

Mestrado:_________________________________________________________________ 

Título da dissertação:________________________________________________________ 

Instituição:________________________________________________________________ 

Ano de conclusão:__________________________________________________________ 

 

Doutorado:________________________________________________________________ 

Título da tese:______________________________________________________________ 

Instituição:________________________________________________________________ 

Ano de conclusão:__________________________________________________________ 

 

Pós Doutorado:_____________________________________________________________ 

Título da tese:______________________________________________________________ 

Instituição:________________________________________________________________ 

Ano de conclusão:__________________________________________________________ 

 

Instituição Educacional em que exerce a docência e/ou coordenação? 
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(  ) Pública               (  ) Privada 

Nome da Instituição:________________________________________________________ 

 

Regime de Trabalho: 

(  ) Integral 

(  ) Parcial 

(  ) Horista 

 

Quantas horas de trabalho semanal? 

(  ) 10 horas 

(  ) 20 horas 

(  ) 30 horas 

(  ) 40 horas 

(  ) ________  

 

Há quanto tempo exerce o magistério? 

_________________________________________________________________________ 

 

Você exerce outras atividades além do magistério? 

(  ) clínica 

(  ) trabalho voluntário. Qual?__________________ 

(  ) Hospital 

(  ) outros. Qual(is)? ___________________________ 

  

Qual(is) disciplina(s) leciona ?  

_________________________________________________________________________ 

 

Qual(is) disciplinas  lecionou? 

_________________________________________________________________________ 

 

Há quanto tempo atua na coordenação de curso? 

_________________________________________________________________________ 

 

Na sua percepção como é que  os docentes se posicionam quanto ao estudo da 

Odontogeriatria no curso de graduação de Odontologia?(se necessário assinalar mais de uma 

alternativa) 

 

(  ) importante o estudo na graduação 

(  ) não há especificidade para estudo 

(  ) consideram  um estudo  apropriado para pós-graduação 

(  ) não parece ainda definido pelo corpo docente 

(  ) outros _______________________________________ 

 

 

Há o estudo da Odontogeriatria no curso de graduação em Odontologia? 

_________________________________________________________________________ 

Em caso afirmativo 
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Em que semestre/ano se insere? 

_________________________________________________________________________ 

Em caso negativo 

De que forma esse conteúdo é desenvolvido? (se necessário assinalar mais de uma 

alternativa) 

(  ) na disciplina de Endodontia 

(  ) na disciplina de Prótese Dentária 

(  ) na disciplina de Farmacologia 

(  ) na disciplina de Radiologia 

(  ) na disciplina de Semiologia 

(  ) na disciplina de Cirurgia buco-maxilo-facial 

(  ) na disciplina de Dentística 

(  ) na disciplina de Clínica Integrada  

(  ) Outras Qual(is)?_____________________________________ 

 

Por quê? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Quais os critérios utilizados para planejar, elaborar e desenvolver o conteúdo ensinado na 

disciplina? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Qual a carga horária total da disciplina? 

(  ) 10 horas 

(  ) 20 horas 

(  ) 30 horas 

(  ) 40 horas 

(  ) _________________ 

 

 

Quais cenários são usados para o ensino da disciplina de Odontogeriatria?(se necessário 

assinalar mais de uma alternativa) 

(  ) sala de aula 

(  ) clínica da Instituição 

(  ) laboratórios 

(  ) asilos e casas de repouso conveniados 

(  ) hospitais 

(  ) _______________________ 
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Qual o percentual de atividades teóricas da disciplina? 

_________________________________________________________________________ 

 

Qual o percentual de atividades práticas? 

__________________________________________________________________________ 

 

Quantos docentes atuam no ensino da Odontogeriatria? 

__________________________________________________________________________ 

 

Há estagiários?         Sim________ Não_________ 

 

Em caso da resposta afirmativa. Quem são os estagiários? (se necessário assinalar mais de 

uma alternativa) 

(  ) alunos da própria Instituição. De qual semestre? ___________ 

(  ) alunos da especialização da própria Instituição 

(  ) alunos de especialização de outras Instituições 

(  ) especialistas em Odontogeriatria 

(  ) especialistas em outras áreas? Especifique qual? ____________ 

(  ) profissionais formados e selecionados por meio de prova 

(  ) ___________________________________________________ 

 

 

Na sua opinião, um paciente idoso requer cuidados especiais? Por quê? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Na sua percepção como os alunos se posicionam diante do estudo da Odontogeriatria? 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  

Na sua opinião, o aluno da graduação se forma com habilidades e competências suficientes 

para atender um paciente idoso? Justifique? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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ANEXO 5 - Cópia da carta de aprovação do Projeto pela Comissão de Ética da            

UNIFESP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


