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RESUMO 

O debate sobre a formação universitária perpassa o perfil do 

profissional que está sendo formado nas universidades e sua futura 

inserção no mercado de trabalho, especialmente no serviço público. Os 

processos profundos de transformação de recursos humanos são 

complexos e envolvem mudanças que demandam um tempo de 

construção. O objetivo do presente estudo foi analisar os princípios que 

orientam a formação profissional em Odontologia vinculados ao ensino 

para a prática no serviço público. A investigação foi centrada em uma 

abordagem quanti-qualitativa, coletando informações relevantes à 

compreensão teórica e prática do tema estudado. 

 Foram realizados questionários com dezesseis cirurgiões-

dentistas que atuam na atenção básica do sistema de saúde dos oito 

municípios que fazem parte da Baixada Santista e Costa da Mata 

Atlântica. Resultaram em pilares direcionadores das entrevistas semi-

estruturadas aplicadas à oito cirurgiões-dentistas egressos à até cinco 

anos. Com os dados coletados, procedeu-se à análise por meio de três 

eixos temáticos: a prática, a formação e propostas e sugestões. 

A pesquisa mostrou que os cirurgiões-dentistas inseridos no 

sistema de saúde vigente aprendem com a prática diária, enfatizando a 

Educação Permanente. A formação com ênfase tecnicista se confronta 

com a realidade e as diretrizes da política nacional de saúde, reafirmam a 

necessidade de revisão curricular, com base nas diretrizes e reforçam a 

importância de maior estreitamento da relação com o serviço público de 

saúde enquanto campo de prática e formação, de tal forma que os 

profissionais possam contribuir efetivamente para qualificação dos 

Sistema Único de Saúde, através de uma análise contextualizada e 

propositiva. 

Palavras chave: Odontologia. Prática profissional. Formação profissional. 

SUS. 
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ABSTRACT  

 

The debate on university education runs through the profile of 

professionals being trained in universities and their future in the market, 

especially in public service. The processes of deep and intrinsic 

transformation of human resources are complex and involve changes that 

require a certain time to be established. The aim of this study was to 

analyze the principles that guide the training of professional educational in 

Dentistry connected to the practice in public service. The investigation was 

focused on a quantitative and qualitative approach, collecting relevant 

information to the theoretical and practical understanding of the subject 

studied.  

             Questionnaires were conducted with sixteen dentists working in 

primary health system of the eight municipalities which are part of Baixada 

Santista and Costa da Mata Atlântica. Those questionnaires resulted in 

driving pillars of the semi-structured interviews applied to eight dentists 

who had up to five years of graduation. After collecting data, analysis was 

preceded by three central themes: the practice, training, proposals and 

suggestions. 

             The survey showed the dentists inserted in the current health 

system learn with the daily practice, emphasizing the Permanent 

Education. The training with technical emphasis is confronted with the 

reality and the guidelines of national health policy, reassuring the 

necessity of curriculum revision based on the guidelines and reinforcing 

the importance of a closer relation with the public health service as a 

practice and training field, so that professionals can contribute effectively 

to the qualification of the National Health System through a purposive and 

contextual analysis. 

 

Keywords: Dentistry. Practice. Training. National Health System. 
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Introdução 

 

1- INTRODUÇÃO  

1.1 A origem e trajetória da pesquisadora 

No primeiro semestre de 1979, iniciei o curso de graduação em 

Odontologia na Faculdade de Odontologia de Santos, minha cidade natal, 

na qual sou residente e filha de cirurgião-dentista atuante na ocasião. 

Iniciei o curso ciente de minha escolha, mas com a opção do trabalho 

para a Saúde Coletiva, prioritariamente. 

  No decorrer dos anos acadêmicos participei de algumas 

monitorias, embora, nesta época não se incluísse no Projeto Político 

Pedagógico (PPP), uma disciplina que discutisse as Políticas Públicas em 

Educação e Saúde. Os docentes se limitavam ao ensino técnico, afastado 

dos aspectos conceituais, das políticas de saúde e da realidade dos 

serviços públicos de Odontologia, sendo a formação dos alunos 

totalmente tecnicista.  

Ao término da graduação, em 1982, iniciei a primeira 

especialização, Odontopediatria, coincidindo com meu ingresso no serviço 

público (Prefeitura Municipal de Santos), no qual, embora tecnicamente 

tenha sido um curso de boa qualidade, se pautou no modelo cientificista, 

afastando-se das questões de saúde coletiva. Ao término do curso fui 

convidada a participar da cadeira de Odontopediatria, como auxiliar de 

ensino e permaneci nesta, por oito anos, sem assistir mudanças no 

modelo do ensino. 

Em 1992, cursei mais uma especialização, Ortopedia Funcional 

dos Maxilares, com realidade pautada também nas práticas curativas, 

individualizadas e elitistas. Nesta época me afastei da docência, 

retornando a Universidade Metropolitana de Santos em 1997 como titular 

da cadeira de Odontologia Social e Preventiva, Saúde Pública e Ciências 

Sociais. 
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Em busca de um ensino mais generalista da profissão, ingressei na 

Especialização de Saúde Coletiva da USP, a qual me instrumentalizou 

com os saberes necessários para formar profissionais mais próximos da 

realidade. 

A vida acadêmica e o desejo de ensinar caminharam lado-a-lado 

com a trajetória da minha vida profissional. O interesse em me aprimorar 

e qualificar para o exercício da docência me instigou a procurar um curso 

Stricto Sensu, que desse subsídio para o ensino em ciências da saúde 

com uma visão ampliada e não apenas o ensino tecnicista odontológico. 

A docência universitária, como observa Morosini (2000, p.11), “é exercida 

por professores que não têm uma identidade única. Suas características 

são extremamente complexas, como complexo e variado é o sistema de 

educação superior brasileiro”. 

O professor, durante sua carreira universitária, dedica-se a um 

ramo técnico-científico, em algum aspecto de sua área de conhecimento, 

mas caminha com prejuízo rumo a uma visão mais ampla, abrangente e 

integrada da sociedade (PIZZATTO e col., 2004). 

Nesta busca para qualificar o exercício da docência, encontrei 

respaldo no CEDESS, com suas características próprias de montar 

classes interdisciplinares, o que por si só, já mescla saberes e se 

aprimora no conteúdo didático-pedagógico, nunca se afastando das 

técnicas clássicas de aprendizagem. 

Fui aprovada no Programa de Pós-Graduação do Centro de 

Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS) no ano de 

2007 e após cumprir os blocos de matérias obrigatórias e eletivas, tive 

possibilidade de discutir o Projeto Político Pedagógico da Universidade 

Metropolitana de Santos (UNIMES), mudar a maneira de ensinar baseada 

no empirismo de quem, como eu, nunca teve contato com a Pedagogia e 

Psicologia e reproduzia o modo de ensinar de algum mestre que eu  
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admirava, e me fez repensar, não apenas o modo de ensinar, mas o quê 

e como ensinar os alunos sobre o mercado de trabalho que encontrarão, 

como é o sistema de saúde vigente no país e como nos inserir nele. 

Usando o poema: “A palavra mágica” de Carlos Drummond de 

Andrade, expresso o sentimento de ter participado deste curso: 

 

“Certa palavra dorme na sombra 

de um livro raro. 

Como desencantá-la? 

É a senha da vida 

a senha do mundo. 

Vou procurá-la. 

Vou procurá-la a vida inteira 

no mundo todo. 

Se tarda o encontro, se não a encontro, 

não desanimo, 

procuro sempre 

Procuro sempre, e minha procura 

ficará sendo 

minha palavra.” 

Entendo que a educação em Odontologia precisa se questionar, 

começando pelas perguntas "para quem" estamos desenvolvendo a 

Odontologia e "que Escola" queremos instituir. A pergunta "para quem" é 

de ordem estritamente social. Procura saber em benefício de que classes 

estamos elaborando o conhecimento da ciência odontológica. Tal 

definição política de primeira instância irá determinar "o que" e "como". 

Essa tarefa é coletiva e vai além do pedagogismo reformista, em busca de  



 

                                                                                             5 

 

Introdução 

 

uma pedagogia do necessitado, daquele excluído que, sem voz, também 

não tem alimento e também não tem dentes (L'ABBATE, 1998). 

A minha experiência na Universidade Metropolitana de Santos 

(UNIMES) como docente e também participante da construção de um 

Projeto Político Pedagógico  mesclado entre o preventivo e o curativo na 

busca de adequar-se a realidade local, em contraponto a uma proposta 

tecnicista, fundamentou os questionamentos que trago a este trabalho. 

1.2. Contextualização do objeto 

A maioria dos cursos de Odontologia em seus Projetos Políticos 

Pedagógicos não aborda o Sistema Único de Saúde, seus princípios e 

diretrizes. Por outro lado, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Odontologia preconizam que o egresso da graduação 

esteja em condições de desenvolver uma prática generalista da profissão 

(Ministério da Educação, 2002) e para este ser atingido, apóia-se no 

planejamento de um ensino da Odontologia visto como um processo 

dinâmico e flexível que permite ajustes quando necessário (ABENO, 

2000).  O artigo 3º, por exemplo, assim define o Curso de Graduação em 

Odontologia:  

 

“O curso de Graduação em Odontologia tem como perfil do 

formando egresso/profissional o cirurgião-dentista, com 

formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, para atuar 

em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor 

técnico e científico. Capacitado ao exercício de atividades 

referentes á 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  
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transformação da realidade em benefício da sociedade”. 

(CNE/CES, 2002). 

 

O relatório final da oficina – Planejando o Ensino Odontológico – 

realizado em 2000 pela Associação Brasileira de Ensino Odontológico 

(ABENO) trouxe importantes recomendações às Instituições de Ensino 

Superior (IES), visualizando o produto final: formação de um profissional 

generalista, apto a trabalhar em equipe multiprofissional, comprometido 

com a promoção da saúde e da qualidade de vida. 

Esta preocupação em relação à inserção das Políticas de Saúde no 

decorrer do curso de graduação em Odontologia encontra eco em alguns 

autores como: Wotman e col (2003), Carvalho (2001), Feuerwerkwer 

(2003), Garbin e col (2006) entre outros, que afirmam que a formação do 

cirurgião-dentista deverá contemplar o sistema de saúde vigente no país. 

 A prática profissional reflete que a estruturação dos serviços 

mediante as mudanças no sistema público de saúde, passou do modelo 

tipicamente liberal e privativista para assumir características de um 

mercado extremamente competitivo e com oscilações de oferta de 

emprego e renda (MATTOS, 2008). 

 

Para Moysés (2004), 

 “Paralelamente observa-se uma crescente incorporação de 

tecnologias que tornam a profissão cada vez mais dispendiosa 

e, por conseguinte, menos acessível a camadas significativas 

da população. Concorre para isso a falta de interesse das 

indústrias de equipamentos e materiais pelo desenvolvimento 

de tecnologias voltadas para a Odontologia comunitária, 

reforçando ainda mais o caráter elitista da profissão”. (p.30) 
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Pensando no binômio: prática-formação em relação ao mercado de 

trabalho, verifica-se o aumento do número de Faculdades de Odontologia 

num crescente desproporcional à demanda de serviços com o 

proporcional aumento dos profissionais. Até o ano de 1994 existiam 102 

Instituições de Ensino para Odontologia cadastradas e 107.480 

profissionais, sendo que, março de 2006 já contava-se com 196 

Instituições de Ensino e 207.113 cirurgiões-dentistas inscritos, conforme 

dados do Conselho Federal de Odontologia (2006), com óbvio incremento 

de novos cirurgiões dentistas que se formaram  buscando inserção no 

mercado de trabalho, conforme gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1 – Número de Cirurgiões-dentistas - Brasil 

 

 

 

 

 

Fonte: Conselho Federal de Odontologia 

 

Parte significativa destes profissionais, ou seja, 54,84% possuía 

algum vínculo no setor público até 2006 e esta realidade torna-se mais 

evidente, pois a inserção no setor público até o ano de 2003 era de 

apenas 26,2%. (gráfico 2) 
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Gráfico 2 – Odontólogos com algum vínculo no setor público 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Conselho Federal da Odontologia 

 

Desta forma fica evidente a ênfase na formação e futura colocação 

do profissional que deve ser recomposta com vistas à atuação profissional 

na Saúde Pública. O diagnóstico nacional mostra que aproximadamente 

40 milhões de brasileiros possuem planos de saúde e destes, seis 

milhões de brasileiros possuem cobertura odontológica, equivalente a 

somente 3,3% da população do Brasil. Em contrapartida, os serviços 

públicos devem cobrir, potencialmente, 140 milhões de pessoas conforme 

aponta o Sindicato Nacional das Empresas de Odontologia – SINOG 

(2005).  

Esses dados servem para demonstrar a necessidade de uma 

formação diferenciada que contemple a prática profissional com novas 

perspectivas de inserção na realidade em seus aspectos objetivos e 

subjetivos. 

Na educação odontológica, esses processos subjetivos de 

construção de significados talvez possam explicar a consolidação de 

práticas nem sempre desejáveis pelos projetos de mudança. O que se 

observa no ambiente cultural da formação odontológica é uma prática  
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mediada, principalmente, por valores que envolvem a transmissão de um 

conhecimento altamente especializado, impregnado de tecnologia e 

herdeiro do paradigma dominante de ciência, perspectiva esta que vem 

mostrando sinais de esgotamento. Evidenciando a crise desse modelo de 

ciência, Maia (2000) sinaliza:  

 

 

“Se o pensamento cartesiano teve seu papel e valor na 

construção do conhecimento biológico e no desenvolvimento 

de uma prática clínica cientificamente mais consistente, o 

paradigma da ciência pós-moderna permite vislumbrar novos 

pressupostos que resgatem duas dimensões da unidade do ser 

humano. Uma voltada para si próprio, em sua globalidade 

intrínseca. Outra, relativa a sua inserção no meio ambiente que 

o circunda, este entendido não apenas como fonte de doenças, 

mas também como possibilidade de promoção de saúde”. (p. 

177) 

 

Nos anos subseqüentes, percebi com muita clareza, que a maioria 

dos cursos de Odontologia em seus Projetos Políticos Pedagógicos não 

tem a abordagem do Sistema Único de Saúde, suas diretrizes e seus 

princípios, refletindo-se e indagando-se:  

 

1 - Como tem ocorrido o processo de formação do profissional de 

Odontologia para atuar na Saúde Pública? 

 

2 - O egresso se sente preparado para atuar no Setor Público de Saúde?  
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2 – OBJETIVOS 

2.1 - Objetivo Geral 

Analisar a formação para a prática profissional da Odontologia na 

Saúde Pública na ótica dos egressos de Odontologia inseridos no Serviço 

Público da Baixada Santista e Costa da Mata Atlântica. 

  

2.2 - Objetivos Específicos 

� Identificar e caracterizar a prática odontológica no SUS 

(Sistema Único de Saúde);  

� Situar desafios e facilidades enfrentadas no curso de 

graduação para a formação, com vistas a esta prática; 

� Apreender propostas de mudança na graduação para o 

aprimoramento da formação do cirurgião-dentista para atuação no 

SUS. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para aproximação teórica ao objeto de estudo, o binômio Prática e 

Formação serão considerados eixos temáticos direcionadores da reflexão, 

tendo como pano de fundo, a Política Nacional de Saúde e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos cursos de graduação em Odontologia. 

 

3.1. A Prática Profissional em Saúde 

 

O saber-fazer competente é um saber-fazer de boa qualidade, na 

medida que analisa criticamente as exigências e os desafios postos 

cotidianamente. Portanto, essa qualidade não é atribuída, mas 

conquistada, construída, dia-a-dia. Ao adjetivar este saber-fazer, faz-se a 

conexão entre as dimensões teórica, técnica, ética e política (LEWGOY, 

2009).  

Toda formulação, toda construção sociopolítica está inserida na 

história. Como diz Testa (1992), esta categoria – historicidade – permite 

compreender que a história é uma construção humana e que, portanto, 

sobre ela se pode agir intencionalmente. Mas não apenas isto. Sem a 

perspectiva histórica, a identificação das forças que atuam como 

constrangimento ou como positividade e a apreensão de seus efeitos 

sobre as realizações humanas não se tornam possíveis, dificultando a 

produção de análises crítico-propositivas, indicativas de novos projetos 

políticos. 

A saúde bucal está intimamente associada à evolução das políticas 

de saúde, antes e após a Reforma Sanitária brasileira, e às tendências 

norte-americanas de organização do serviço na área, ou seja, para  
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compreendê-la, é necessário resgatar tanto o desenvolvimento das 

políticas de saúde pública no Brasil quanto a forma como os Estados 

Unidos influenciaram no planejamento das ações de odontologia no país. 

(Organização Pan-Americana da Saúde – Ministério da Saúde – Brasil, 

2006). 

Historicamente, movimentos de transformação das práticas 

sanitárias acontecem em decorrência da forma como o Estado responde, 

por meio de ações na área da saúde, às mudanças sociais, às 

necessidades e aos problemas de saúde da população. Dessa forma, o 

campo da saúde molda-se aos contextos sócio-político-culturais da cada 

época. Essa afirmação de Paim e col (1998) é exemplificada pelo marco 

da Proclamação da República no Brasil, em 1889, quando se inaugura um 

padrão de articulação da formação social brasileira com sociedades 

capitalistas avançadas, no qual se esforça a economia exportadora 

capitalista do café e, paralelamente, a necessidade de políticas públicas 

orientadas para a preservação da força de trabalho. Isso significa uma 

organização sanitária baseada na consolidação da inserção da economia 

brasileira no quadro do capitalismo mundial. 

As práticas sanitárias daquela época visavam, fundamentalmente, 

o controle do conjunto de doenças que ameaçavam a manutenção da 

força de trabalho e a expansão das atividades capitalistas no espaço da 

cidade e de outras áreas do campo. Seu objetivo, ao contrário de proteger 

a totalidade dos habitantes do país ou recuperar a saúde dos homens, foi, 

basicamente, utilitário, sendo definido por interesses de grupos 

dominantes internos ou pela expansão do capitalismo em escala 

internacional (COSTA, 1986). 

A saúde pública, então, instrumentaliza-se para combater os 

entraves que certas enfermidades antepunham ao desenvolvimento da 

produção. A partir daí, inicia-se a criação de modelos institucionais de  
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prática sanitária orientados pelos mais avançados conhecimentos 

desenvolvidos no campo médico-sanitário nos países capitalistas centrais 

(como Alemanha e a França, na Europa, e os Estados Unidos, na 

América do Norte) com base nas descobertas da microbiologia e da 

bacteriologia (COSTA, 1986). 

Em meados da década de 1910, a população urbana ficou 

ameaçada pela carestia, pelo aumento da miséria e pelo agravamento 

das condições de habitação e de transporte. A crise social tornou-se muito 

pronunciada, e a ocorrência da epidemia da gripe espanhola, em 1918, 

causou profunda crise sanitária em razão das penosas condições em que 

se realizaram a industrialização e a urbanização do país (COSTA, 1986). 

 Essa situação marca o início de um processo social de mudança 

no qual a economia do Brasil, antes voltada para o saneamento do 

espaço de circulação das mercadorias, por meio de medidas vacinais em 

massa, passa a caracterizar-se, a partir de 1920, como uma economia 

industrial, com a atenção voltada ao indivíduo, mantendo e restaurando 

sua capacidade produtiva (MENDES, 1994). 

O período de 1930 a 1945, conforme comentado por Mendes 

(1994), constitui o início da previdência social brasileira, em que prevalece 

a doutrina do seguro, a orientação economizadora de gastos e a 

organização dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), 

estruturados por categorias profissionais. A assistência médica, nessa 

época, passa a ser secundária e provisória. Com o avanço do processo 

de industrialização vivido a partir de 1950, houve um deslocamento do 

pólo dinâmico da economia para os centros urbanos, o que gerou uma 

massa operária que deveria ser atendida pelo sistema de saúde. Dessa 

forma, os Institutos de Aposentadorias e Pensões foram concentrados e 

substituídos pelo Instituto Nacional da Previdência Social (INPS), em 

1966, visando a uniformização dos benefícios. 
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Essa situação configurou um quadro de exclusão, de desigualdade 

e de poucos recursos, pois apenas os trabalhadores do comércio, da 

indústria e da agropecuária contribuíam e tinham direito à saúde. 

 Ocasionou, também, em 1977 a hegemonia do modelo médico-

assistencial, resultando no financiamento pelo Estado do setor privado 

nacional, que oferecia a parte médica, e do setor privado internacional, 

que oferecia equipamentos, o que reforçou a geração de uma 

universalização excludente, com a expansão do sistema de saúde 

acompanhada da exclusão de indivíduos das camadas médias e do 

operariado, que não se enquadravam nos setores citados. A visão 

predominante nesse quadro é a curativa, individual, médico-hospitalar e 

centralizada (MENDES, 1994). 

Com o problema da exclusão de grande parte da população, em 

1978 foi evidenciada a necessidade de se desenvolver e expandir uma 

modalidade assistencial de baixo custo para os contingentes 

populacionais excluídos pelo modelo médico-assistencial privatista, 

especialmente os que viviam nas periferias das cidades e nas zonas 

rurais. Surgiu, então, a idéia da medicina simplificada para populações 

marginalizadas, preconizada por movimentos contra-hegemômicos, 

formados após proposta internacional dos cuidados primários, acordada 

em Alma-Ata. No bojo dessas discussões, destaque especial para a 1ª 

Conferência Internacional sobre Promoção de Saúde, que foi realizada 

em Ottawa, Canadá, em novembro de 1986. Com base em exaustivas 

discussões, pautadas em documentos que já acenavam para um novo 

modelo, foi divulgada uma carta de intenções (WHO, 1986), a qual muito 

tem contribuído para um olhar mais integral da atenção em saúde. De 

acordo com esse documento: 
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“Promoção de saúde é o nome dado ao processo de 

capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua 

qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no 

controle desse processo [...] Assim, a promoção de saúde não 

é responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai para além 

de um estilo de vida saudável na direção de um bem estar 

global. Nesse sentido, são considerados pré-requisitos para a 

saúde: paz, habitação, educação, alimentação, renda, eco-

sistema estável, recursos sustentáveis, justiça social e 

equidade” (WHO, Carta de Ottawa, 1986). 

 

Esse conceito de promoção de saúde trás uma proposta de 

desalojamento do setor saúde que, hegemonicamente, compreende os 

cuidados com a saúde como ações isoladas e inerentes apenas a ele. 

Com essa nova compreensão, as ações de promoção de saúde passam a 

ser pensadas com base na intersetorialidade e objetivam, mediante ações 

coordenadas de vários setores, reduzir as diferenças no estado de saúde 

da população (WHO, CARTA DE OTTAWA, 1986). Pode-se afirmar que a 

reformulação do pensamento em torno dos modelos assistenciais “implica 

mudanças abrangentes na maneira pela qual o conhecimento científico se 

relaciona com, e é usado para a formulação e organização das práticas 

sanitárias” (CZERESNIA e col, 2003, p.9). Significa dizer que os modelos 

de atenção a serem propostos, com seus fundamentos teóricos e 

epistemológicos, devem respeitar cada realidade para que possam 

cumprir seu papel de atender às necessidades de saúde da população. 

 Em síntese, precisam ser coerentes em suas bases e, ao mesmo 

tempo, suficientemente abertos ao reconhecimento e enfrentamento de 

suas próprias falhas e crises. 
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Paim & Almeida Filho (2000) afirmam que as modificações do 

panorama político e social do mundo e da situação de saúde, 

principalmente a falta de mudanças esperadas, põem em xeque as 

premissas e previsões de antigos modelos, em especial do 

clínico/biológico/flexneriano. Argumentam que talvez a lacuna para as 

mudanças esteja localizada em nível mais profundo, não apenas dos 

modelos, mas também do paradigma científico que fundamenta esse 

campo de prática social e técnica. 

O modelo de atenção à saúde no Brasil tem sido historicamente 

marcado pela predominância da assistência médica curativa e individual e 

pelo entendimento de saúde como ausência de doença, princípios 

definidores do modelo flexneriano. O rompimento deste paradigma veio 

com o ordenamento jurídico-institucional de criação e implantação do 

SUS, uma vez que o modelo clínico/flexneriano não respondia aos 

problemas da organização das ações e serviços de saúde de maneira a 

atender às necessidades de saúde da população. Ao mesmo tempo, 

novos princípios emergiam da sociedade como apelo à sedimentação do 

conceito de saúde como condição de cidadania. 

Até a Constituição de 1988, quando, por força legal, foi prescrito o 

novo modelo denominado Sistema Único de Saúde, o modelo 

clínico/biológico/flexneriano era adotado oficialmente como paradigma da 

saúde. Este modelo consolidou-se em virtude das recomendações 

apontadas por Abraham Flexner (1866-1959) em relatório encomendado 

pela Fundação Carnegie dos Estados Unidos, em 1910 (NOVAES, 1990), 

cujas conclusões tiveram amplo impacto na formação médica em quase 

todo continente americano. 

O modelo flexneriano, baseado num paradigma fundamentalmente 

biológico e quase mecanicista para a interpretação dos fenômenos vitais, 

gerou, entre outras coisas, o culto à doença e não à saúde, e a devoção à  
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tecnologia, sob a presunção ilusória de que seria o centro de atividade 

científica e de assistência à saúde. 

A evolução do conceito de saúde influenciou e continua 

influenciando a forma como a comunidade científica incorpora o 

paradigma da saúde, num processo de reconstrução, tanto por força das 

inovações científicas, quanto dos métodos e das práticas sanitárias. “O 

paradigma flexneriano é coerente com o conceito de saúde como 

ausência de doença e constitui uma âncora que permite sustentar a 

prática sanitária da atenção médica” (MENDES,1996,p.239). 

A formação médica e o modelo de assistência propostos neste 

modelo revelava diversas influências como o mecanicismo, o 

biologicismo, o individualismo, a especialização e o curativismo. O 

mecanicismo tomou o corpo humano em analogia a uma máquina, cujas 

estruturas e funções pudessem ser meticulosamente analisadas e 

tratadas de modo instrumental, isolando-se a parte adoecida do resto do 

corpo. O biologicismo ocultou a causalidade social da doença ao 

reconhecer a natureza biológica de suas causas e conseqüências, dando 

ênfase na microbiologia e nas teorias dos germes e não na história 

natural das doenças. O individualismo constituiu o objeto individual da 

saúde, ao considerar o paciente como abstração à parte da coletividade 

e, portanto, excluído de todos os demais aspectos sociais da vida. 

Associada ao individualismo, a especialização impôs a parcialização 

abstrata do objeto global, cuja preocupação dirigia-se principalmente para 

a excelência técnica de especialidades clínicas orientadas ao indivíduo, 

além da tecnificação do ato médico, que estruturou a engenharia 

biomédica, mediadora da ação entre profissional de saúde e paciente. 

 Finalmente, o curativismo, que centrou a prática sanitária, em 

todos os seus níveis, nos aspectos curativos, prestigiando o processo  
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fisiopatológico, em detrimento da(s) causa(s) geradoras do processo. 

(NOVAES, 1990; MENDES, 1996). 

Convém assinalar que princípios são os mandamentos básicos e 

fundamentais nos quais se alicerça uma ciência, isto é, são as diretrizes 

que orientam uma ciência e dão subsídios à aplicação de suas normas.  

Os princípios são considerados como normas hierarquicamente 

superiores às demais normas que regem uma ciência. Neste sentido, são 

incorporados no SUS, além de princípios de organização do sistema 

(descentralização, regionalização, hierarquização, resolubilidade e 

complementaridade do setor privado), os princípios doutrinários de 

universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência; de integralidade da assistência, entendida como um conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema; de eqüidade na assistência à saúde, sem 

preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; e de participação da 

comunidade (BRASIL, 1990). 

  A história, trajetória e os fundamentos do Sistema Único de Saúde 

necessitam da análise de contextos históricos e de suas emergências, 

assim como, condições para visualizar e buscar refletir criticamente 

identificando caminhos e possibilidades para o desenvolvimento do 

sistema de saúde brasileiro (PASCHE, 2000). 

 Foi, portanto com uma idéia mais abrangente de saúde que se 

concretizou o relatório final da 8ª Conferência, em 1986, seguindo a 

Reforma Sanitária Brasileira, que tinha como um de seus princípios a 

universalização da saúde como forma de superar o déficit de oferta de 

saúde à população (WERNECK, 1998).  
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A questão da reforma sanitária e de seu papel no estabelecimento 

de uma ordem social democrática contribuíram para transformar a política 

de saúde. Elas exigiram uma mudança estrutural e uma política social 

capaz de liquidar a “dívida social histórica”. Com a Constituição de 1988, 

houve a confirmação da unificação dos serviços institucionais de saúde 

com a proposição do Sistema Único de Saúde (SUS), que trouxe uma 

formulação política e organizacional para o reordenamento dos serviços e 

das ações de saúde estabelecendo atividades de promoção, proteção e 

recuperação, baseadas nos princípios doutrinários de universalidade, 

equidade e integralidade (LUZ, 1991). 

 Esses instrumentos definiram um conceito ampliado de saúde e 

apontaram para as estratégias de organização e controle das ações e dos 

serviços de saúde, interligando setores e buscando soluções para 

situações e problemas que eram considerados determinantes do estado 

de saúde da população. Constituíram, ainda, o arcabouço legal de 

sustentação do SUS, significando, em uma última análise, a 

responsabilização do Estado, sob o ponto de vista jurídico, pela atenção à 

saúde da população, objetivando a descentralização, a regionalização e a 

hierarquização (WERNECK, 1994).  

As profissões da saúde em geral, destacando a Odontologia assim 

como a Medicina, viveram um processo semelhante, refletindo uma 

prática assistencial excludente. Os profissionais da odontologia não 

ficaram à margem desse processo de reforma e comprometeram-se 

inclusive na gestão deste processo de mudança.  

Essa participação pode ser percebida quando, com as eleições 

diretas para os governos estaduais em 1982 e 1986 e para as prefeituras 

e as assembléias legislativas, 1988, dentistas comprometidos com a nova 

realidade proposta para a área da saúde conseguem se inserir nas  
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coordenações municipais e estaduais desse novo contexto político 

(SERRA, 1998). 

Ao reconhecer que a saúde é um direito de todos e que deve ser 

garantida pelo Estado, o texto da Constituição Federal estabeleceu um 

novo patamar jurídico-institucional. O arcabouço do Sistema Único de 

Saúde, com seus princípios e diretrizes, trouxe enormes desafios para a 

reorganização dos serviços e das práticas em saúde:  garantir a todos e 

de modo igual o acesso as ações e serviços de saúde necessários e, a 

transformação de modo a organizar os serviços de saúde, bem como as 

práticas de saúde, perpassando os valores e princípios do SUS 

(MATTOS, 2001). 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é a atual formulação política e 

organizacional para o reordenamento dos serviços e ações de saúde, 

estabelecida pela Constituição de 1988. É um sistema de saúde em 

construção permanente e único porque segue a mesma doutrina e os 

mesmos princípios organizativos em todo território nacional e nas três 

esferas autônomas de governo: federal, estadual e municipal.            

(Disponível em: 

http://www.ccs.saude.gov.br/SUS20Anos/mostra/index.html). 

O SUS é um sistema que significa um conjunto de unidades, de 

serviços e ações que interagem para um fim comum. Esses elementos 

integrantes do sistema referem-se, ao mesmo tempo, às atividades de 

promoção, proteção e recuperação e este se norteia pelos princípios 

doutrinários já apontados: Universalidade, Eqüidade, Integralidade, sendo 

sua organização regida pela: Regionalização e Hierarquização, 

Resolutividade, Descentralização, Participação dos cidadãos e 

Complementariedade do setor privado, conceitos estes efetivados pelo 

Ministério da Saúde (Disponível em: 

http://www.ccs.saude.gov.br/SUS20Anos/mostra/index.html). 
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Duarte (2002) comenta que o SUS é bastante avançado, 

contrapondo-se inclusive ao modelo hegemônico colocado para a área 

econômica. Segundo o autor, tem-se um modelo na área econômica 

chamado neoliberal ou liberal ou de mercado e na área de saúde um 

modelo que vai contra isso, um modelo público e que se impõe a cada 

dia. As diversas questões, tais como: descentralização, financiamento, 

NOAS (Normas Operacionais e Assistenciais à Saúde), PSF (Programa 

de Saúde da Família) são nós críticos que devem ser articulados em 

diversos setores de saúde e educação. 

Durante muito tempo discutimos as modalidades assistenciais não 

percebendo a sua relação com a gestão. O redirecionamento do SUS 

para fazer frente ao problema social brasileiro representado pela exclusão 

de amplos setores da população requer mudanças de distintas ordens, 

abarcando os planos macro e micro políticos, dentre esses, a modalidade 

de gestão vigente no SUS, bem como a maneira de se organizarem os 

serviços de saúde (Disponível em: www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104). 

 Elias (2002) enfatiza que em termos gerais tais mudanças devem 

rejeitar o modelo burocrático de gestão, caracterizado, dentre outros 

aspectos, pelo grande número de estruturas intermediárias decisórias, o 

controle político exercido através da estrutura administrativa hierarquizada 

e a diluição da responsabilidade político-administrativa. 

 

3.1.1. A Atenção Básica 

 Um dos eixos estratégicos para a reorientação do modelo 

assistencial no SUS é a construção de uma referência para os serviços de 

saúde no processo de organização do cuidado na Atenção Básica (AB). 

Para a efetivação do SUS é necessário o fortalecimento da Atenção 

Básica, entendendo-a como o contato preferencial dos usuários com o  
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sistema de saúde. É fundamental, no entanto, a garantia do acesso dos 

usuários aos serviços de média e alta complexidade, assegurando a 

integralidade da atenção (BRASIL/ MS, 2006). 

A Atenção Básica constitui “um conjunto de ações de saúde, no 

âmbito individual ou coletivo, que abrange a promoção e proteção da 

saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação e a manutenção da saúde, situadas no primeiro nível de 

atenção do sistema de saúde. É desenvolvida por meio do exercício de 

práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma 

de trabalho em equipe, dirigidas à população de territórios bem 

delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, 

considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas 

populações (BRASIL/ MS, 2006). 

 Neste contexto, utiliza tecnologias de alta complexidade e baixa 

densidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior 

freqüência e relevância em seu território. Orienta-se pelos princípios da 

universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do 

vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, da 

humanização, da equidade e da participação popular (BRASIL/ MS, 

2006). 

 Na organização da Atenção Básica, um aspecto fundamental é o 

conhecimento do território, que não pode ser compreendido apenas como 

um espaço geográfico, delimitado para constituir a área de atuação dos 

serviços. Ao contrário, deve ser reconhecido como “Espaço Social” onde, 

ao longo da história, a sociedade foi se constituindo e, por meio do 

processo social de produção, dividindo-se em classes diferenciadas, com 

acessos também diferenciados aos bens de consumo, incluídos nos 

serviços de saúde (BRASIL/MS, 2006). 
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Assim, conhecer o território implica em um processo de 

reconhecimento e apropriação do espaço local e das relações da 

população da área de abrangência com a unidade de saúde, levando em 

consideração dados como perfil demográfico e epidemiológico da 

população, contexto histórico e cultural, equipamentos sociais 

(associações, igrejas, escolas, creches...), lideranças locais, e outros 

considerados relevantes para a intervenção no processo saúde-doença. A 

apropriação do espaço local é fundamental, pois os profissionais de 

saúde e a população poderão desencadear processos de mudança das 

práticas de saúde, tornando-as mais adequadas aos problemas da 

realidade local. 

  A efetivação das ações da Atenção Básica depende 

fundamentalmente de uma sólida política de educação permanente, 

capaz de produzir profissionais com habilidades e competências que lhes 

permitam compreender e atuar no SUS com competência técnica, espírito 

crítico e compromisso político (BRASIL/MS, 2006). 

A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, na 

complexidade, na integralidade e na inserção sócio-cultural e busca a 

promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a 

redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas 

possibilidades de viver de modo saudável (BRASIL/MS, 2006). 

  A Saúde da Família é a estratégia prioritária para a reorganização 

da Atenção Básica no Brasil, importante tanto na mudança do processo 

de trabalho quanto na precisão do diagnóstico situacional, alcançada por 

meio da adstrição de clientela e aproximação da realidade sócio-cultural e 

da postura pró-ativa desenvolvida pela equipe. 

 A proposição pelo Ministério da Saúde das diretrizes para a Política 

Nacional de Saúde Bucal e de sua efetivação, por meio do Programa 

BRASIL SORRIDENTE tem, na Atenção Básica, um de seus mais  
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importantes pilares. Organizar as ações no nível da Atenção Básica é o 

primeiro desafio a que se lança o Programa BRASIL SORRIDENTE, na 

certeza de que sua consecução significará a possibilidade de mudança do 

modelo assistencial no campo da saúde bucal (BRASIL/MS, 2006). 

 

3.1.2. A Integralidade na Assistência 

Integralidade, inicialmente, diz respeito à saúde, pois em grego e latim o 

termo quer mais ou menos dizer salvado, inteiro, intacto (NUNES, 1995).  

O termo integralidade é polissêmico. Narvai (2005) assinala que há muitas 

conotações pertinentes a ele, sendo que no âmbito da saúde não há 

consenso sobre o assunto. Observa-se, em decorrência, um uso 

indiscriminado do termo, gerando uma espécie de algaravia sanitária que 

parece expressar uma condição desejada por profissionais da saúde, 

acadêmicos e até mesmo usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). 

A confusão inicia-se ao se considerar integralidade como um 

princípio constitucional. Segundo Narvai (2005), em nenhum momento a 

Constituição de 1988 refere-se ao termo integralidade. O texto 

constitucional diz apenas que, no que se refere à saúde, deve existir 

“atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais” e avança um pouco mais ao afirmar 

(art.196) que “as políticas sociais e econômicas devem visar à redução do 

risco de doença e de outros agravos” e ao garantir “acesso universal e 

igualitário às ações e serviços (de saúde) para promoção, proteção e 

recuperação”. 

Considerando-se as disposições constitucionais de 1988, o SUS 

encontra-se organizado em torno de três diretrizes: a descentralização 

com direção única em cada esfera de governo; o atendimento integral; e a 

participação da comunidade (BRASIL, 1988). A integralidade aparece,  
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então, como uma derivação do princípio do atendimento integral, dando a 

este uma conotação mais ampliada. Silva e cols. (2004) afirmam que, 

neste contexto, “a integralidade implica uma compreensão ampliada do 

conceito de saúde, a articulação de saberes multiprofissionais e 

interdisciplinares para a inovação das práticas de atenção a saúde”. (p. 

207) 

Com efeito, a articulação entre os diversos níveis de atenção à 

saúde e a organização dos serviços de modo a contemplar as interações 

das várias áreas de saber desse setor tão multifacetado é de importância 

vital para que se cumpra o princípio da integralidade. No entanto, apenas 

isto não basta. Para Narvai (2005), “integrar serviços não garante, per se, 

integralidade ao “sistema de saúde”, ainda que contribua para melhorar o 

desempenho do “sistema de serviços de saúde”, restando implícita na 

consideração uma distinção entre “sistema e saúde” e “sistema de 

serviços de saúde” (p.18). 

Assim, num primeiro momento produzir ou manter um homem 

inteiro é tarefa que vai muito além das possibilidades do aparelho 

produtor de serviços de saúde. Antes, é coisa que se inscreve no terreno 

da utopia. Mesmo com esta enorme restrição, para muitos é desejável e 

possível uma abordagem mais “integralizadora” quando se trata de prover 

cuidados de saúde para indivíduos ou grupos (NARVAI, 2005). 

Um dos aspectos que mais têm chamado a atenção quando da 

avaliação dos serviços é o despreparo dos profissionais para lidar com a 

dimensão subjetiva que toda prática de saúde supõe (BRASIL/MS, 2004). 

Tal fato não surpreende, e aqui abre-se parênteses para a 

formação, a qual será discutida em outro momento deste estudo, mas que 

justifica este distanciamento, visto que o ensino em saúde, segundo 

Batista (2005), reproduz ainda elementos da ideologia flexneriana, 

fragmentado em disciplinas segmentadas que privilegiam o atendimento  



 

                                                                                             28 

 

Referencial Teórico 

 

individual e especializado; há uma orientação geral no currículo ainda 

dirigida para a manifestação da doença, com ênfase curativa e 

reabilitadora. Além disso, há uma estruturação do plano do curso em 

micro disciplinas e especialidades, sendo o planejamento educacional 

realizado exclusivamente por docentes e a natureza da pesquisa 

biologicamente direcionada. Portanto, a formação universitária é 

deficiente em relação às disciplinas que tratam dos aspectos social, 

preventivo e psicoafetivo.  

A integralidade pensada como um vir-a-ser pode ter grande 

utilidade para guiar a ação no enfrentamento de uma realidade presente 

não-satisfatória, que apresenta lacunas e brechas, particularmente no 

atendimento das necessidades de saúde das pessoas. Nesta área tornou-

se comum pensar na integralidade como um progressivo avanço para 

uma “totalidade”, traduzida em linhas do cuidado e na organização de 

serviços que propiciam abordagens promocionais, educativas, 

preventivas, curativas e reabilitadoras. Já que a própria totalidade, 

perseguida como integralidade, comportará processualmente novas 

“fissuras” no futuro, haverá sempre uma agenda de mudanças a ser 

trabalhada. (MOYSÉS, 2005) 

 

3.1.3. A Prática em Odontologia no SUS 

 

“A Odontologia brasileira vem carregando há vários anos uma 

contradição insustentável: ao mesmo tempo em que é 

considerada uma das mais avançadas do mundo sob o ponto 

de vista técnico, constata-se na população do país um dos 

índices mais elevados de doenças bucais entre a comunidade 

de mais de 180 nações do planeta [...]. Trata-se de uma 

odontologia tecnicamente elogiável (pelo nível de qualidade e  
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sofisticação inegavelmente alcançados nas diversas 

especialidades); cientificamente discutível (uma vez que não 

tem demonstrado competência em expandir essa qualidade 

para a maioria da população brasileira); e socialmente caótica  

 (pela inexistência de impacto social frente às iniciativas e aos 

programas públicos e coletivos implementados” (GARRAFA, 

1993, p.50). 

Historicamente, a Odontologia foi estabelecida de forma 

secundária, com pouca relevância na esfera pública, o que, de acordo 

com Zanetti (1999), refletiu nas relações, nas maneiras e nos mecanismos 

de regulação do exercício profissional. Assim, de certa forma, a 

Odontologia passou a ser privilegiada na esfera privada, onde o cirurgião-

dentista mantinha a sua hegemonia, principalmente no que tange à 

organização de suas práticas. Talvez seja esse um dos motivos que 

contribuíram para que a classe odontológica estivesse cada vez mais 

distanciada, sob diversos aspectos, da realidade de grande parte da 

população brasileira que não pode arcar com os custos do tratamento e, 

efetivamente, necessita de atendimento em saúde bucal. Isto reafirma a 

prática elitizada e mercantilista dessa classe profissional, constituindo em 

um paradoxo em nosso país. Dessa maneira, também em segundo plano 

ficou por um longo período a formulação de estratégias e políticas que 

atendessem tais necessidades dessa demanda reprimida. 

Ao observar-se a Odontologia e sua inserção na esfera pública, 

deve-se ter um olhar cuidadoso para a história dos modelos assistenciais 

na saúde bucal brasileira, a qual percorreu caminhos de lutas e 

conquistas.  

Chama-se de Odontologia Sanitária e Sistema Incremental o 

modelo que priorizou a atenção aos escolares do sistema público de 

primeiro grau, introduzido na década de 50 pelo Serviço Especial de  
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Saúde Pública (SESP), com enfoque curativo-reparador em áreas 

estratégicas do ponto de vista econômico (marca o início da lógica 

organizativa e de programação para assistência odontológica, mas, com 

abrangência predominante aos escolares de 6 à 14 anos). Este modelo 

não teve eficácia, não produziu impacto nos níveis de saúde-doença 

bucal, foi excludente, pois somente atendeu crianças de 7 à 14 anos, não 

conseguiu recuperar e manter a saúde, porém introduziu algumas 

medidas preventivas e de pessoal auxiliar, caracterizando-se o  trabalho a 

quatro mãos (BRASIL/MS, 2006, p.10). 

Foi instituído um novo modelo assistencial em saúde bucal ao final 

dos anos 70, na Odontologia Simplificada e Odontologia Integral que 

enfatizaram a mudança dos espaços de trabalho, com o profissional 

saindo do consultório dentário e trabalhando em outro cenário. Suas 

principais características de atuação foram: a promoção e prevenção da 

saúde bucal com ênfase coletiva e educacional; abordagem e 

participação comunitária; simplificação e racionalização da prática 

odontológica e desmonopolização do saber com incorporação de pessoal 

auxiliar (RONCALLI, 1999). 

Outro modelo assistencial de saúde bucal, o Programa Inversão da 

Atenção (PIA), entrou em cena após a promulgação da Constituição 

Federal de 1988 e sua principal característica baseou-se em intervir antes 

e controlar depois, por meio de sua matriz programática, buscando 

adaptar-se ao SUS, porém, sem preocupação com a participação 

comunitária. Estabeleceu-se um modelo centrado em três fases: 

estabilização, reabilitação e declínio. Contava, para isto, com ações de 

controle epidemiológico da doença cárie, uso de tecnologias modernas 

(escandinavas), mudança da “cura” para “controle” e ênfase no 

autocontrole, em ações de caráter preventivo promocional (PINTO, 2000). 
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Durante muitos anos no Brasil, a inserção da saúde bucal e das 

práticas odontológicas no SUS deu-se de forma paralela e afastada do 

processo de organização dos demais serviços de saúde. Atualmente, 

essa tendência vem sendo revertida, observando-se o esforço para 

promover uma maior integração da saúde bucal nos serviços de saúde 

em geral, a partir da conjugação de saberes e práticas que apontem para 

a promoção e vigilância em saúde, para revisão das práticas assistenciais 

que incorporem a abordagem familiar e a defesa da vida (BRASIL/MS, 

2006, p.11). 

Pode-se afirmar que a reformulação do pensamento em torno dos 

modelos assistenciais “implica mudanças abrangentes na maneira pela 

qual o conhecimento científico se relaciona com, e é usado, para a 

formulação e organização das práticas sanitárias” (CZERESNIA e col, 

2003, p.9). Significa dizer que os modelos de atenção a serem propostos, 

com seus fundamentos teóricos e epistemológicos, devem respeitar cada 

realidade para que possam cumprir seu papel de atender às 

necessidades de saúde da população. Em síntese, precisam ser 

coerentes em suas bases e, ao mesmo tempo, suficientemente abertos ao 

reconhecimento e enfrentamento de suas próprias falhas e crises. 

Pautado na realidade da odontologia, Bezerra (2003), comenta 

que:      

“a era da Odontologia como arte, obra de artesão, está ficando 

no passado. Profissionais com habilidades técnicas são 

necessários e o serão sempre. Contudo, o novo profissional 

que se avizinha, há de apresentar iguais competências 

científicas em conhecimento básico das ciências da saúde, 

problemas de saúde populacionais e dos caminhos a serem 

trilhados no futuro próximo” (BEZERRA, 2003, p.13). 
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A integralidade na atenção em saúde bucal, segundo Souza 

(2004), só será alcançada se, em nossas práticas e em nossa formação, 

buscarmos devolver à boca suas dimensões cultural e psíquica para que 

possamos olhá-la não apenas como máquina de mastigar, mas também 

como máquina de desejo, como lugar em que se afirmam sujeitos que se 

relacionam, desejosos e produtores do mundo: o modo como exercitam a 

cidadania através de sua capacidade de vocalizar. E, desta maneira, 

compreendemos e fazemos compreender que a perda dentária não é 

natural, mas é produção sociocultural e histórica e tem influências 

importantes nas subjetividades de quem a sofre. 

Rodrigues e cols (2003) comentam que é necessário se pensar um 

novo modelo assistencial em saúde centrado no usuário e ressignificar o 

processo de trabalho. Essa ressignificação exige mudanças da finalidade 

do processo, que passa a ser a produção do cuidado, na perspectiva da 

autonomização do sujeito, orientada pelo processo de intregralidade e 

requerendo ferramentas como: a interdisciplinaridade, o trabalho em 

equipe, a humanização dos serviços e a criação de vínculos entre 

usuários, profissional e equipe de saúde. 

Em janeiro de 2004, o Ministério da Saúde elaborou o documento 

“Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal”. Essas diretrizes 

apontam para uma reorganização da atenção em saúde bucal em todos 

os níveis de atenção e para o desenvolvimento de ações intersetoriais, 

tendo o conceito do cuidado como eixo de reorientação do modelo, 

respondendo a uma concepção de saúde não centrada somente na 

assistência aos doentes, mas, sobretudo, na promoção da boa qualidade 

de vida e intervenção nos fatores que a colocam em risco, incorporando 

ações programáticas de uma forma mais abrangente. Destaca-se: o 

cuidado como eixo de reorientação do modelo; a humanização do 

processo de trabalho; a co-responsabilização dos serviços; o  
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desenvolvimento de ações voltadas para as linhas do cuidado, como por 

exemplo, da criança, do adolescente, do adulto, do idoso. Dessas 

características próprias derivam três aspectos adicionais: a centralização 

na família, a competência cultural e a orientação comunitária 

(STARFIELD, 2004). Para o autor, centralização na família remete ao 

conhecimento de seus membros e dos problemas de saúde dessas 

pessoas, bem como do reconhecimento da família como espaço singular. 

A competência cultural trata da capacidade de reconhecer as 

multiplicidades de características e necessidades específicas de 

populações diversas, que podem estar afastadas dos serviços pelas suas 

peculiaridades culturais como diferenças étnicas e raciais entre outras. A 

orientação comunitária abrange o entendimento de que as necessidades 

se relacionam ao contexto social, e que o reconhecimento dessas 

necessidades pressupõe o conhecimento do contexto físico, econômico e 

cultural. 

 

 

3.2. A Formação em Saúde 

 

“É nesse sentido que re-insisto em que formar é muito mais que puramente 

treinar o educando no desempenho de destrezas”.  (FREIRE,1996) 

 

Para Batista (2004), a formação existe desde nossa concepção como 

ser humano, nos primeiros ensinamentos em família, na educação formal 

e nas experiências pessoais ao longo de nossa existência. É, portanto, 

um processo dinâmico e contínuo que se caracteriza por construção e 

reconstrução contínua do conhecimento.  Implica em um processo de 

ensino e aprendizagem contínuos. 
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Para Meirieu (1998), aprender é um “processo que somente ocorre 

pela interação entre informações disponíveis e um processo singular de 

apropriar-se das informações, configurando-se sentidos, significados”. 

(p.69) 

Batista (2004) relata que: 

 

Ensinar está ligado à idéia de atribuir significados. Refere-se ao 

processo interpessoal de levar aquele que é ensinado, aquele 

a quem é indicado o signo, a aprender um sistema de relações, 

a dominar um conjunto de regulações construído em uma 

cultura. Isso ocorre à medida que aquele que ensina aponta 

para outrem os signos históricos, coletivos, presentes nos 

conhecimentos. Tais signos serão mediadores do processo de 

relação do indivíduo com o mundo e consigo, constitutivos de 

sua consciência e subjetividade. (p.65). 

 

A formação escolar implica numa experiência intencional e 

planejada que ocorre pela vivência de uma proposta curricular. 

  O currículo é uma construção social da escola, um instrumento 

pelo qual ela delimita um espaço onde vão ocorrer as experiências de 

ensino e aprendizagem, com vistas a um processo de formação, em um 

determinado nível de educação escolar, durante um certo período de 

tempo. Esse espaço é configurado e constantemente (re) configurado, 

considerando-se o caráter dinâmico do conhecimento e da cultura que 

devem ser escolarizados, ante a formação do aluno para um conjunto de 

necessidades sociais e é por intermédio do currículo que a escola coloca 

em prática todo o seu ideário educacional. O currículo viabiliza a 

execução do processo educacional, conferindo-lhe referenciais teórico-

metodológicos, objetivos, conteúdos, estratégias e avaliação. É por  
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intermédio do currículo que se articulam a teoria e a prática, a 

epistemologia e a didática, as necessidades sociais e uma proposta de 

formação e, portanto, a sociedade e a academia (MAIA, 2004). 

O Relatório Delors (DELORS, 1999), define quatro pilares da 

educação contemporânea: (i) aprender a conhecer; (ii) aprender a fazer; 

(iii) aprender a conviver; e (iv) aprender a ser. Tais aspectos indicam as 

exigências para um processo formativo em que o conhecimento deve 

fundar-se na compreensão da realidade, com base na manipulação de 

instrumentos de conhecimento, como a tecnologia e as idéias, centrado 

em um processo autônomo que estimule o “aprender a aprender”.  

A Educação e a Saúde são intrinsecamente relacionadas e têm 

diferentes interfaces de aproximação. Em um complexo jogo de 

intersecções, pode-se dizer que os níveis de Educação influenciam os 

níveis de Saúde de uma população. Assim, a confluência de objetivos 

comuns tende a pressupor, ou idealizar, uma integração lógica entre os 

Sistemas de Educação e os de Saúde (MORITA e col., 2004).  

O ensino em saúde, processo de natureza multidisciplinar, tem por 

objetivo a organização de um sistema de relações nas dimensões do 

conhecimento, de habilidades e de atitudes, de tal modo que se favoreça, 

ao máximo, o processo ensino-aprendizagem, exigindo, para seu 

desenvolvimento, um planejamento que concretize objetivos em propostas 

viáveis (BATISTA, 2004). 

A integração entre o ensino e os serviços de saúde não é fato novo 

no Brasil, mas as experiências deixam poucos resultados significativos 

para a melhora do ensino de graduação e da qualidade dos serviços de 

saúde, possivelmente devido à falta de decisão política dos governos para 

modificar substancialmente o quadro de suas prioridades e a relutância 

das profissões de saúde em sair do paradigma da doença (BELTRAN, 

1998).  
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Outra questão é que todos os esforços prévios de integração do 

processo ensino-aprendizagem à rede de serviços tiveram pouca 

sustentabilidade, pois sempre dependeram de uma adesão ideológica de 

docentes e estudantes. As atividades de ensino-aprendizagem, 

extramurais, sempre dependeram mais da voluntariedade dos professores 

que as coordenavam, do que do apoio institucional e da participação do 

quadro docente como um todo (MORITA e KRIGER, 2004). 

No Brasil, as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de 

graduação em saúde, têm por objetivo, segundo o Conselho Nacional de 

Educação (2002), de construir um perfil acadêmico e profissional com 

competências, habilidades e conteúdos contemporâneos, bem como para 

atuarem com qualidade e resolubilidade no SUS. 

Com relação à aderência dos cursos de graduação em 

Enfermagem, Medicina e Odontologia às Diretrizes Curriculares 

Nacionais, Haddad e col. (2006) relatam:  

 

“A maior parte dos PPP (Projetos Políticos Pedagógicos) 

analisados ainda concentra boa parte da formação profissional 

no diagnóstico e tratamento de doenças que são aspectos 

relevantes, mas não respondem às necessidades atuais de 

conhecimentos para a produção de saúde.” (p.106) 

 

A relação entre o ensino e os serviços de saúde mostra que a 

finalidade da educação superior vai muito além da formação profissional. 

Na LDB (Lei de Diretrizes e Bases), art.43, tem-se que o papel do ensino 

superior é de:  
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“formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, 

aptos para a inserção em setores profissionais e para participar 

no desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar na sua 

formação contínua”.  

 

É importante compreender o aspecto híbrido do sistema de saúde 

brasileiro. Formar para o sistema de saúde vigente no país, como 

enfatizam as Diretrizes Curriculares Nacionais, é capacitar o profissional 

de saúde para atuar em diferentes espaços do Sistema: nos serviços 

públicos, na clínica privada, passando pelo trabalho com convênios e 

credenciamentos, na auto-gestão em saúde, nas entidades filantrópicas. 

 O entendimento deste SUS ampliado se contrapõe a visão de 

significativos segmentos de docentes e dirigentes das nossas instituições 

de ensino, para quem a formação profissional aberta para a perspectiva 

de trabalhar no SUS seria uma redução e um empobrecimento de seus 

objetivos mais “nobres”, ou seja, prevalece a visão comum, com 

perspectiva social questionável, de que isto seria a tradução de uma 

formação voltada para atender pessoas de baixa renda e enfrentar 

problemas estruturais diversos, além da suposta baixa credibilidade de 

um Sistema que estaria inexoravelmente condenado às insuficiências da 

esfera pública brasileira (KRIGER e MOYSES, 2005). 

A formação para o mundo do trabalho focado no SUS como espaço 

de aprendizagem, traz a necessidade de assumir que, para aprender 

saúde é preciso participar dos espaços onde se faz saúde, ou seja, utilizar 

a rede de serviços públicos como espaço de ensino-aprendizagem. Isto 

nos remete aos “Cenários de Aprendizagem” que é um conceito amplo e 

diz respeito não somente ao local em que se realizam as práticas, mas 

aos sujeitos nelas envolvidos, à natureza e conteúdo do que se faz, assim 

como a inter-relação entre métodos didáticos pedagógicos, áreas de  
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práticas e vivências, utilização de tecnologias e habilidades cognitivas e 

psicomotoras. Inclui, também, a valorização dos preceitos morais e éticos 

orientadores de condutas individuais e coletivas. Dizem respeito aos 

processos de trabalho, ao deslocamento do sujeito e do objeto do ensino 

e a uma revisão da interpretação das questões referentes à saúde e à 

doença, considerando-se sua dinâmica social. Fica, portanto, clara a 

necessidade de mecanismos permanentes de ajustes da organização dos 

cenários de aprendizagem quando se busca “a” e “na” realidade (REDE 

UNIDA, 2006). 

A ampliação da cobertura dos serviços tornou evidente a 

necessidade da formação de profissionais com perfil capaz de atuar com 

qualidade e sensibilidade no SUS. O conhecimento da realidade local e 

regional deve se incorporar às competências e habilidades necessárias 

para o trabalho nos serviços. 

Em busca da recomposição da arte do cuidado e do 

fazer/aprender, colocando o aluno em contato com o serviço e a 

comunidade, as instituições de educação superior no Brasil têm sido 

estimuladas a se transformar na direção de um ensino que valorize a 

eqüidade e a qualidade da assistência e a eficiência e relevância do 

trabalho em saúde. Esta mudança pode significar formar profissionais 

com habilidades adequadas às exigências da carreira profissional, com 

capacidade de oferecer atendimento de qualidade, articulando avanços 

tecnológicos com bom relacionamento, responsabilidade e curiosidade 

científica, o que lhe permite recuperar a dimensão essencial do cuidado: a 

relação entre humanos (CYRINO e RIZZATO, 2004). 

Nesta reflexão, ainda pode-se referenciar o trabalho em equipe, 

para a formação para o trabalho no SUS, e encontra-se respaldo nos 

ditos de THOMAZ (1999): 
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 “Trabalhar em equipe é um exercício razoavelmente normal 

para os profissionais e devem compreender as diferentes 

posturas para discussão, é colocar-se à disposição para 

discussão, é um processo construtivo, que ao mesmo tempo 

desafia o saber e ressignifica a prática” (p.190) 

 

3.2.1. A Formação em Odontologia 

 

O processo de construção e consolidação do SUS vem provocando 

o debate em torno da formação operacionalizada pela universidade 

brasileira, no sentido de refletir sobre possibilidades e limites para 

produzir força de trabalho com competência para intervir no SUS 

(MIRANDA e col., 2003).  

Minimamente, em relação às competências para os cirurgiões-

dentistas a ADEA – American Dental Education Association (1997) 

recomenda: “Espera-se que os dentistas sejam capazes de promover a 

saúde total de pacientes através do manejo da saúde bucal”.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) aprovadas em 2002 

expressam claramente:  

 

“A formação do cirurgião-dentista deverá contemplar o sistema 

de saúde vigente no país, a atenção integral da saúde no 

sistema regionalizado e hierarquizado de referência e contra-

referência e o trabalho em equipe”. 

 

A preocupação para formação em Odontologia deveria ser em se 

formar profissionais: críticos, reflexivos, capazes de conhecer e intervir no 

processo de produção de serviço de saúde, atendendo às necessidades  
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sociais, assumindo o compromisso ético e político com o processo de 

construção do SUS. 

A Faculdade de Odontologia não tem ficado a margem dessa 

discussão, fazendo um movimento de reflexão em torno das 

necessidades de aprofundamento desse processo de construção. 

A Formação em Odontologia para a prática no SUS apresenta 

desafios que perpassam: mudanças curriculares; competências; 

exigências do mercado de trabalho; Diretrizes Curriculares Nacionais; a 

interdisciplinaridade e o trabalho em equipe; o professor e o estudante 

como sujeitos deste processo, além de outros incrementos que fazem 

parte da formação de profissionais para um mundo em constantes 

mudanças. 

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Graduação em Odontologia (BRASIL/ME, 2002) encontramos, dentre as 

competências e habilidades específicas, a seguinte: Exercer sua profissão 

de forma articulada ao contexto social, entendendo-a como uma forma de 

participação e contribuição social. 

O ensino e a prática odontológicos têm se baseado em um modelo 

de Odontologia que não tem sido eficaz para gerar saúde, tanto para as 

maiorias sociais quanto para as elites. Como uma das causas desse 

problema, podemos destacar o caráter excludente do modelo praticado, 

que se volta para a lógica de mercado, disponível para quem tem poder 

de compra, excluindo assim, as maiorias sociais (PÉRET, 2005). 

Concomitante a isso, o Ministério da Educação delibera sobre as 

Novas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação da área 

de saúde, nas quais fica evidente a preocupação com o estabelecimento 

de uma articulação entre a educação superior e a saúde, objetivando a 

formação de profissionais com ênfase na promoção, prevenção,  
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recuperação e reabilitação da saúde, de acordo com os princípios e 

diretrizes do SUS. Com base nessas Diretrizes Curriculares, observa-se 

uma indução ao processo de reforma curricular nos cursos de graduação 

em Odontologia. Nesse momento histórico, a inserção da saúde bucal no 

PSF passa a demandar uma reorganização da prática odontológica.Assim 

como os demais profissionais da Equipe de Saúde da Família, o cirurgião-

dentista necessita ser sujeito de um processo de qualificação profissional, 

visando a integrar uma equipe e desenvolver ações programáticas 

inseridas nesta estratégia de intervenção populacional baseada no 

território com vistas à efetivação do SUS. Estes movimentos indutores de 

mudanças passam a ocupar um espaço importante nos setores saúde e 

educação e, de algum modo, antevê-se a possibilidade de um diálogo que 

permita uma construção conjunta de mudanças requeridas pelo quadro 

epidemiológico e pelas necessidades de formação/qualificação de 

recursos humanos. Visando a oferecer uma contribuição à compreensão 

de como estas mudanças foram percebidas e sua possível atuação como 

indutoras de um novo olhar de profissionais e estudantes vinculados a 

instituições de ensino superior da área de Odontologia. 

Ferreira e cols, (2006) iniciam o texto “Travessia a caminho da 

integralidade: uma experiência do curso de odontologia da UFMG”, assim: 

“Imagine um barco tentando atravessar um rio. Pense na margem que 

ficou e a margem que ele quer alcançar. São vários barqueiros, 

professores da Faculdade de Odontologia (UFMG), que iniciaram uma 

viagem, em busca de outra (nova) margem para atracar. Misturam-se 

nesse barco alguns sonhos, forte determinação e compromisso social”. 

Mistura-se, ainda, a produção do conhecimento, crítica e reflexiva, 

em busca da formação de um profissional mais justo, ético e humano, que 

considere a escolha do outro no exercício de sua ação cuidadora.  
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Na travessia, a bússola é a integralidade, uma das diretrizes 

básicas do Sistema Único de Saúde (SUS), considerada como o 

atendimento integral na Constituição Brasileira. Do outro lado do rio, na 

outra margem, profissionais capazes de se integrar a uma equipe de 

saúde, que se preocupam em ampliar o acesso, prestar um atendimento 

humano e solidário e solucionar os problemas relacionados à saúde 

(FERREIRA e cols, 2006, p. 85) 

Nesta gama de desafios que a formação enfrenta para o preparo 

dos profissionais para atuação no SUS, vê-se como ponto diferencial na 

formação: a Interdisciplinaridade, que é um tema relevante no cenário de 

formação profissional que não fere a especificidade da profissão e 

tampouco seus campos de especificidades” (BATISTA, ON RODRIGUES, 

2006). 

Neste contexto, focando o preparo do cirurgião-dentista para atuar 

no SUS, entende-se que a docência é importante peça deste cenário. 

Para Batista (2005), a  “docência em saúde é uma prática social complexa 

e interdisciplinar que articula teoria e prática, mediando a construção de 

saberes e orientando atuações de outras duas práticas sociais – a saúde 

e a educação” (p.285). 

A academia é uma instituição semelhante a muitas outras, tais 

como aquelas que se dedicam ao “fazer” atendendo e prestando serviços 

à sociedade, relata Elias (2002). Sendo assim, o professor não pode 

continuar sendo visto como monopolizador do saber e transmissor de 

conhecimento, conforme modelo tradicional, mas adquire nova 

importância, especialmente quanto à competência, pela interação que 

promova entre as instituições educacionais por um lado, e a sociedade 

em conjunto, por outro. O professor deve ser um mediador entre o 

currículo e a situação real na qual este se envolve, e deve interpretar e  
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redefinir o ensino em função do seu conhecimento, da sua maneira de 

pensar e de entender ação educativa. 

O papel do educador é o de intervir no processo de aprendizagem 

com responsabilidade e comprometimento; é ajudar o aluno a apropriar-se 

do conhecimento construído, de lhe dar significado e de gerir diferenças, 

de problematizar, de motivar, de provocar, enfim, de dar condições ao 

indivíduo de desenvolver um pensamento e um discurso próprio 

(MASETTO e PRADO, 2004). O processo vivido na formação dos 

profissionais será reproduzido no seu trabalho, especialmente no SUS, 

lembrando que a educação e a saúde estão intrinsecamente relacionados 

e têm diferentes faces de aproximação e que o binômio formação-prática, 

agrega vários atores, que só evoluirão se for compreendido que o olhar 

deve ser em uma única direção, para o bem comum. 

           O Ministério da Saúde, através de sua Secretaria de Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), elaborou em conjunto com a 

Secretaria de Educação Superior (SESu) e com o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) do Ministério da 

Educação, o Programa Nacional de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde - Pró-Saúde.  

        Este programa se inspira na avaliação do Promed, que foi dirigido às 

escolas médicas, e incentivou e manteve processos de transformação em 

19 escolas médicas brasileiras.  

        O Pró-Saúde tem a perspectiva de que os processos de reorientação 

da formação ocorram simultaneamente em distintos eixos, em direção à 

situação desejada apontada pela IES, que antevê uma escola integrada 

ao serviço público de saúde e que dê respostas às necessidades 

concretas da população brasileira na formação de recursos humanos, na  

 



 

                                                                                             44 

 

Referencial Teórico 

 

produção do conhecimento e na prestação de serviços, em todos estes 

casos direcionados a construir o fortalecimento do SUS. 

         O momento atual seria particularmente oportuno para se propor um 

sistema de incentivos às IES que se disponham a participar da 

adequação da formação profissional para atender às necessidades da 

população brasileira. Tal proposta atualmente inclui as escolas de 

medicina, odontologia e enfermagem e os serviços de saúde da rede 

pública, procurando favorecer a geração de perfis profissionais mais 

ajustados às perspectivas da atenção básica. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                             45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 



 

                                                                                             46 

 

Metodologia 

 

4 – METODOLOGIA  

4.1. Fundamentação metodológica 

Buscando alcançar os objetivos deste trabalho, optou-se por uma 

pesquisa de caráter exploratório, construída a partir de abordagens 

quantitativa e qualitativa.  

Bogdan e Biklen (1994) comentam que, entre os defensores do uso 

conjunto das duas abordagens, detectaram-se duas vertentes: a 

combinatória e a integrativa. A primeira estabelece uma relação 

dicotômica entre quantidade e qualidade, de tal forma que uma é usada 

como suporte para outra. Na vertente integrativa, a relação entre 

quantidade e qualidade é seqüencial e inclusiva. 

Citando Minayo (1994), a metodologia quantitativa pode ser 

combinada com a metodologia qualitativa, respeitando-se o emprego das 

diferenças entre os dois métodos pelo pesquisador, podendo contribuir 

para o enriquecimento da análise. 

A metodologia qualitativa, segundo Minayo (1999), é aquela capaz 

de:  

 

“incorporar a questão da intencionalidade como inerentes aos 

atos, às relações e as estruturas sociais, sendo essas últimas 

tomadas tanto no seu advento quanto na sua transformação, 

como construções humanas significativas”. (p.10) 

 

Justificando ainda o uso das duas abordagens, Minayo e Sanches 

(1993) reconhecem que o uso de uma e outra, fortalecem sua 

complementaridade, desde que usadas dentro dos limites de suas 

especificidades e com o objetivo de construir teorias e levantar hipóteses, 

compreendendo melhor a realidade social.  
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4.2. O Contexto da Pesquisa 

 A pesquisa foi desenvolvida junto ao universo de cirurgiões-

dentistas inseridos no Serviço Público, atuando na Atenção Básica dos 

nove municípios que integram a Baixada Santista e Costa da Mata 

Atlântica e que, por ocasião da coleta de dados tivessem com até cinco 

anos de formados. 

De um total de nove municípios integrantes da Baixada Santista e 

Costa da Mata Atlântica, por ocasião da coleta de dados, oito municípios 

possuíam profissionais que respondiam aos pré-requisitos anteriormente 

elencados. 

  

4.3.  População de Estudo 

Os sujeitos da pesquisa são cirurgiões-dentistas formados há até 

cinco anos, que atuam na prática da Odontologia em Atenção Primária de 

Saúde e estão inseridos no Sistema de Saúde vigente no país, lotados 

nas prefeituras dos oito municípios que integram a Baixada Santista e 

Costa da Mata Atlântica. O Município de Bertioga não apresentou nenhum 

cirurgião-dentista que estivesse de acordo com os critérios de inclusão 

para a pesquisa. 

Na perspectiva quantitativa da pesquisa foi trabalhada uma 

população de 16 cirurgiões-dentistas que correspondeu ao universo total 

de profissionais pré-selecionados, inseridos na prática da Atenção Básica 

dos oito municípios pesquisados. 

Dentre eles, encontramos: dois cirurgiões-dentistas que possuem 

entre dois e três anos de formados; dois cirurgiões-dentistas formados 

entre três e quatro anos e doze entre quatro a cinco anos de formados. 
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Aprofundando o perfil destes cirurgiões-dentistas, foi observado 

que a maioria dos profissionais encontra-se na faixa etária entre 26 e 30 

anos, são egressos de faculdades particulares e o sexo feminino 

predominou ao masculino 

      Em relação à titulação, onze profissionais pesquisados não são 

especialistas, três já haviam cursado especialização em Saúde Pública e 

dois fizeram especialização em outra área. 

Dos 16 cirurgiões dentistas, quatorze profissionais responderam 

que se consideram dentistas generalistas e apenas dois não se viam 

neste contexto, apesar de praticarem clínica geral no seu dia-a-dia. 

Para a entrevista, o número seguiu os critérios da pesquisa 

qualitativa, ou seja, a reincidência de informações (saturação), o que 

ocorreu após a sexta entrevista. Após este momento, foram feitas mais 

duas entrevistas. O número total de entrevistas foi em número de oito, ou 

seja, cinquenta por cento da população total. 

 

4.4 - Os Instrumentos de Coleta de Dados 

Neste estudo os instrumentos escolhidos foram o questionário e a 

entrevista semi-estruturada. Vale destacar que o questionário 

caracterizou-se como uma primeira abordagem que possibilitou o 

aprofundamento posterior através das entrevistas. 

 

4.4.1 - Questionário 

Os questionários foram aplicados durante os meses de junho e 

julho de 2009. Foi aplicado após concordância do entrevistado e prévio 

firmamento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 5)  
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Foi utilizado nesta pesquisa a definição de questionário proposta 

por Gil (1987): 

 

(...) técnica de investigação composta por um 

número mais ou menos elevado de questões 

apresentadas por escrito as pessoas, tendo por 

objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 

sentimentos, interesses, expectativas, situações 

vivenciadas, etc. (p.124) 

 

A primeira parte do questionário, com sete questões fechadas, foi 

utilizada para a identificação dos sujeitos. A segunda parte visou à coleta 

específica dos dados e foi composta de quatorze questões fechadas, 

desenvolvidas com base nas Políticas da Saúde Pública vigentes no país, 

focando o conhecimento sobre o SUS (Sistema Único de Saúde) e as 

especificidades da prática odontológica no Serviço Público. 

As questões fechadas foram compostas de assertivas relativas ao 

objeto pesquisado, investigando o grau de concordância utilizando para 

mensuração a escala de Likert.  

Chisnall (1973) coloca que as escalas de Likert, além de confiáveis, 

são mais simples de construir e permitem obter as informações sobre o 

nível dos sentimentos dos respondentes, o que dá mais liberdade a eles, 

já que não precisam se restringir ao simples concordo/discordo, ou como 

esclarece Gil (1987): 

  

“possibilita o estudo de opiniões e atitudes de forma precisa e 

mensurável. Isto implica transformar fatos que habitualmente 

são vistos como qualitativos em fatos quantitativos.” (p.135) 
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 Na elaboração do questionário, as perguntas tiveram como 

objetivos, aproximação ao tema e, a partir dos resultados tabulados que 

apontaram os pontos polêmicos, foram construídas questões de 

aprofundamento aplicadas posteriormente nas entrevistas.  

 Antes da coleta, o instrumento foi submetido a um pré-teste, com 

graduandos do último ano do curso de Odontologia da UNIMES, com o 

objetivo de estimar o tempo gasto para responder ao questionário e 

detectar eventuais dificuldades na hora do preenchimento ou 

entendimento dos mesmos. 

O modelo do questionário encontra-se no Anexo 1. 

      

4.4.2– Entrevista 

Partindo dos objetivos traçados para esta pesquisa foram 

estabelecidos os seguintes Núcleos Direcionadores para as entrevistas: 

 1. Formação para a Prática no SUS; 

 2. Prática no SUS; 

 3. Concepção dos Serviços de Saúde; 

 4. Concepção de Integralidade e Trabalho em Equipe; 

 5. Propostas e Sugestões 

No momento da entrevista utilizou-se, como recurso, os gráficos 

gerados com as respostas do questionário como ilustrativos das 

perguntas.  

Na pesquisa qualitativa a entrevista ocupa lugar de relevante 

importância como técnica para obtenção de dados e como afirma Alves-

Mazzotti (2004):  
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“por sua natureza interativa, a entrevista permite tratar de 

temas complexos que dificilmente poderiam ser investigados 

adequadamente através de questionários”. (p.168) 

  

Para Marconi e Lakatos (2002) a entrevista:  

 

“... é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas 

obtenha informações a respeito de determinado assunto, 

mediante uma conversação de natureza profissional. É um 

instrumento utilizado na investigação social, para coletas de 

dados...”. (p.92). 

 

 Bogdan e Biklen (1994) confirmam a informação anterior: 

 

“Em investigação qualitativa, as entrevistas podem ser 

utilizadas de duas formas. Podem constituir a estratégia 

dominante para a recolha de dados ou podem ser utilizadas em 

conjunto com outras técnicas. Em todas estas situações, a 

entrevista é utilizada para recolher dados descritivos na 

linguagem do próprio sujeito”. (p.134) 

 

Neste estudo optou-se pela entrevista semi-estruturada, por 

entender, segundo Minayo (2004), como aquela  

 

“que combina perguntas fechadas (ou estruturadas) e abertas, 

onde o entrevistado tem a possibilidade de discorrer o tema 

proposto, sem respostas ou condições prefixadas pelo 

pesquisador”. (p108) 
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Os entrevistados permitiram a gravação em áudio.  Nos dias 

imediatamente seguintes a cada entrevista, a própria pesquisadora 

transcreveu todo o material na sua íntegra. Com relação à transcrição, 

Szymanski (2002), esclarece: 

 

A transcrição é a primeira versão escrita do texto da fala do 

entrevistado que deve ser registrada, tanto quanto possível, tal 

como ela se deu.  Ao escrever faz-se um esforço no sentido de 

passar a linguagem oral para a escrita, ou seja, há um esforço 

na tradução de um código para outro (...) Ao transcrever, 

revive-se a cena da entrevista, e aspectos da intenção são 

relembrados. (p.74) 

 

 O roteiro da entrevista encontra-se no Anexo 2  

Ao responderem ao questionário, os cirurgiões-dentistas foram 

indagados se colaborariam também na etapa de entrevistas em 

profundidade. Dos dentistas que responderam ao questionário num total 

de 16, 14 aceitaram continuar colaborando com a pesquisa. Partindo 

desta lista, foram feitos contatos telefônicos aleatórios, a fim de agendar 

as entrevistas. Aqueles que foram contatados e confirmaram o aceite, 

marcou-se a data que fosse conveniente. 

As entrevistas foram realizadas por uma assistente de pesquisa, 

com experiência na área da Saúde.  Entre junho e julho de 2009, oito 

dentistas foram entrevistados, seguindo-se roteiro semi-estruturado, que 

buscou explorar alguns resultados apontados pela consolidação das 

respostas dos questionários. O roteiro final resultou da observação dos 

gráficos gerados pelo questionário; foi possível, assim, confrontar as 

respostas dúbias e aprofundar questões fundamentais para este estudo.  
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4.5. Análise de Dados 

Os dados coletados através do questionário, especialmente, o grau 

de concordância às assertivas apresentadas foram tabulados e expressos 

em forma de gráficos. 

Após várias leituras das entrevistas, foram recortados as Unidades 

de Contexto e Unidades de Registro, de acordo com os núcleos 

supracitados. Para registro das Categorias de Análise foi possível 

observar que os núcleos 1 e 2 absorveram as idéias centrais dos núcleos 

3 e 4 gerando três Quadros Sinópticos. 

Os dados qualitativos adquiridos por meio das entrevistas foram 

tratados por uma das técnicas de Análise de Conteúdo, denominada 

Análise Temática. Nesta análise, os valores de referência e os modelos 

de comportamento presentes no discurso são caracterizados pela 

presença de determinados temas (MINAYO, 1999). 

 Franco (2005), falando sobre Análise de Conteúdo, ressalta a 

importância de produção de interferências, colocando que esta é a razão 

principal deste tipo de análise, pois permite comparações de dados com 

os pressupostos teóricos, conferindo assim relevância teórica ao 

procedimento. 

 Com ênfase à Análise Temática, Minayo (1999), coloca que:  

 

 “Fazer uma análise temática consiste em descobrir os núcleos 

de sentido que compõe uma comunicação cuja presença e 

freqüência signifiquem alguma coisa para o objetivo analítico 

visado. Ou seja, tradicionalmente, a análise temática se 

encaminha para a contagem de freqüência das unidades de 

significação como definitórias do caráter do discurso”. (p. 209) 
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Durante a análise deste trabalho, observou-se os passos preconizados 

por Minayo (2004): 

• Ordenação dos dados: mapeamento de todos os 

dados obtidos no trabalho de campo. 

• Classificação dos dados: pela leitura exaustiva e 

repetida dos textos, deixando-se impregnar pelo seu 

conteúdo, estabelecendo interrogações para identificar o que 

surgia de relevante para elaborar as categorias específicas. 

Durante todo processo de ordenação dos dados, a leitura do 

material aconteceu a todo momento.  Formular categorias foi um exercício 

longo e altamente desafiador. Antes de chegarmos propriamente às 

“categorias”, passou-se por dois períodos anteriores, ou seja, 

identificamos as unidades de contexto e em cada uma delas as unidades 

de registro. 

As unidades de contexto referem-se ao contexto do qual faz parte a 

mensagem, ou como Franco (2005) coloca “é a parte mais ampla do 

conteúdo a ser analisado” (p.46). 

Uma vez estabelecido o contexto, identificou-se as unidades de 

registro que se referem aos elementos obtidos através da decomposição 

do conjunto da mensagem.  Os registros puderam ser assim, uma 

palavra, frase ou oração. 

A segunda fase consistiu na Exploração do Material ou 

Codificação, quantificando as unidades de registro e suas respectivas 

unidades de contexto e classificando-as de acordo com seus significados 

em categorias de análise.   
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4.6.  Procedimentos Éticos 

 Dentro das normas éticas que regem a pesquisa, foram assumidos 

os seguintes procedimentos: 

 

• Submissão do projeto ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP), da Universidade Federal de São Paulo (em 

24/01/2008, protocolo CEP 0132/08) e aprovação em 

15/02/2008. (Anexo 4). 

 

• Proposição aos participantes do estudo da anuência 

para a coleta de dados, (tanto na fase do questionário como 

da entrevista) assinado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido.  (Anexo 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                             56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

                                                                                             



 

                                                                                             57 

 

 Resultados e Discussão 

 

5 - RESULTADOS E DISCUSSÂO 

  

As categorias emergentes do campo pesquisado foram agrupadas 

e serão apresentadas nos três sub-capítulos a seguir: 

1) A Prática na Atenção Básica na concepção dos Cirurgiões-

Dentistas inseridos no SUS. 

2) A Formação do Cirurgião-Dentista para a prática no SUS. 

3) Propostas de mudança na graduação para o aprimoramento 

da formação do cirurgião-dentista para atuação no SUS. 
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5.1. A PRÁTICA NA ATENÇÃO BÁSICA NA CONCEPÇÃO DOS 

CIRURGIÕES-DENTISTAS INSERIDOS NO SUS  

 

Para situar a prática dos profissionais que fizeram parte desta 

pesquisa é importante destacar que suas concepções a respeito dos 

Serviços de Saúde, atuam como condicionantes desta prática. Partindo-se 

desta compreensão foram analisados e tratados conjuntamente os dois 

núcleos direcionadores anteriormente citados: Concepções dos Serviços 

de Saúde e a Prática no SUS. Os profissionais entrevistados foram 

identificados como: D1; D2; D3; D4; D5; D6; D7 e D8. 

O primeiro aspecto observado em praticamente todos os 

investigados foi um entendimento fragmentado do que era o Sistema de 

Saúde e a realidade da prática odontológica nos Serviços de Saúde: 

 

“... cheguei aqui [Na UBS] achei que ia encontrar tudo mais ou 

menos e é melhor do que eu esperava, é melhor do que pintam 

para a gente”   (D1) 

 

“Pintaram [NA FORMAÇÃO] para gente uma coisa muito ruim 

que não tinha qualidade”.  (D1) 

 

 Em vários momentos, os cirurgiões dentistas se surpreendem com 

as possibilidades que o SUS oferece para a atenção à saúde bucal aos 

usuários. 
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“... eu também me enganava com a saúde pública, por causa 

disso, se tem aquela impressão dos anos 80, de que tem fila 5 

horas da manhã, pra ser atendido...”.   (D3) 

 

“... eu não fazia idéia do que era; que ia ter um centro de 

especialidades que você podia realmente encaminhar o 

paciente”. (D3) 

 

“Lógico que tem muita coisa que ainda é sonho, mais tem muita 

coisa que funciona muito melhor do que eu pensava... o 

material que dá para trabalhar bem... eu tinha uma idéia de que  

seria muito pior”.   (D3) 

  

 Relatam também dificuldades, especialmente quando 

comparadas às encontradas em uma atividade liberal como a Odontologia 

 

“dá para você fazer legal no consultório mais não dá para fazer 

bem no SUS...”.   (D1) 

 

“A demanda por tratamento odontológico é histórica... porque o 

tratamento acumulado é gigantesco”.   (D5) 

 

“infelizmente a qualidade do Serviço Público ainda não é boa... 

os dentistas têm muita queixa”.   (D6) 
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           Haddad e Morita (2006) comentam que o ensino de odontologia 

brasileiro, assim como em outros países, sofreu grande influência do 

estágio de conhecimento dos determinantes de saúde. Assim, a formação 

em odontologia, nos moldes ainda hoje concebidos em muitas escolas, 

entende a saúde como resultado do processo biológico e distante do 

contexto social. Esta formação desarticulada com a prática no SUS 

contribui para esta visão predominante dos cirurgiões dentistas ao 

adentrarem na Atenção Básica.  

 Para os autores, os conceitos que significaram grandes evoluções 

na compreensão do processo saúde-doença, entendendo a saúde como 

um bem socialmente determinado, tardaram a atingir o ensino da 

odontologia. Por conseqüência, o modelo de formação visava uma 

atenção odontológica elitizada, desvinculada da noção de bem estar e de 

qualidade de vida, dirigida a uma necessidade de saúde ressentida por 

todos, mas acessível apenas a elite financeira da população. Assim, 

relegou-se ao ensino da odontologia o desenvolvimento técnico, sendo 

por muito tempo denominado de arte dentária, onde se aproximam os 

termos arte e técnica (HADDAD e MORITA, 2006). 

 Até 1990, as políticas públicas para o setor da odontologia 

enfrentavam timidamente os problemas de saúde bucal, mas movimentos 

do conhecimento científico ampliavam a compreensão do processo 

saúde-doença e por conseqüência, os limites do ensino da odontologia: a 

inserção dos determinantes sociais de doenças com inclusão progressiva 

das “causas das causas” e a retomada da relação entre os problemas 

bucais e de saúde geral. 

 A análise temática das falas dos entrevistados no tocante a este 

núcleo direcionador possibilitou a apreensão de 69 unidades de contexto 

com 81 unidades de registro.  Da análise destas unidades de registro 

emergiram as seguintes categorias e sub-categorias: 



 

                                                                                             61 

 

Resultados e Discussão 

 

1. Prática interdisciplinar (15 UR) 

2. Prática compreendida nos diferentes níveis de complexidade do SUS (4 

UR) 

3. Prática distanciada da graduação (11UR) 

    3.1.-Falta de visão contextualizada da realidade do cotidiano do SUS  

4. Profissional como sujeito da construção da prática no SUS (12 UR) 

5. Papel da Educação Permanente na prática do SUS (10UR) 

6. Prática Limitada em decorrência das condições de trabalho.  (40UR:) 

    6.1-Problemas relacionados à gestão  

    6.2-Problemas relacionados à demanda  

    6.3-Domínio técnico do profissional para o trabalho com os recursos do 

SUS 

 

 A identificação de uma Prática Interdisciplinar aparece nos 

relatos e análises dos entrevistados como uma especificidade do trabalho 

realizado pelo cirurgião-dentista no SUS. Enfatizam a vivência do trabalho 

em equipe interdisciplinar de uma forma desafiadora que se alia às 

demandas dos usuários e às iniciativas próprias de cada profissional, ou 

seja, a proposta do SUS está imbuída do caráter interdisciplinar. Porém, a 

sua efetivação se desencadeia no contexto onde se realiza o trabalho e 

na composição dos diversos atores envolvidos. 

 

“aqui sempre tem um médico aqui, eu já cheguei a começar a 

preparar [O DENTE] e fui conversar com o enfermeira, para dar  
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uma olhada na pressão, qualquer coisa, aqui a gente tem um 

respaldo”  (D 1) 

                                                                                              

“O Programa com Gestante, é toda 5ª feira às 14 horas, elas 

tem uma reunião ... Então elas têm reunião com nutricionista, 

vem à psicóloga e tem o dia que vai a dentista”.  (D 1) 

 

“ o paciente está com problema geral, levo para médico, isso 

eu acho muito importante para o SUS, eu acho, que é muito 

diferente do consultório”.  (D 3) 

 

“...acho que o bom da unidade básica é isso, você interagir”.  

(D 3) 

 

“No Serviço Público eu trabalho com psicólogo, com assistente 

social, com enfermeiro, com médico, geralmente trabalha mais 

a equipe de saúde integrada, mais você acaba tendo contato 

com outros profissionais”.   (D 4) 

 

          Masetto (2006) afirma que a interdisciplinaridade pode se 

manifestar pelo diálogo e troca de conhecimentos, de análises, de 

métodos entre duas ou mais disciplinas; pela transferência de métodos de 

uma disciplina para a outra na resolução de um problema. A 

interdisciplinaridade coloca áreas disciplinares e profissionais em diálogo 

entre si de modo a avançar rumo a uma nova visão da realidade e dos 

fenômenos. O autor exemplifica isto: é como se olhássemos uma imagem 

através de todas as lentes coloridas superpostas no mesmo instante,  
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oferecendo-nos uma imagem do objeto com cor diferente de cada lente 

separadamente e nos propuséssemos a um olhar mais integrado. 

Para Minayo (1991), a interdisciplinaridade aparece à busca de 

totalidade do conhecimento, como uma crítica veemente à sua 

fragmentação; à institucionalização e aprisionamento do saber nas 

academias e à crescente valorização "per si" do saber técnico. (p. 105) 

 Gusdorf (1976)
 

coloca em discussão aspectos de grande 

importância, levando-nos a reflexão que o desafio interdisciplinar deve 

basear-se numa perspectiva de diálogo e interação, para além das 

tentativas multidisciplinares (ainda que possam ser vistas como uma 

etapa para a interdisciplinaridade) que apenas produzem conhecimentos 

justapostos em tomo de um mesmo problema, cada qual a partir de seu 

próprio e inviolável ponto de vista. 

 Para Fazenda (2001), cada movimento Interdisciplinar é como cada 

momento vivido - único, por isso sugere, a quem dele participa outros 

movimentos, também interdisciplinares, portanto únicos. Falar de 

movimento interdisciplinar não é, pois, dizer de modelos, mas de 

possibilidades, que se iniciam no pesquisado e, a partir dele, podem se 

transmutar em múltiplas formas e atos (p.15). 

 Exemplos de interdisciplinaridade encontramos no trabalho do 

ortodontista que geralmente necessita da colaboração do fonoaudiólogo e 

do otorrinolaringologista para levar a bom termo o tratamento planejado; 

ou o tratamento da somatização da dor que exige a colaboração de áreas 

da psicologia para ser levada avante.  
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 O desafio referido acima se manifesta no dia-a-dia da atuação, 

considerando a tendência que o cirurgião-dentista tem de 

desenvolvimento do seu trabalho específico, na maior parte do tempo, 

restrito ao consultório odontológico, mesmo no Serviço Público: 

 

  

“...o trabalho em equipe... eu vejo o trabalho da odonto um 

pouco isolado” (D3) 

 

  

 Observa-se nos relatos que a interação interdisciplinar também se 

dá no nível intersetorial, numa visão integral do paciente onde se articula 

saúde e educação, por exemplo: 

 

“a gente [O CIRURGIÃO DENTISTA] observa que uma criança, 

com um problema na boca e dói e tem alto índice de cárie e 

falta na escola, por conta de um dente e isso já ta prejudicando 

a parte educacional da criança” (D 3 ) 

 

“... então a gente tem essa parceria [COM A ESCOLA] (D 3) 

 

“a orientadora tem esse acesso... eu estou vendo que esse 

aluno está faltando muito na escola, está com a concentração 

diminuída por causa de um problema dentário... Então  [A 

UNIDADE BÁSICA / O SETOR DA ODONTOLOGIA] vamos 

conseguir um tratamento para ele, para tratá-lo e resolver o 

problema bucal e indo mais além, resolver o problema dele na 

escola.”  (D 3) 
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 A intersetorialidade é uma estratégia política complexa, cujo 

resultado na gestão de uma cidade é a superação da fragmentação das 

políticas nas várias áreas onde são executadas. Tem como desafio 

articular diferentes setores na resolução de problemas no cotidiano da 

gestão e torna-se estratégica para a garantia do direito à saúde, já que 

saúde é produção resultante de múltiplas políticas sociais de promoção 

de qualidade de vida.  

 A intersetorialidade como prática de gestão na saúde, permite o 

estabelecimento de espaços compartilhados de decisões entre 

instituições e diferentes setores do governo que atuam na produção da 

saúde, na formulação, implementação e acompanhamento de políticas 

públicas que possam ter impacto positivo sobre a saúde da população. 

Permite considerar o cidadão na sua totalidade, nas suas necessidades 

individuais e coletivas, demonstrando que ações resolutivas em saúde 

requerem necessariamente parcerias com outros setores como Educação, 

Trabalho e Emprego, Habitação, Cultura, Segurança Alimentar e outros.  

 Intersetorialidade remete também ao conceito/idéia de rede, cuja 

prática requer articulação, vinculações, ações complementares, relações 

horizontais entre parceiros e interdependência de serviços para garantir a 

integralidade das ações. Finalmente, o contexto da intersetorialidade 

estimula e requer mecanismos de envolvimento da sociedade. Demanda 

a participação dos movimentos sociais nos processos decisórios sobre 

qualidade de vida e saúde de que dispõem (MS e CONASEMS, 2004). 

 Uma prática compreendida nos diferentes níveis de 

complexidade do SUS é também realçada pelos entrevistados como 

uma especificidade do cotidiano profissional dos cirurgiões-dentistas que 

estejam inseridos na Atenção Básica. Entendem que o sistema de saúde 

pressupõe a necessidade de uma prática que possibilite um sistema de  
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referência e contra-referência com vista ao atendimento à demanda do 

usuário.  

 

 “... aqui a gente tem um respaldo de mandar para uma 

prótese, para um canal.”    (D1) 

 

 “... eles fazem trabalho na parte preventiva, tem palestra eles 

fazem até caminhadas com hipertenso...”    (D4) 

 

“A atenção terciária é muito mais cara, deveria ser filtrada para 

se chegar, e você não vê a expansão muito grande da atenção 

básica, como por exemplo, com enfoque ao PFS.”    (D5) 

 

No Sistema Único de Saúde há o que se chama de 

referencialização. Na estratégia de atendimento, para cada tipo de 

enfermidade há um local de referência para o serviço. A entrada ideal do 

cidadão na rede de saúde é a atenção básica (postos de saúde, equipes 

do Saúde da Família, etc.). 

Há que se considerar um segundo conceito básico do SUS: a 

hierarquização da rede. O sistema, portanto, entende que deve haver 

centros de referência para graus de complexidade diferentes de serviços. 

Assim, se organizam os serviços: unidades de saúde, município, pólo e 

região (MS/2006). 

 O objetivo de uma rede é a produção de uma malha em que se 

conquiste a integralidade da atenção pelo conjunto dos serviços e pelo 

conjunto das ações que se façam necessários. Para que se alcance a 

integralidade da atenção em saúde, não se poderá pensar em um  
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percurso a base de encaminhamentos, mas de um percurso onde, 

progressivamente, se passa de um âmbito para outro, conforme a 

capacidade de resposta de cada um (ENSP/FIOCRUZ, 2005). 

 Por outro lado, uma prática distanciada da graduação é 

identificada pelos cirurgiões-dentistas. Enfatizam uma falta de visão 

contextualizada da realidade do cotidiano do SUS, aspecto que será mais 

amplamente discutido no capítulo 5.2:  

  

 “... principalmente em caso de emergência, tem coisa que não 

dá para você fazer conforme você aprendeu.”   (D3) 

 

“... acho que na graduação, poderia haver disciplinas 

alternativas visando aprofundar o conhecimento na área de 

atenção básica.”   (D8) 

 

“quando eu entrei [NO SERVIÇO PÚBLICO] eu fui trabalhar na 

periferia, o que me chocou muito foi a condição bucal das 

pessoas” (D7) 

 

 Um aspecto importante que emerge das falas dos entrevistados 

relacionado com a especificidade deste trabalho é a possibilidade do 

Profissional como sujeito da construção da prática no SUS. 

Enfatizam a relevância do profissional como sujeito que se compromete 

acreditando que pode contribuir para efetividade do serviço de saúde. 

 

 “Cada pessoa vai encarar o serviço público de um jeito... eu te 

falo que eu encarei positivamente.   (D1) 
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 “Eu vi o lado humano da coisa também, entendeu, essa coisa 

pessoal, eu acho que você pode realmente trabalhar, ganhar 

seu dinheiro e acabou! Eu consigo participar bem da coisa, eu 

me sinto bastante realizado.”  (D3) 

 

 Nesta situação de trabalho em uma prática que pode ser 

modificada pelo próprio cirurgião-dentista, o papel da Educação 

Permanente na prática do SUS destacou-se de forma significativa. A 

Educação Permanente nesta prática permite aprofundar e ampliar o olhar 

do profissional possibilitando um movimento constante de reconstrução 

das práticas educativas no trabalho. 

 

“Eu aprendi muita coisa na marra... eu não sabia para quem 

que eu pedia, que papel eu usava... eles te dão o protocolo de 

atendimento odontológico e o resto você vai aprendendo 

mesmo no dia a dia.”   (D3) 

 

 “Antigamente eu tinha que ficar... tentando lembrar os 

princípios e depois que você entra [NO SERVIÇO PÚBLICO] 

você incorpora os conceitos, você trabalhando dentro de uma 

UBS, ou fazendo atenção básica, você vai estar 

completamente preparado...”   (D5) 

“... você aprende muito a lidar com público, eu acho importante 

isso, acho bem legal.”    (D3) 

 

         Souza (2004) comenta ser imprescindível formarmos profissionais 

sensíveis e habilitados como atores sociais ativadores de mudanças, 

comprometidos como cidadãos na construção do Sistema Único de  
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Saúde. E, nessa construção, “os serviços passam a ser escolas de novas 

práxis, promovendo o verdadeiro mergulho do profissional numa reflexão 

ideológica sobre seu papel, iniciando um rompimento com preceitos e 

valores estruturados fortemente durante a vida toda, a partir da realização 

do cotidiano de uma nova rotina de cuidado onde o coletivo é ao mesmo 

tempo base da atuação e pactuação de indivíduos profissionais/usuários 

formando reciprocamente uma nova identidade” 

(http://www.observatorio.nesc.ufrn). 

 Diferenciando-se das estratégias individualizadas de Educação 

Continuada (EC), Educação Permanente em Saúde (EPS) ganhou 

destaque na área de saúde, em parte devido à difusão, pela Organização 

Pan-Americana, da proposta da Educação Permanente do pessoal de 

saúde para alcançar o desenvolvimento dos sistemas de saúde da região, 

reconhecendo que os serviços de saúde são organizações complexas, 

em que somente a aprendizagem significativa será capaz de mobilizar a 

adesão dos trabalhadores ao processo de mudança no cotidiano 

(CECCIN, 2005). 

 Segundo Motta (1998), a Educação Permanente tem como 

referência uma estratégia de reestruturação e desenvolvimento dos 

serviços, sobretudo a partir da transformação de valores e conceitos dos 

profissionais, vistos como sujeitos, colocados no centro do processo 

ensino-aprendizagem.   

 A Educação Permanente em Saúde propõe o pensamento crítico 

como indispensável para mudanças de práticas, que se trabalhe com 

coletivos, isto é, com pessoas que vivenciam juntas uma experiência ou 

trabalho em saúde. Propõe que se procure partir do reconhecimento das 

maneiras como cada ator se posiciona, de que idéias, valores, emoções 

estão colocadas na organização das práticas em questão (MS/FIOCRUZ, 

2005).   
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  Aproximadamente 50% do total das unidades de registro, 38 URS 

de um total de 81 URS, destacam uma Prática Limitada em decorrência 

das condições de trabalho.  

 

“...no serviço público você faz o melhor dentro do que você 

pode, e que as vezes você sabe que não é o ideal.”    (D2) 

 

 “...eu sofri um pouquinho, não só com agilidade... ter que 

atender [OS PACIENTES] em seguido, você apanha um 

pouquinho.”    (D3)  

 

“...apesar de você saber que você tem que se doar mais, para 

esse tipo de população, você encontra limitações no teu 

trabalho por conta de condições do local...”    (D2) 

 

             Dois dos entrevistados revelam sua angústia na busca de um 

atendimento de melhor qualidade: 

 

“Agora na policlínica tem muito caso de paciente que chega 

com uma bomba, o cara tem 3 dentes necrosados, doendo... 

por onde que eu vou começar... tem muita coisa no serviço 

publico que é complicada... você fazer urgência assim sem 

muito recurso...”    (D3) 

 

 “ A gente tem já a filosofia de integralidade... mas não tem 

tanta facilidade de trabalhar com isso.”    (D3) 
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“ ...porque só o que eu faço lá eu acho que não é suficiente... 

às vezes, não da para fazer toda a reabilitação do paciente.”    

(D6) 

 

 “ O Serviço Público está caminhando, mais eu acho que 

ainda falta muito, porque deixa a desejar na qualidade de 

material.”   (D6) 

 

 

 Pode-se elencar como condicionantes que limitam a prática no 

SUS,  apreendidos na pesquisa:  o material de consumo disponível; a 

infraestrutura; recursos humanos; problemas relacionados com a  gestão 

e  o tempo para o atendimento, entre outros. 

   Quanto ao domínio técnico do profissional para o trabalho com os 

recursos do SUS, destaca-se nas falas: 

 

“ ...lembrando de alguns professores na faculdade falando: – É, 

quando você prestarem concurso público, vocês não podem 

ficar só viciados em fazer resina.” (D5) 

 

“lá basicamente a gente não tinha fotopolimerizador e 

amálgama, então, você trabalhava basicamente com 

adequação de meio [RESTAURAÇÃO NÃO DEFINITIVA]”   

(D5) 

 

“Restauração com amálgama...é uma coisa que no serviço 

público você utiliza em grande parte dos pacientes.”   (D2) 
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 Considerando-se dentro das limitações da prática em decorrência 

das condições de trabalho, enfatizam problemas relacionados à gestão 

como estratégias políticas, infra-estrutura, condições financeiras, 

produtividade, exemplificados com as seguintes falas: 

 

“...no serviço público eles querem chegar e ser atendido de 

imediato... o serviço público é pichado e também tem que ver o 

que as pessoas estão querendo...”   (D4) 

 

“..dá para atender bem... . Eu tive poucos problemas de falta 

material, acontece muito de quebra de equipamento”.    (D3) 

 

“..a demanda é muito grande e acho que por isso a gente tem 

muito problema de manutenção...”    (D1) 

 

“...na licitação tem que comprar o mais barato.”    (D6) 

 

“No começo... eu sofri um pouquinho, não só com agilidade... 

mais ter que atender em seguido, seguido...”    (D3) 

 

“..que a função é realmente você atender e fazer um tratamento 

básico para manter a pessoa com uma saúde bucal aceitável, 

lógico que tem coisa que dá para fazer e tem coisa que não 

dá.”    (D3) 

 

“...dá para fazer o atendimento básico que é o que se propõem 

a prefeitura .”    (D3) 
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 Ainda dentro das limitações da prática em decorrência das 

condições de trabalho, enfatizam também problemas relacionados à 

demanda, decorrentes de questões às quais o serviço público deve 

responder dada a necessidade da população e aumento progressivo da 

busca pelos serviços públicos.  

 

“A demanda por tratamento odontológico é histórica... porque o 

tratamento acumulado é gigantesco”.   (D5) 

 

 O trabalho do cirurgião-dentista está sujeito ao atendimento da 

demanda em contra partida, este profissional precisa adequar seu tempo 

clínico ao número de pacientes a serem atendidos, resultando num 

esforço para não comprometer a qualidade do mesmo. 

 

“Você chega num posto e tem que atender 8 a 10... a minha 

maior dificuldade foi aprender a lidar com esse tempo...”    (D2) 

 

   “..na minha opinião... falta de condições de trabalho 

adequados.”    (D4) 

 

 Pode-se perceber também que as limitações da prática se 

verificam quando o profissional quer por sua formação ou por falta de 

visão social, não possui uma visão contextualizada do cotidiano do SUS. 

 

“Quando eu entrei eu fui trabalhar na periferia ....a primeira 

coisa que me chocou foi a condição bucal das pessoas.” (D5) 
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“... na saúde coletiva a estrutura do SUS e como funcionava e 

achava que “isso não funciona”.   (D3) 

 

          Bernal Alvarez (2000) propõe que a prática odontológica fora dos 

muros da universidade deva iniciar-se desde o primeiro ano, para situar o 

estudante na realidade e criar um sentimento de compromisso social, 

fazendo com que participe de sua dinâmica cultural, política e 

democrática, identificando as necessidades sociais e potencializando sua 

criatividade e autonomia nas propostas de soluções. 

 A proposta de uma prática contextualizada, coerente com o modelo 

assistencial oriundo das premissas da reforma sanitária, apontando para a 

integralidade como conceito chave, trás em paralelo a necessidade de 

uma mudança no modelo educacional. 

 A odontologia de mercado, segundo Narvai (1994), jamais perdeu a 

hegemonia no sistema de saúde brasileiro. Em linhas gerais, sua 

concepção de prática centrada na assistência odontológica ao indivíduo 

doente, e realizada com exclusividade por um sujeito individual no restrito 

ambiente clínico-cirúrgico, não apenas predomina no setor privado, como 

segue exercendo poderosa influência sobre os serviços públicos.  
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5.2- A formação do cirurgião para a prática no SUS 

Como já anunciado no capítulo anterior, praticamente todos os 

egressos da graduação investigados mostraram que nem sempre 

formação e prática são campos articulados focando o SUS. 

 

“Não era a minha realidade, entendeu, eu não via aquilo como 

uma coisa real mesmo”   (D 3) 

 

 “a gente não tem muito esse conhecimento [PANORAMA DO 

QUE É O SUS], só quando passa a trabalhar no serviço” (D 2) 

 

A análise temática deste núcleo direcionador possibilitou a 

apreensão de 89 unidades de contexto com 95 unidades de registro.  Da 

análise destas unidades de registro emergiram as seguintes categorias e 

sub categorias: 

 

1. Graduação como base para uma futura prática no SUS (14 UR) 

2. Distanciamento entre a formação e a prática no SUS (44 UR) 

   2.1-Fragmentação no processo de formação 

   2.2-Falta de articulação da teoria/prática 

   2.3-Falta de preparo conceitual 

   2.4-Falta de significado para aprendizagem desta prática para o SUS 

   2.5-Falta de preparo para a prática interdisciplinar 

3. Papel da clínica integrada na formação para a prática no SUS (8UR)    

4. Papel dos estágios extracurriculares (10UR) 
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5. Postura discente para o aprendizado da prática do SUS (9 UR) 

   5.1-Falta de visão contextualizada da realidade do cotidiano do SUS  

6. Capacitação docente para o ensino da prática do SUS (9 UR) 

   6.1. Pouca vivência do docente no Serviço Público 

   6.2. Visão distorcida do SUS por docentes que não conhecem a prática 

do SUS                 

 

 Alguns depoimentos dos cirurgiões dentistas mostraram a 

graduação como base para uma futura prática no SUS. 

 

 

“com o trabalho, creio que acabei recordando que havia 

aprendido na graduação, vendo na prática o que só tínhamos 

visto na teoria”.  (D 8) 

 

“na graduação dá para você ter uma bela base, em relação ao 

atendimento...”.  (D 6) 

 

 “Basicamente o meu preparo para atuar no SUS foi na 

disciplina de Saúde Pública, foi o grande diferencial assim, 

parte de odontologia social, ela ajuda bastante...”  (D 5) 

 

Frente à assertiva do questionário respondido por eles: “A 

graduação me capacitou para trabalhar no Sistema Único de Saúde 

(SUS), entendendo os princípios e diretrizes deste sistema”, a maioria 

dos entrevistados concorda que houve esta base de aprendizagem na  



 

                                                                                             77 

 

                                                                                Resultados e Discussão 

 

graduação, apesar de 3 respostas sem opinião formada e 4 

discordâncias. 
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Gráfico 3 – Capacitação na graduação para prática no Serviço Público 

 

A maioria dos cirurgiões-dentistas concordou também que foram 

preparados pela graduação para atuarem na Atenção Básica.  
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Gráfico 4 – Preparo na formação para atuar na Atenção Básica 

 

 



 

                                                                                             78 

 

Resultados e Discussão 

 

No resultado do questionário, a maioria dos pesquisados 

concordou que a graduação acompanhou e contemplou as mudanças 

vividas na Saúde Pública no Brasil (gráfico 5).  
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 Gráfico 5 – A formação contemplando as mudanças vividas na Saúde Pública 

 

Estes primeiros achados vem ao encontro das Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Odontologia, 

aprovadas pelo CNE (Parecer da Câmara de Educação Superior do 

Conselho Nacional de Educação3 – CNE/CES nº1.300/01, de 06/11/2001; 

Resolução CNE/CES nº 3, de 19/02/2002, publicadas no Diário Oficial da 

União de 04/03/2002) que traçam o perfil generalista do profissional a ser 

formado. Ao enunciarem as habilidades e competências a serem 

desenvolvidas, apontam a necessidade de garantirmos a integralidade da 

assistência, “entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para 

cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema”. 

O processo de formação dos nossos alunos precisa, portanto, dar 

conta desse “conjunto articulado e contínuo”.E isso se torna um grande 
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desafio na medida em que o ensino tradicional – segmentado e 

desarticulado – ainda constitui a matriz curricular na formação dos nossos 

docentes. Convivemos numa realidade paradoxal e numa consequente 

crise paradigmática na qual somos especialistas tendo que formar 

generalistas. 

Após a entrevista ficou claro a dicotomia do que foi respondido no 

questionário e o que foi interpretado nas entrevistas, mostrando que este 

preparo ficou aquém do esperado na formação. 

O distanciamento entre a formação e a prática no SUS tem 

destaque em todas as entrevistas realizadas, totalizando 44 unidades de 

registro, principalmente por que os conteúdos teóricos ficaram 

desarticulados com as vivências profissionais propostas durante a 

formação, ou seja, os estágios e atividades acadêmicas em geral. 

 

 “a gente teve 3 anos de odonto em saúde coletiva... então 

ficou um pouco longe da realidade... você ouve falar... mas não 

assimila exatamente”.  (D3) 

 

 

“a gente vai para o serviço público e a gente ainda não tem 

essas condições... porque a gente não trabalhou nunca em 

condições adversas”.  (D7) 

 

Apontam para o distanciamento que vem de uma fragmentação 

no processo de formação profissional e na transmissão dos conteúdos 

das disciplinas. 
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“os professores queriam e estavam precisando mudar e mudou 

um pouco...a grade ficou...um pouco mais sensata, mas ficou 

um pouco mais pesada...mas é para preparar você para o 

serviço público”  (D 3) 

 

“eu acho que falta conscientizar o aluno, direcionar ele, talvez 

desde o 1º ano, o discurso dos professores, de todas as 

disciplinas, não só de prevenção, mas, de promoção de saúde, 

como funciona mesmo o sistema, o SUS”.  (D 3) 

 

O tipo de conhecimento hoje exigido e esperado é aquele que 

ultrapassa seus limites, abre-se para outras áreas e forma de 

conhecimento, procura integração, diálogo, complementação para melhor 

compreender o que está acontecendo no mundo e com a humanidade e 

seus fenômenos com múltipla causalidade (MASETTO, 2006). 

 

 

“na faculdade a gente não praticava a integralidade assim, a 

gente fica meio “bitolado””.  (D1) 

 

Embora no questionário a maioria dos egressos concordassem  

que a graduação os preparou para atuação no SUS, outro aspecto que se 

destacou foi o de que esse distanciamento também se caracteriza por 

uma falta de articulação teoria e prática para a realidade do SUS.  

 

“ela não dá a dimensão... só você entrando para você ver como 

as coisas funcionam”.  (D4) 
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“no dia-a-dia a gente se depara com algumas dificuldades que 

na graduação você não aprende”. (D2) 

 

“é, não lembro de ter aprendido assim essa coisa mais prática, 

por exemplo, de referência, contra-referência”. (D 2)  

 

 “a graduação ela te prepara muito para clínica... e quando 

você tem que entrar na parte de saúde pública você tem que 

apagar uma série de conceitos”. (D 5) 

 

“eu acho que o ensino não é direcionado para o tipo de 

atendimento que a gente faz... na faculdade não tem 

praticamente nada disso”. (D 6) 

 

Mesmo assim, na percepção destes egressos, foi observado que 

de 12 dos 16 cirurgiões-dentistas reconheceram que a academia aliou 

teoria e prática para futura inserção no SUS. 
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Gráfico 6 – Integração entre teoria e prática para futura inserção no SUS 
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Os entrevistados apontam também a falta de significado para 

aprendizagem desta prática no contexto da graduação. O aprendizado  

desarticulado da realidade não possibilitou a construção de significados 

que sustentem uma visão mais ampliada da saúde enquanto uma política 

pública e do papel profissional neste contexto. 

 

 “agora o funcionamento do SUS, você tem no meio da 

faculdade alguma coisa, em odontologia em saúde coletiva e 

fica um pouco distante”.  (D 3) 

 

“você tem toda a parte teórica lá, as diretrizes, mas você não 

sabe, só quando você entra é que você vai ver a dificuldade 

que é” (D4) 

 

Falta de preparo conceitual dos egressos da graduação a 

respeito dos SUS, seus princípios, diretrizes e funcionamento foi também 

apontada pelos entrevistados. 

 

“ na faculdade não tem praticamente nada disso” 

[FORMAÇÂO PARA A POLÍTICA DO SUS]  (D 3) 

 

“Como funciona mesmo o sistema, o SUS, e tal, porque a gente 

não tem idéia, não tem idéia mesmo”   (D 3) 

 

  A falta de preparo para a prática interdisciplinar também foi 

colocada pelos entrevistados. A ênfase na clínica odontológica da prática 

diária, como aprendizagem principal, ou seja, uma visão mais tecnicista e  
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menos voltada para o ser humano em seu contexto prejudica a formação 

para o enfoque interdisciplinar, como se propõe a ser o trabalho no SUS. 

 

“Realmente isso faltou, a gente não tinha muito é... não tive 

muito contato assim, essa interdisciplinaridade a gente não 

teve não...”.  (D 6) 

 

“então não teve, inter- disciplinas em nenhum momento na 

época da faculdade...”.  (D 6) 

 

O gráfico abaixo mostra o posicionamento dos investigados em 

relação ao preparo na formação para o trabalho em equipe com foco 

interdisciplinar.  

Observa-se que e a maioria dos participantes afirma que houve 

esta aprendizagem. Esta questão também foi abordada na entrevista, com 

vistas ao entendimento mais profundo deste conceito. Observa-se que 

houve a conceituação teórica, mas desarticulada com a prática, gerando 

respostas negativas em relação à prática para o trabalho em equipe. 
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                        Gráfico 7 – Preparo para atuar em equipe com foco interdisciplinar 
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Peduzzi (1998) discute a diversidade das concepções de trabalho 

em equipe apresentando duas concepções básicas e distintas: a equipe 

como agrupamento de agentes e a equipe como integração entre 

pessoas, relações e práticas. A primeira é caracterizada pela 

fragmentação de ações, e a segunda, pela construção de possibilidades 

de recomposição. Esta última estaria consoante com a proposta de 

integralidade das ações de saúde e a necessidade contemporânea de 

composição de saberes e trabalhos especializados. 

 No trabalho em equipe ninguém perde seu núcleo de atuação 

profissional específica, porém a abordagem dos problemas assume uma 

nova dimensão, na qual conhecer, compreender, tratar e controlar 

passam a ser uma responsabilidade compartilhada. (PEDUZZI, 1998) 

O papel da Clínica Integrada na formação para a prática no 

SUS foi bastante enfatizado como um diferencial na graduação pelos 

cirurgiões dentistas.  

 

“eu tive a clínica integrada que ajuda a gente a tomar as 

rédeas, fazer tudo certinho” (D1) 

 

“no último ano, provavelmente, que a gente começa a 

amadurecer e ver como funciona a coisa... esse esquema da 

clinica integrada dá uma visão melhor quando a gente sai” (D3) 

 

  Foi enfatizado o papel dos estágios extracurriculares também 

denominados pelos entrevistados como estágios extramuros, ou seja, não 

obrigatórios. Os profissionais destacam que foi uma experiência 

significativa para sua inserção profissional na saúde pública. Também  
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relatam que essa vivência desmistificou a imagem do serviço de saúde 

pública e facilitou sua atuação profissional futura. Referem que essa 

alternativa deveria de fato compor, obrigatoriamente o processo de 

formação profissional. 

 

“eu fiz um estágio extramuros, que isso para mim foi 

fundamental”.  (D3) 

 

“Sim, se não tivesse feito o estágio eu não continuaria na 

Saúde Pública, até porque foi uma oportunidade que surgiu”. 

(D5)  

 

“eu tenho certeza se eu não tivesse feito o estágio eu não teria 

tomado gosto por prestar concurso”. (D5) 

 

 “foi quando a gente foi para o estágio extramuros é que a 

gente começou a ter a noção de trabalhar dentro das 

condições que teríamos”. (D7) 

 

 No Curso de Odontologia, segundo Cristino (2004, p.13), 

geralmente as disciplinas são ministradas isoladamente, num nível de 

articulação à beira do inexistente, cuja contribuição para a qualidade de 

vida das pessoas é, no mínimo, questionável. Falamos em tratar o 

paciente como um todo, quando a nossa prática ensina a lidar com partes 

de partes. Na melhor das hipóteses, nosso ensino tradicional tem dado 

conta, quando muito, “da boca como um todo”, como se esta pudesse 

representar “algum todo” de alguém. É justamente em torno dessa 

questão que nasce (ou renasce?) a necessidade de uma prática mais  
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integrada, a qual chamamos hoje por Clínica Integrada. O autor relata 

que: 

 

“A formação tradicional em saúde, baseada na organização 

disciplinar e nas especialidades, conduz ao estudo 

fragmentado dos problemas de saúde das pessoas e das 

sociedades, levando à formação de especialistas que não 

conseguem mais lidar com as totalidades ou com realidades 

complexas” (p.13) 

 

 Nas Clínicas Integradas, existe a responsabilidade de organizar 

uma dinâmica de trabalho que possa garantir a experiência clínica nos 

vários procedimentos básicos da Odontologia. Segundo Cristino (2004) a 

introdução das Clínicas Integradas nos cursos de Odontologia pode 

contribuir para o desenvolvimento de uma prática mais integral na 

atenção à saúde. 

A dinâmica de trabalho da Clínica Integrada não deve permitir que 

um aluno conclua o curso sem ter realizado todos os procedimentos 

básicos necessários para sua formação de clínico geral. Isso envolve a 

articulação entre o corpo docente, os alunos e o corpo técnico-

administrativo. A opção por uma Clínica Integrada antecipada requer uma 

cuidadosa organização do trabalho, sob vários aspectos. Tendo em vista 

que o aluno atende os pacientes na intenção de concluir os tratamentos 

(dentro do possível e negociado) e uma vez não existindo as disciplinas 

clínicas específicas, temos a responsabilidade de organizar uma dinâmica 

de trabalho que possa garantir a experiência clínica nos vários 

procedimentos básicos da Odontologia. (CRISTINO, 2004, p.12) 

A capacitação docente para o ensino da prática do SUS foi 

outra categoria que emergiu das falas dos entrevistados. Os cirurgiões  
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dentistas realçam que os docentes, também sujeitos de sua formação 

profissional trazem para sala de aula o conteúdo aprendido e vivido no 

cotidiano de suas próprias práticas, inclusive a pouca vivência do docente 

no Serviço Público, influenciando o conteúdo trabalhado. 

 

“os professores que eram funcionários públicos... eles davam 

aula com base do serviço deles...”.  (D 6) 

 

“Eles [OS DOCENTES] também não tinham tanto enfoque em 

trabalhar no sistema único de saúde... sempre voltava para 

aquela coisa de consultório particular e não aquele tratamento 

público.” (D 6) 

 

“... a maioria dos profissionais que estão hoje, que dão aula, 

vieram dessa época, onde pra odontologia o que bastava era a 

clinica, era clínica privada...”.  (D 5). 

 

De acordo com Mesa (2005), para que a universidade possa 

cumprir suas tarefas acadêmicas, laboratoriais e investigativas faz-se 

necessária a preparação dos professores, não somente acerca do 

conteúdo científico, mas também na condução do ensino ao encontro do 

que necessita a sociedade. 

Segundo Batista (2004), o ensino se refere, intrinsecamente ao 

processo de aprendizagem: quando o docente estrutura sua tarefa 

precisa pensar no outro que aprende, estabelecendo parâmetros e 

objetivos que considerem não somente a natureza dos conteúdos, mas, 

fundamentalmente, as dinâmicas de acessar, apropriar e produzir 

conhecimento.  
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Carvalho (2001b) comenta que os docentes de cursos de 

Odontologia comumente não recebem o mínimo de formação pedagógica 

e, como decorrência, apresentam dificuldades no exercício dessa 

atividade, que requer uma abordagem múltipla e complexa no processo 

ensino-aprendizagem. 

Para Masetto (2003), a formação docente deve contemplar vários 

saberes: saberes de uma teoria especializada, de uma área pedagógica e 

de uma dimensão política. 

Para definirmos neste trabalho os saberes docentes, utilizamos a 

idéia de Tardif (2002) de que: O saber docente é um conjunto de atitudes 

que incluem o saber profissional, o conhecimento, a competência e as 

habilidades que o professor utiliza efetivamente em seu trabalho diário 

para desempenhar tarefas e atingir objetivos. 

Finalizando, a postura discente para a aprendizagem da prática 

do SUS foi também apontada como uma importante categoria. Ressaltam 

o papel do próprio aluno como sujeito do processo de aprendizagem para 

a prática do SUS, ou seja, sujeito ativo desse conjunto de ações 

formativas, que se desenvolvem no período da graduação e que devem 

se constituir na vida profissional como educação permanente, aquela que 

se efetiva na prática cotidiana e a partir dela se reconstrói dialeticamente. 

 

“Eles deram, mas a gente não se importou. Pensando agora, 

quando eu comecei a trabalhar aqui, comecei lembrar das 

aulas que eu tive...”  (D 3) 

 

 

“eu resolvia por mim... quando termina a faculdade, você não 

fica tão com medo assim”.   (D 6) 
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5.3. Propostas de mudança na graduação para o aprimoramento da 

formação do cirurgião-dentista para atuação no SUS. 

 

A maioria dos cirurgiões dentistas formados há menos de cinco 

anos e com prática atual no SUS concorda com a necessidade de 

mudanças na graduação em Odontologia com vistas a um melhor preparo 

de seus egressos para o trabalho no SUS.  
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Gráfico 8 – mudanças sugeridas na graduação pelos CDs inseridos na Atenção Básica 

 

  Apontaram necessidades de mudanças em todos os tópicos 

enunciados: carga horária de teoria; carga horária de prática (clínica ou 

laboratorial); metodologia de ensino/aprendizagem; cenários de ensino 

(clínicas, laboratoriais, sala de aula) e no estágio no setor público. 

Observou-se que o estágio no setor público foi o mais citado como 

necessidade de aprimoramento. 
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Gráfico 9 – Setores que profissionais fariam mudanças na graduação 

 

Considerando o que foi trabalhado durante a graduação, os 

cirurgiões dentistas sentem necessidade de maior domínio de 

conhecimentos teóricos, desenvolvimento de mais habilidade prática, 

aprimoramento de atitudes interpessoais e maior conhecimento da 

Política Nacional de Saúde, de acordo com o gráfico abaixo. 

 

 

Gráfico 10 – Ítens a serem desenvolvidos na formação para melhor atuação na prática 
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Na análise temática das entrevistas, identificamos 26 unidades de 

contexto com 28 unidades de registro.  Da análise destas unidades de 

registro emergiram as seguintes categorias: 

1. Implementação de estágios extramuros  (7 UR) 

2. Adequação teoria-prática (2 UR) 

3. Aproximação com a realidade do SUS (3 UR) 

4. Aprimoramento da Clínica Integrada (2 UR) 

5. Outras mudanças curriculares (8 UR) 

 

No que se refere à implementação dos estágios extramuros: 

 

“fazer um estágio num posto de saúde acho que além de ser 

benéfico pro posto, ia ser benéfico pros alunos também” (D1) 

 

“fica uma coisa meio vaga aquele assunto... então de repente 

levar mais pra conhecer o serviço... e fazer alguma coisa mais 

prática, seria mais interessante pra gente conseguir associar 

(D2). 

 

Para Werner (2006), o estágio é um instrumento de integração do 

aluno com a realidade socioeconômica e cultural da região a partir do 

referencial da atividade profissional que ele irá exercer. O estagiário entra 

em contato com as diferentes realidades sociais, refletindo as práticas e 

políticas de saúde pública, a realidade do mercado de trabalho e a sua 

própria formação como agente transformador dessas realidades. 

As Faculdades e Universidades não devem limitar a aprendizagem 

ao espaço físico da sala de aula, pois o aluno precisa ser inserido no  
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contexto profissional e social. Deste ponto de vista a graduação em 

Odontologia não deve apenas cuidar dos interesses científicos ou 

didáticos, mas deve preocupar-se também com a formação profissional de 

pessoas comprometidas com o bem-estar e a melhoria da sociedade. Em 

outras  palavras, devem formar não apenas profissionais competentes, 

mas pessoas aptas a interagir eticamente no contexto social. (GALASSI e 

col, 2006) 

 

Em relação à adequação teoria –prática destacou-se: 

 

“o ideal seria durante o curso ...  na disciplina de saúde 

coletiva, tentar algo mais pratico e talvez no último semestre, 

depois que a pessoa já está com aquela idéia inserida de que é 

o correto fazer” (D2 ). 

 

A importância da aproximação com a realidade do SUS também 

foi colocada com destaque entre as propostas: 

 

“[PARA O TRABALHO EM EQUIPE]...talvez tenha que ter 

algum tipo de preparo antes, porque hoje em dia já existe os 

Programa de Saúde da Família” ( D 2) 

 

“levar o aluno no último semestre pra alguma situações assim... 

algum mutirão em alguma comunidade que ele fosse fazer  

atendimento... que ele se deparasse com essa limitação de 

material, de espaço físico, para ele poder não chegar tão crú 

na unidade”. (D 2) 
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Eis, então, mais um desafio para os professores na busca da 

concretização da integralidade como princípio unificador entre a educação 

e a saúde: articular a teoria e a prática da educação – a pedagogia – com 

a teoria e a prática com a produção do cuidado em saúde, numa 

perspectiva transformadora do modelo de assistência à saúde e da 

implementação dos princípios e diretrizes do SUS (HANSEN, 2002) 

Segundo os entrevistados, outras mudanças no currículo 

deveriam ser também feitas. Enfatizam a necessidade de adequação da 

grade curricular, do tempo total da graduação, da introdução de 

disciplinas eletivas e/ou optativas de Atenção Básica, do ensino 

relacionado com o gerenciamento e a administração da prática 

odontológica.  

 

“Acho que algumas disciplinas poderiam mudar... em vez de se 

dada no 1º ano, tentar dar uma reorganizada... associar a 

importância daquela disciplina porque às vezes no 1º ano 

quando é dado o aluno fica meio perdido” (D 2) 

 

“em relação a preparar o dentista para a parte de 

planejamento... porque a gente também tinha dificuldade, que é 

a questão  de planejamento”. (D 5) 

 

“acho que na graduação, poderia haver disciplinas alternativas 

visando aprofundar o conhecimento na área de atenção básica”  

(D 8) 

 

“Devia estender mais o período, 4 anos eu achei muito pouco...  

poderia estender mais, 5 anos e pegar mais prática” (D 6)  
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“Gerenciar consultório, acho que também faltou isso”. (D 6) 

 

O aprimoramento da clínica integrada foi também apontado pelos 

cirurgiões-dentistas como sugestão de melhoria da graduação para a 

aprendizagem da prática no SUS 

 

“eu acho que a grande falha é a parte clínica da faculdade, 

então a gente tem bastante teórica, bastante laboratório, só 

que às vezes a parte clínica fica deficiente”. (D7) 

 

A utilização de clínicas integradas como panacéia para a 

estruturação curricular sugere um entendimento sobre integralidade 

restrito ao diagnóstico e ao tratamento das afecções bucais, por entender 

que, ao integrar as clínicas odontológicas, o curso avançaria na atenção 

integral a saúde dos pacientes. Essa proposta desconsidera a 

necessidade de entendimento do contexto social dos pacientes e o 

impacto de fatores que fogem ao escopo do conhecimento produzido pela 

própria odontologia e que atuam na saúde em geral com evidentes 

conseqüências para a saúde bucal (MATTOS, 2008). 

Ao contrário, corre-se o risco de que a integração das clínicas 

odontológicas agrave ainda mais o isolamento da profissão dentro do seu 

próprio universo e de sua prática centrada no consultório particular 

(MATTOS, 2008). 

Do ponto de vista da dicotomia do saber e do mudar, a Odontologia 

em saúde coletiva ainda carece de um conteúdo que efetivamente possa 

criar dispositivos para aplicação prática de sua abordagem teórica, sem 

cair no preventivismo obsoleto e mecanicista. Faz-se necessária uma  
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mudança de paradigma em que haja valorização da saúde bucal inserida 

na perspectiva holística, abolindo-se a forma reducionista vigente. 

A necessidade premente de ampliar-se a compreensão de seu 

objeto indica que tal aprofundamento em relação à boca é parte 

fundamental do atual processo histórico da Odontologia no Brasil. 

(TRINO, 2009) 

Estas reflexões sobre as atividades de formação voltadas para o 

ensino e aprendizagem resultantes da pesquisa, apontam para propostas 

e sugestões, visando mudanças no sentido do aprimoramento da 

formação e da prática, considerando-se o conjunto de atores envolvidos 

neste processo. 
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6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho procurou construir articulações entre prática e 

formação, sempre pensando nos profissionais, docentes e discentes, sem 

desconhecer as condições concretas do exercício profissional e da 

formação por ele demandada, de tal forma que nos propuséssemos a 

mobilizar para transformar ambos: exercício e formação. 

 Partimos do pressuposto de que a formação profissional é um 

processo que se inicia na graduação mas que não se esgota aí, se 

desenvolvendo durante toda a vida profissional e, assim, reconstruindo-se 

cotidianamente por meio da Educação Permanente. Dessa forma, este 

estudo permitiu compreender a urgência de mudanças efetivas nos 

Projetos Políticos Pedagógicos e na incorporação imediata das diretrizes 

curriculares para a formação de profissionais da saúde mais 

comprometidos socialmente. 

 Entendemos que não se pode negligenciar o papel dos docentes e 

a forte influência na relação com os educandos e, necessitamos 

amalgamar todos os atores compreendendo a dimensão processual da 

formação. 

A prática profissional por sua vez imprime a necessidade constante 

de aprimoramento na busca de respostas às demandas de uma 

sociedade em constante mutação, de forma competente e ética. 

Esta pesquisa demonstrou a necessidade de que os formandos 

consigam construir significados ao longo da sua vida acadêmica, com 

vistas, não apenas para os aspectos técnicos de sua área, mas também 

ao contexto sócio-político em que a prática profissional se realiza.   

O profissional, ao dar concretude a sua atividade no dia-a-dia, deve 

ter como competências primordiais os aspectos técnicos, políticos e  
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humanos, realimentando, através da sua prática, constantemente o 

processo de formação. 

 A pesquisa apontou também a urgência em se reverter o 

entendimento fragmentado que os profissionais possuem sobre o sistema 

de saúde, reflexo de um modelo de formação que privilegia a atenção 

odontológica tecnicista, desvinculada dos determinantes sociais. A 

necessidade de se entender que lidamos não apenas com problemas de 

saúde bucal, mas com pessoas inseridas num contexto social e o 

processo saúde-doença sendo muito importante neste entendimento. 

  A prática interdisciplinar na visão dos entrevistados se traduz 

como uma especificidade do trabalho realizado no SUS. A integralidade 

para alguns se resume em conseguir realizar o tratamento bucal 

completo, em todas as especialidades. Possuem uma opinião firme no 

que se refere ao material de consumo, entendendo que se não há o 

material de eleição, conforme viram na faculdade não é possível realizar 

uma odontologia de boa qualidade, ficando a atenção odontológica 

comprometida no sistema público. Nesse sentindo apontam a 

necessidade de maior preparo para atuar no SUS, inclusive nos aspectos 

de gestão e planejamento, de tal forma que saibam lidar com uma 

realidade diversa e complexa. No curso de Odontologia, as disciplinas são 

ministradas isoladamente e, o ensino tradicional tem dado conta no 

máximo de tratar a boca como um todo, o que fere o princípio da 

integralidade na assistência. 

A Clínica Integrada é uma disciplina ministrada nos últimos anos do 

curso e tenta congregar todas as disciplinas que foram dadas 

fragmentadas; mesmo tentando integrar todas as disciplinas, ainda assim, 

continua restringindo o tratamento às afecções bucais, não considerando 

a necessidade do entendimento do contexto social influenciando o 

tratamento. A clínica integrada, da forma como se realiza atualmente,  
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também pode isolar o futuro profissional que centra sua atuação no 

consultório particular. 

 O processo de formação dos nossos alunos precisa cumprir as 

Diretrizes Curriculares Nacionais principalmente no que tange às 

habilidades e competências sendo este um grande desafio, pois o ensino 

tradicional é segmentado e desarticulado e a formação ainda tem uma 

matriz curricular desarticulada com a prática para o serviço público. 

 Os elementos tanto da pesquisa bibliográfica, quanto da pesquisa 

de campo, somados à experiência profissional e docente da autora, 

permitiram, no decorrer do trabalho, reforçar a convicção de que a 

integralidade para a produção do cuidado em saúde deve se caracterizar 

como eixo central na formação dos profissionais de saúde entre eles, o 

odontólogo e, que sua prática no serviço público se traduza no próprio 

texto da Constituição. 

Alguns aspectos foram identificados ao longo deste estudo e que 

representaram, de fato a importância de se ressignificar a formação 

profissional do cirurgião dentista para a saúde pública. Trata-se hoje de 

um profissional que extrapola os muros de seu consultório fechado e de 

sua área específica, onde o domínio técnico seria sua principal 

preocupação, para a contextualização de sua atividade profissional numa 

realidade marcada pela necessidade de respostas ao mesmo tempo 

imediatas e amplas, com vistas ao coletivo das pessoas e comunidades, 

para a compreensão do processo saúde e doença, para a busca da 

integralidade, para a gestão dos serviços e principalmente para a 

humanização de todos os processos que envolvem o cuidado na saúde. 

Certamente uma formação profissional, que consiga compor todos 

estes aspectos, preparando os alunos para a intervenção, também deva 

ser mais voltada para o convívio estreito com a realidade e a prática, 

conforme reforçaram os entrevistados. Também exige que os docentes  
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revejam constantemente suas práticas educativas e suas relações com a 

política de saúde como um todo. 

Enfim, formação e prática ocorrem num momento histórico, é 

realizada por sujeitos, sejam eles docentes, profissionais diversos, 

discentes e até mesmo a população, na perspectiva de que sejam 

protagonistas e portanto ativos no processo de construção e reconstrução 

da saúde, da vida e de suas diferentes manifestações. 

Espero sinceramente que os pontos levantados nesta investigação 

também sejam objetos de debate e dúvidas de outros colegas, para que a 

superação possa ser conjunta, uma vez que o processo de produção de 

um trabalho como este, muitas vezes é solitário, mas se propõe, no 

momento seguinte de seu fechamento enquanto texto, a um novo diálogo. 

 

 

 

“O que posso dizer é que, como ser 

humano, não devo nem posso 

abdicar da possibilidade que veio sendo 

construída, 

social e historicamente, em nossa 

experiência existencial de, 

intervindo no mundo, inteligi-lo e, em 

conseqüência, 

comunicar o inteligido.” 

Paulo Freire 
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Anexo 1 

 

Anexo 1 – Roteiro do questionário aplicado aos cirurgiões-dentistas que 

estão inseridos na Atenção Básica dos 8 municípios da Baixada Santista 

e Costa da Mata Atlântica 

 

Instrumento de Coleta de Dados 

1-Idade:  

2-Formação Acadêmica: 

3-Escola de Origem: 

(  ) Pública                               (  ) Privada 

4-Tempo decorrido desde a formatura: 

5-Trabalha em: 

(  ) Consultório Particular           (  ) Universidade             (  ) Outros 

 

 

6 -Você se considera um dentista generalista (clínico geral)? 

(  ) Sim                  (  ) Não 

 

7-Tem alguma Especialização ou Pós-Graduação em Saúde Pública? 

(  ) Sim 

(  ) Não 
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Para as próximas questões leia cuidadosamente as afirmações que 

estiverem dentro dos quadros e indique seu grau de concordância com 

cada uma delas, de acordo com a escala abaixo: 

 

Legenda:  

CT = concordo totalmente; 

C = concordo; 

I = indiferente; 

D = discordo; 

DT = discordo totalmente. 

 

8-A graduação em Odontologia me 

preparou profissionalmente para atuar 

na atenção básica (UBS) 

 

CT 

 

C 

 

I 

 

D 

 

DT 

 

09-A estrutura do meu curso de 

graduação foi flexível contemplando as 

mudanças vividas na 

 Saúde Pública no Brasil. 

 

CT 

 

C 

 

I 

 

D 

 

DT 
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10-Se eu fosse o coordenador do curso 

de graduação em Odontologia de minha 

faculdade sua Faculdade, faria 

mudanças em relação ao preparo do 

Cirurgião-dentista para futura atuação na 

atenção básica 

 

CT 

 

C 

 

I 

 

D 

 

DT 

 

 

11- Caso a resposta anterior tenha sido “CT” ou “C”, responda esta 

questão: 

 A mudança que você faria está relacionada ou quais dos itens abaixo? 

(  ) carga horária de teoria 

(  ) carga horária de prática (clínica ou laboratorial) 

(  ) metodologia de ensino/aprendizagem 

(  ) ambientes físicos (clínicas, laboratoriais, sala de aula) 

(  ) estágio no setor público 

 

12-A integração entre o que foi 

trabalhado na teoria e o que se 

desenvolveu na clínica durante minha 

formação foi adequada para me preparar 

profissionalmente para atuação em 

Atenção Básica. 

 

CT 

 

C 

 

I 

 

D 

 

DT 
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13-A graduação me capacitou para 

trabalhar no Sistema Único de Saúde 

(SUS), entendendo os princípios e 

diretrizes deste sistema. 

 

CT 

 

C 

 

I 

 

D 

 

DT 

 

14-A graduação me preparou para atuar 

em equipe com enfoque interdisciplinar 

 

CT 

 

C 

 

I 

 

D 

 

DT 

 

15-As disciplinas desenvolvidas durante 

a graduação me permitiram entender a 

realidade social, cultural e econômica 

que enfrentaria após minha formação. 

 

CT 

 

C 

 

I 

 

D 

 

DT 

 

16- A graduação me preparou para o 

desenvolvimento de ações de 

prevenção, promoção, proteção e 

reabilitação da saúde. 

 

CT 

 

C 

 

I 

 

D 

 

DT 

 

17- A graduação me deu a dimensão 

exata do que é o serviço público. 

 

CT 

 

C 

 

I 

 

D 

 

DT 
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18- Na minha concepção, a Unidade 

Básica de Saúde contempla promoção 

da saúde e prevenção das doenças. 

 

CT 

 

C 

 

I 

 

D 

 

DT 

 

 

19- Quando o paciente necessita de 

outros cuidados que não sejam só 

odontológicos, consigo me comunicar 

com outros profissionais que trabalham 

na equipe visando resolutividade. 

 

CT 

 

C 

 

I 

 

D 

 

DT 

 

 

20-Com minha atuação profissional 

considero que participo e contribuo para 

o bem estar social dos que me procura. 

 

CT 

 

C 

 

I 

 

D 

 

DT 
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21- No exercício da prática da profissão na Atenção Básica, considerando 

o que foi trabalhado durante a graduação, sinto necessidade de: 

 

Maior domínio de conhecimentos 

teóricos 

CT C I D DT 

Desenvolvimento de mais habilidade 

prática  

CT C I D DT 

Aprimoramento de atitudes interpessoais CT C I D DT 

Maior conhecimento da Política Nacional 

de Saúde 

CT C I D DT 
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Anexo 2 - roteiro da entrevista aplicado aos cirurgiões-dentistas que 

estão inseridos na Atenção Básica dos 8 municípios da Baixada Santista 

e Costa da Mata Atlântica 

 

1. Observando o gráfico, podemos notar que só 3 entrevistados 

responderam com firmeza esta questão que relaciona a graduação 

com a prática no SUS. 

O que você acha disso? 

Pensando no seu dia-a-dia como odontólogo no serviço público, no 

que a graduação facilitou a sua prática? 

 

2. Observando o gráfico, a maioria faria modificações na 

graduação (pensando na atuação na atenção básica). 

Como foi seu início neste trabalho? Era o que esperava? O que 

faltou? Teoria e prática... 

 

3. Observando o gráfico, a maioria concordou que a graduação 

preparou para o trabalho em equipe. 

Você concorda com isso? Conte-me uma situação em que você 

acredita que tenha atuado em equipe.  

Ou se não concorda, qual situação em que isso ficou evidente? 
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4. O que você entende por integralidade? Você foi preparado 

para isso na graduação? 

Exemplifique uma situação do dia-a-dia que contemple a 

integralidade. 

Ou, em caso contrário, uma situação em que não houve 

integralidade. 

 

5. Observando o gráfico, a maioria discorda que a graduação 

tenha dado a dimensão exata do que é o serviço público. 

Para você hoje, o que é o serviço público?  

Lembrando da graduação, era esse o conceito que você tinha? 
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1-A graduação em Odontologia me 

preparou profissionalmente para atuar 

na atenção básica (UBS) 
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2-Se eu fosse o coordenador do curso 

de graduação em Odontologia de minha 

faculdade , faria mudanças em relação 

ao preparo do Cirurgião-dentista para 

futura atuação na atenção básica 
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3-A graduação me preparou para atuar 

em equipe com enfoque interdisciplinar 
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4- A graduação me deu a dimensão 

exata do que é o serviço público. 
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ANEXO 3 

NÚCLEOS DIRECIONADORES 

3.1 – QUADRO SINÓPTICO 1 



1 

 

Anexo 3 - Quadro Sinóptico 3.1 

Análise Temática do Núcleo Direcionador – 1 

“A FORMAÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA PARA A PRÁTICA NO SUS” 

Unidades de Contexto – UC 
 

Unidades de Registro - UR Categorias - C 

 
UC-1 - Clinica Integrada ajuda bastante, porque 
tem isso de você ver o tratamento já inteiro e saber 
planejar um pouco, na policlínica tem que fazer um 
pouco disso, apesar de ser um tratamento mais 
imediato, vamos dizer assim, você sabe, você acaba 
planejando, é isso. 
 

 
UR-1 - Clinica Integrada ajuda bastante [NA 
PRÁTICA ODONTOLÓGICA]... na policlínica 
tem que fazer um pouco disso, apesar de ser 
um tratamento mais imediato... 
 

 
O PAPEL DA CLÍNICA 
INTEGRADA NA FORMAÇÃO 
PARA A PRÁTICA NO SUS 

• Importância desta 
aprendizagem na prática 
futura 

 
 
UC-2 - Na verdade eu participei até na faculdade, eu 
fui do Conselho de Curso e participei de uma época 
que mudou bastante, que foi bem legal, é... eu acho 
que assim, uma coisa que tem lá agora, é que tem 
clinica integrada lá direto, você não tem clinica 
especifica de cada coisa integrada no final. Eu 
participei disso [DAS MUDANÇAS]. 

 
 
UR-2  - tem clinica integrada lá direto, você 
não tem clinica especifica de cada coisa [NO 
DIA-A-DIA DO ATENDIMENTO NA AB] 
 
 
 
 

 
 
O PAPEL DA CLÍNICA 
INTEGRADA NA FORMAÇÃO 
PARA A PRÁTICA NO SUS 

• Clínica integrada como parte 
usual da formação para a 
prática 
 

UC-3 - A gente vai crescendo, no último ano, 
provavelmente, que a gente começa a amadurecer 
e ver como funciona a coisa... eu acredito que esse 
esquema da clinica integrada já de cara, já dá uma 
visão diferente, uma visão melhor de quando a  
gente sai, eu acho. 

UR-3 - no último ano, provavelmente, que a 
gente começa a amadurecer e ver como 
funciona a coisa... esse esquema da clinica 
integrada dá uma visão melhor quando a 
gente sai 
 

O PAPEL DA CLÍNICA 
INTEGRADA NA FORMAÇÃO 
PARA A PRÁTICA NO SUS 

• Aproximação da prática para 
o SUS através da clínica 
integrada 
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Unidades de Contexto – UC 
 

Unidades de Registro - UR Categorias - C 

UC-4 - A gente teve uma preparação muito boa em 
relação ao serviço público, o que é o serviço público, 
eu tive direitinho, tanto é que a gente teve vários, a 
gente tinha que fazer estágios em tipo, na verdade 
aqui eles falam unidade básica de saúde, lá é 
unidade de atendimento integrado... Punham a 
gente pra atender nessas unidades integradas 
durante a faculdade, eu atendi também. 

 

UR-4 a gente tinha que fazer estágios... 
Punham a gente pra atender nessas unidades 
integradas durante a faculdade 

O PAPEL DA CLÍNICA 
INTEGRADA NA FORMAÇÃO 
PARA A PRÁTICA NO SUS 
 

UC-5 -  Certo, ela não ajuda a entender como 
funciona muito bem aqui na prática, mais ela me 
ajuda, principalmente eu sinto que no ultimo ano 
quando eu tive clinica integrada, me ajuda a saber a 
receber um paciente e organizar o que que eu vou 
fazer, a ordem do que eu vou fazer e a executar no 
tempo certo, né? Não me ajudou muito assim, a 
entender como funciona, burocracia e tudo mais, 
mas na pratica ajuda. 

UR-5 - ajuda a saber a receber um paciente e 
organizar o que que eu vou fazer 
[GRADUAÇÃO] 

 

UR-6  - Não me ajudou muito a entender como 
funciona, burocracia e tudo mais, mas na 
pratica ajuda.[CLINICA INTEGRADA] 

O PAPEL DA CLÍNICA 
INTEGRADA NA FORMAÇÃO 
PARA A PRÁTICA NO SUS 
 

UC-6 - eu sinto que no último ano quando eu tive 
clinica integrada, me ajuda a saber a receber um 
paciente e organizar o que que eu vou fazer, a 
ordem do que eu vou fazer e a executar no tempo 
certo 

 

UR-7 - .no último ano, eu tive clinica integrada, 
me ajuda a saber a receber um paciente e 
organizar o que que eu vou fazer, a ordem do 
que eu vou fazer 

O PAPEL DA CLÍNICA 
INTEGRADA NA FORMAÇÃO 
PARA A PRÁTICA NO SUS 
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Unidades de Contexto – UC 
 

Unidades de Registro - UR Categorias - C 

UC-7 - Mas eu tive a integrada que ajuda a gente a 
tomar as rédeas, fazer tudo certinho, agora a parte 
burocrática de como funciona, não, a faculdade não 
me deu muita visão disso. 

 

UR-8 - eu tive a integrada que ajuda a gente a 
tomar as rédeas, fazer tudo certinho 

O PAPEL DA CLÍNICA 
INTEGRADA NA FORMAÇÃO 
PARA A PRÁTICA NO SUS 
 

 UC-8 - E eu fiz um estagio extramuros, que isso 
pra mim foi fundamental, porque na verdade, o 
colega que fez comigo, ele não gostava muito, ele 
virou pesquisador depois, ele não gostava da parte 
clinica, então o que acontecia, eu atendia 
praticamente todos os pacientes. 

 

UR-9 - eu fiz um estágio extramuros, que isso 
pra mim foi fundamental 

 
 
O PAPEL DOS ESTÁGIOS EXTRA-
CURRICULARES 

UC-9 - Eu aproveitei bem o curso na faculdade, 
quando eu estava na faculdade eu estagiei 1 ano 
e ½ na prefeitura aqui de Santos,  o que você não 
aprende, só que isso daí você só vai fazer na 
prática é a parte administrativa, é os códigos do 
SUS, é preencher planilha, mais isso nada tão 
complicado que você  não consiga, é que você não 
sabe, quando você ta na graduação, você não sabe 
que tem todo esse controle, que vai pra DIR 

 

 

 

 
 
 
 
UR-10 - quando eu estava na faculdade eu 
estagiei 1 ano e ½ na prefeitura 
 

 
 
 
 
O PAPEL DOS ESTÁGIOS EXTRA-
CURRICULARES 
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Unidades de Contexto – UC 
 

Unidades de Registro - UR Categorias - C 

UC-10 - eu sempre gostei de atender o público... 
durante a faculdade eu fiz muito estagio em 
serviço voluntario e trabalhando em pronto 
socorro da universidade, então eu sempre gostei 
de serviço publico...Ajudou demais, demais...eu 
tenho muito facilidade. Mais é aquilo, no pronto 
socorro o que faz mais, não faz o tratamento 
ortodôntico, mais faz abertura, faz extração é claro...e 
é bastante parecido com o serviço público A gente, 
por exemplo,  faz abertura, faz a escariação, mais 
coloca, por exemplo, restauração provisório (?), 
exemplo, falta provisória, não coloca amalgama, não 
coloca restauração definitiva nenhuma, mais pelo 
menos, ajudou bastante na redução de dor. 

 

 

 

UR-11 -  durante a faculdade eu fiz muito 
estagio em serviço voluntário e trabalhando 
em pronto socorro da universidade, então eu 
sempre gostei de serviço público 

 

 

 

O PAPEL DOS ESTÁGIOS EXTRA-
CURRICULARES 

 

UC-11 - ... quando a gente foi pro extramuros é 
que a gente começou a se virar com falta de 
material, que às vezes a gente esquecia, ou dentro 
das condições que não tinham um sugador, não 
tinham um aparelho, lidar com a situação, então acho 
assim, no extra muros, eh se  a cobrança tivesse sido 
um pouco diferente, ia ter nos dado uma boa noção 
de como sair pro mercado. 

 

 

 

UR-12 - quando a gente foi pro extramuros é 
que a gente começou a se virar com falta de 
material 

 

 

O PAPEL DOS ESTÁGIOS EXTRA-
CURRICULARES 
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Unidades de Contexto – UC 
 

Unidades de Registro - UR Categorias - C 

UC-12 - Essa parte de referência e contra-
referencia aí já é mais complicado, mas se bem 
que lá a gente fazia muito, também, né?  por ser 
uma unidade pública, ser uma faculdade pública 

UR-13 - Essa parte de referência e contra-
refêrencia aí já é mais complicado, mas se 
bem que lá a gente fazia muito [NO ESTÁGIO] 

 

O PAPEL DOS ESTÁGIOS EXTRA-
CURRICULARES 

 

 

.UC-13 - .. E lá quando eu fui fazer estágio 
extramuros, na verdade, eu fui pra um hospital 
psiquiátrico. Porque eu gostava da parte de pacientes 
especiais, foi quando a gente saiu é que a gente viu a 
realidade, porque a gente tava acostumado, com o 
paciente mais ou menos pronto, que já tinha passado 
por varias disciplinas e já estava acostumado a 
freqüentar a faculdade... Então era muito tranqüilo, 
então quando a gente sai pro extras murros é que a 
gente via a situação externa,  então, se o 
extramuros tivesse sido um pouquinho melhor, já 
teria nos dado condições. 

 

 

 

 

 

 

UR-14 -, se o extramuros tivesse sido um 
pouquinho melhor, já teria nos dado 
condições. 

 

 

 

 

 

O PAPEL DOS ESTÁGIOS EXTRA-
CURRICULARES 
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Unidades de Contexto – UC 

 

 
Unidades de Registro - UR 

 
Categorias - C 

UC-14 - Ah! Sim. seu não tivesse estagio, se não 
tivesse feito o estagio eu não continuaria na 
saúde publica, ate porque foi uma oportunidade 
que surgiu,.e alguns dos que foram aprovados  não 
assumiram também, falaram que não era isso que 
queriam e  foram fazer cirurgias, foram fazer é ... 
outras especialidades, mesmo estagiando, mais não 
fizeram... Assim em nenhum momento me 
prejudicou, a questão da faculdade, pelo 
contrario, o estágio, enriqueceu assim, mais eu 
tenho certeza se eu não tivesse feito o estagio eu 
não teria tomado gosto por prestar concurso, e 
estar estudando e também, não é  nem pergunta, eu 
acho que o concurso, ele já não é tão direcionado  
pro profissional que vai exercer no SUS 

 

UR-15 - Sim, se não tivesse feito o estágio eu 
não continuaria na Saúde Pública, até porque 
foi uma oportunidade que surgiu 

UR-16 - em nenhum momento me prejudicou, 
a questão da faculdade, pelo contrário, o 
estágio, enriqueceu 
 

UR-17 - eu tenho certeza se eu não tivesse 
feito o estagio eu não teria tomado gosto por 
prestar concurso 
 

 

 

 

O PAPEL DOS ESTÁGIOS EXTRA-
CURRICULARES 

UC-15 - Eu acho assim, aonde que poderia ser 
modificado foi justamente na parte de estagio extra 
muros, que foi quando a gente foi pro estágio 
extra muros é que a gente começou a ter a noção 
de trabalhar dentro das condições que tinha. 

 

 

UR-18 - foi quando a gente foi pro estágio 
extra muros é que a gente começou a ter a 
noção de trabalhar dentro das condições que 
tinha. 

 

O PAPEL DOS ESTÁGIOS EXTRA-
CURRICULARES 
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Unidades de Contexto – UC 

 

 
Unidades de Registro - UR 

 
Categorias - C 

UC-16 - Sabe o que que que acontece, na verdade 
como é uma coisa muito teórica a gente acaba 
não dando muita atenção, como aluno. A gente vê, 
dentistica você olha e entende a aplicabilidade 
daquilo, o cara ensina a fazer um preparo, você 
consegue associar, agora o funcionamento do SUS, 
você tem no meio da faculdade  alguma coisa, em 
odontologia em saúde  coletiva e fica um pouco 
distante 

 

UR-19 - na verdade como é uma coisa muito 
teórica a gente acaba não dando muita 
atenção, como aluno 

 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

 

 
 
 
UC-17 - Você está começando, no caso do noturno, a 
gente teve 3 anos de odonto em saúde coletiva, o 
3º foi quando a gente começou a fazer clinica de 
pério, de cirurgia, então ficou um pouco, sabe, 
longe da realidade, assim, você ouve  falar: - ah ta 
legal. Mais não assimila exatamente. 
 

 

 

 
 
 
UR-20 - a gente teve 3 anos de odonto em 
saúde coletiva... então ficou um pouco, longe 
da realidade... você ouve  falar... Mais não 
assimila exatamente. 
 

 

 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 
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Unidades de Contexto – UC 

 

 
Unidades de Registro - UR 

 
Categorias - C 

UC-18 - eu acho que a gente sai da graduação com 
aquela mentalidade de top de odontologia...nós 
aprendemos sobre os melhores materiais, sobre as 
melhores condições de trabalho, nada erra, nada 
falha, a água é bem tratada, saneamento, tudo 
conforme o figurino, trabalhando com isolamento 
absoluto sempre... E hoje em dia, a gente vai pro 
serviço público e a gente ainda não tem essas 
condições... Então a gente trabalha com o que tem... 
na faculdade a gente pega o top,  porque a gente 
não trabalhou nunca em condições adversas, 
você não trabalha sem ter uma radiografia, você não 
trabalha sem faltar nada, coisa que quando a gente 
vai pro serviço público a gente enfrenta. Então a 
gente nunca trabalha às vezes no limite 

 
 
 
 
 
UR-21 - a gente vai pro serviço público e a 
gente ainda não tem essas condições... 
porque a gente não trabalhou nunca em 
condições adversas 

 

 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

 

UC-19 - Não. Não dá. É... a gente não tem muito 
esse conhecimento [PANORAMA DO QUE É O 
SUS], só quando passa a trabalhar no serviço... 

UR-22 - ... a gente não tem muito esse 
conhecimento [PANORAMA DO QUE É O 
SUS], só quando passa a trabalhar no 
serviço... 
 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

 
UC-20 - Na época da graduação, não tinha interesse 
real sobre o SUS, porque tinha interesse em trabalhar 
apenas em consultório particular, mas a situação 
acabou se invertendo... claro que tive muitas 
informações através dos docentes, mas apenas 
quando comecei a trabalhar na rede pública que 
pude realmente  entender um pouco mais. 

 
UR-23 - claro que tive muitas informações 
através dos docentes, mas apenas quando 
comecei a trabalhar na rede pública que pude 
realmente  entender um pouco mais. 

 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 
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Unidades de Contexto – UC 

 

 
Unidades de Registro - UR 

 
Categorias - C 

UC-21 - Certo, ela não ajuda a entender como 
funciona muito bem aqui na prática, mais ela me 
ajuda, principalmente eu sinto que no ultimo ano 
quando eu tive clinica integrada, me ajuda a saber a 
receber um paciente e organizar o que que eu vou 
fazer, a ordem do que eu vou fazer e a executar no 
tempo certo, né? Não me ajudou muito assim, a 
entender como funciona, burocracia e tudo mais, mas 
na pratica ajuda. 

 
 
UR-24 - ela [GRADUAÇÃO] não ajuda a 
entender como funciona muito bem aqui na 
prática 
 

 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

 

 
 
 
 
UC-22 - Mudou tem uns 3 anos, eu acho, logo que 
eu sai da faculdade a turma seguinte já começou. 
Você tem os professores lá, você tem perio 1, 
cirurgia 1, dentistica 1, mais a clinica já é 
integrada deste do 3º ano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
UR 25 - Você tem os professores lá, você tem 
perio 1, cirurgia 1, dentistica 1, mais a clinica 
já é integrada deste do 3º ano. 
 

 

 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

• Fragmentação na formação 
por falta de uma visão 
holística 
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Unidades de Contexto – UC 

 
Unidades de Registro - UR Categorias - C 

 
UC-23 - O pessoal chiou porque estava na fase de 
transição,ficou meio complicado, a grade do 
integral ficou bem apertada, porque eles tiveram 
que mudar um pouco o currículo e ... mais assim foi 
legal, tiveram algumas coisas, por exemplo, o 
pessoal do integral, tinha prótese total no 2º ano. Na 
sua época foi assim também. É complicado eu acho. 
No começo da faculdade você acaba fazendo uma 
coisa laboratorial, você nem aprende mesmo, porque 
é uma matéria difícil, eu acredito, na prática. Tinha 
semiologia, junto com patologia, por exemplo, e fisio, 
coisa que na semiologia você precisa ter esse 
conhecimento, foi um monte de coisa que eu buzinei 
lá junto com os professores porque eles queriam e 
tavam precisando mudar e mudou um pouco, a 
grade ficou um pouco mais pesada, mais ficou 
um pouco mais sensata, mas ficou um pouco 
mais pesada. Isso eu já acho que muda,  mas é pra 
preparar você pro serviço publico assim. 

 
 
 
 
 
UR-26 - os professores  queiram e estavam 
precisando mudar e mudou um pouco... a 
grade ficou...um pouco mais sensata, mas 
ficou um pouco mais pesada...  mas é pra 
preparar você pro serviço público 

 

 

 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

• Fragmentação na formação 
por falta de uma visão 
holística 

 

UC-24 - eu acho que falta conscientizar o aluno, 
direcionar ele, talvez desde o 1º ano seja 
importante, o discurso dos professores, de todas 
as disciplinas darem um enfoque nessa parte de 
prevenção, não só de prevenção mais o sistema 
de promoção de saúde, como funciona mesmo o 
sistema, o SUS, e tal, porque a gente não tem idéia, 
não tem idéia mesmo 

UR-27 - eu acho que falta conscientizar o 
aluno, direcionar ele, talvez desde o 1º ano,  o 
discurso dos professores, de todas as 
disciplinas,  não só de prevenção mais o 
sistema de promoção de saúde, como 
funciona mesmo o sistema, , o SUS 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

• Fragmentação na formação 
por falta de uma visão 
holística 
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Unidades de Contexto – UC 

 
Unidades de Registro - UR Categorias - C 

 
 
UC-25 - Acho que na faculdade a gente não 
praticava muita integralidade assim, a gente fica 
meio “bitolado”. 

 
 
UR-28 - na faculdade a gente não praticava 
muita integralidade assim, a gente fica meio 
“bitolado”. 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

• Fragmentação na formação 
por falta de uma visão 
holística 

 
UC-26 - ...porque ali eu ficava, ali eu tinha 
autonomia, vamos dizer... eu tinha que ter o tal jogo 
de cintura de pegar o paciente e falar: -Aqui não 
da pra fazer o que você estudou, aquele negocio 
do livro 

UR-29 - eu tinha que ter o tal jogo de cintura 
de pegar o paciente e falar [NO ESTÁGIO]... 
Aqui não da pra fazer o que você estudou, 
aquele negocio do livro 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

• Falta de articulação da 
teoria/prática para a 
realidade do SUS 

UC-27 - ...eu acho que tem muita dificuldade de 
decisão de tratamento... porque você vê assim, 
você tem o professor, é que eu entrei direto da 
faculdade no serviço público, eu não tive vivencia 
de consultório muito tempo... ... você tem o 
professor, é que eu entrei direto da faculdade no 
serviço público, eu não tive vivencia de consultório 
muito tempo, você ta lá na faculdade e como é 
separado, você vem, olha aquele dente e aqui eu vou 
fazer uma restauração de amálgama e faz ai você vai 
na endo e aqui  eu vou fazer uma necro. 

UR-30 - [NA SAÙDE PÙBLICA] eu acho que 
tem muita dificuldade de decisão de 
tratamento... eu entrei direto da faculdade no 
serviço público, eu não tive vivência de 
consultório muito tempo... 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

Falta de articulação da 
teoria/prática para a realidade do 
SUS 
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Unidades de Contexto – UC 
 

Unidades de Registro - UR Categorias - C 

UC-28 - Agora na policlínica tem muito caso de 
paciente chega com uma bomba, o cara tem 3 
dentes necrosados, doendo, o cara tem um abscesso 
no dente pra extrair, por onde que eu vou 
começar... tem muita coisa no serviço público que 
é complicada, você fazer urgência assim sem muito 
recurso, no meu caso eu vejo direto, eu comecei a 
abrir dente, direto, direto porque vem com urgência 
lá, e eu não vou mandar o cara pra fila de endo de 6, 
7 meses, entendeu, é... até escolas diferentes, 
assim, técnicas diferentes, um medicamento que 
é usado na endo, por exemplo, a faculdade tem 
muito isso, bairrismo. 

UR-31 -  Agora na policlínica tem muito caso 
de paciente chega com uma bomba... por 
onde que eu vou começar... tem muita coisa 
no serviço publico que é complicada 
 
UR-32 -  até escolas diferentes, assim, 
técnicas diferentes, um medicamento que é 
usado na endo, por exemplo, a faculdade tem 
muito isso, bairrismo 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

• Fragmentação na formação 
por falta de uma visão 
holística 

 

 
 
UC-29 - Eles deram mais a gente não se importou. 
Pensando agora, quando eu comecei a trabalhar 
aqui, comecei lembrar das aulas que eu tive,  
algumas coisas, eu não dava importância entendeu? 
a algumas coisas ... - ah ta,  estruturação, e tal, eu 
ficava meio ah! Não era a minha realidade, 
entendeu, eu não via aquilo como uma coisa real 
mesmo 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
UR-33 -  Não era a minha realidade, entendeu, 
eu não via aquilo como uma coisa real mesmo 

 

 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

• Falta de articulação da 
teoria/prática para a 
realidade do SUS 
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Unidades de Contexto – UC 
 

Unidades de Registro - UR Categorias - C 

UC-30 - Porque eu lembro, por exemplo eu boiava, 
eu não sabia que setor da prefeitura eu tava 
trabalhando, eu sou dentista eu sou da área da na 
saúde, mais secretaria de saúde e não sabia nada 
disso, e é uma coisa que foi passada e eu tinha 
certeza, quer dizer, como funciona? a distribuição?  
como funciona uma UBS? o que que tem? Eu sei 
que teve esse tipo de aula, mais eu não 
realmente, talvez por está longe da realidade. E 
outra eu até sabia que eu pretendia prestar concurso, 
entrar no serviço publico desde ... vai do 3º ano da 
faculdade, mais a maioria das pessoas não 
pretendem. 

 
 
 
 
UR-34 - Eu sei que teve esse tipo de aula, 
[ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE] 
mais realmente...está longe da realidade 
 
 

 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

• Falta de articulação da 
teoria/prática para a 
realidade do SUS 

 
UC-31 - Ah! sim, você tem que ter o embasamento 
na graduação, porque tem que  saber o que você ta 
perguntando, eu acho assim se você se preparou. 
Engraçado que os dentistas criticaram a graduação, 
falaram que tinha que se preparar mais e aqui...Isso e 
aí também é  responsabilidade sua 

 
UR-35 - Ah! sim, você tem que ter o 
embasamento na graduação [SOBRE A 
DIVERSIDADE DA DEMANDA NO SERVIÇO 
PÚBLICO]. 
 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

Falta de articulação da 
teoria/prática para a realidade do 
SUS 

 
 
UC-32 - Geralmente é uma aula que o pessoal não 
morre muito de amores então o pessoal não liga... 
mas ainda há pessoa que goste, ela não dá a 
dimensão ... só você entrando pra você ver como 
as coisas funcionam 

 
 
UR-36 - ela não dá a dimensão ... só você 
entrando pra você ver como as coisas 
funcionam 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

Falta de articulação da 
teoria/prática para a realidade do 
SUS 
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Unidades de Contexto – UC 
 

Unidades de Registro - UR Categorias - C 

 
UC-33 - Ela [A GRADUAÇÃO] ... me deu um 
embasamento bom, mas no dia-a-dia a gente se 
depara com algumas dificuldades que na 
graduação você não aprende 

 
UR-37 - no dia-a-dia a gente se depara com 
algumas dificuldades que na graduação você 
não aprende 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

• Falta de articulação da 
teoria/prática para a 
realidade do SUS 

 
 
UC-34 - O maior problema era o tempo. Você sai 
cru... e sempre na faculdade você atende um por 
tarde, um por manhã e quando você vai trabalhar 
não é assim que funciona. 

 
 
UR-38 - na faculdade você atende um por 
tarde, um por manhã e quando você vai 
trabalhar não é assim que funciona. 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

• Falta de articulação da 
teoria/prática para a 
realidade do SUS 

UC-35 - A gente sai na graduação com a idéia de 
fazer tudo perfeitinho... mais  se isso aqui entrar 
saliva já era, não vai dar certo...mas que é certo 
também, ser mostrado assim dessa maneira, assim 
na graduação, porque se mostra as possibilidades o 
aluno tende a ir pelo que é mais fácil, então, tem que 
mostrar o mais dificultoso...por isso que eu achava 
interessante que no ultimo  semestre, abordar as 
dificuldades pra que o aluno  saber que existe as 
dificuldades mais você sair com uma idéia mais ... eu 
vou ter que fazer a restauração desse jeito, será que 
vai segurar. Ah! será que vai ficar bom, né? Então a 
gente sai meio... 

 
UR-39 - A gente sai na graduação com a idéia 
de fazer tudo perfeitinho... por isso que eu 
achava interessante... abordar as 
dificuldades... Então a gente sai 
meio...[DEFICIÊNCIA NA FORMAÇÃO 
PRÁTICA] 
 
 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

• Falta de articulação da 
teoria/prática para a 
realidade do SUS 



15 

 

Unidades de Contexto – UC 
 

Unidades de Registro - UR Categorias - C 

 
UC-36 - Só com a experiência, mais deu um 
embasamento é ... bom, só não enfatiza algumas 
coisas, por exemplo, o uso de amálgama, né? 
Restauração com amálgama a gente aprende e 
tal, mas não usa tanto na graduação, e é uma 
coisa que no serviço público você utiliza em grande... 
em maior parte dos pacientes. 

 
 
UR-40 - Restauração com amálgama a gente 
aprende e tal, mas não usa tanto na 
graduação  

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

Falta de articulação da 
teoria/prática para a realidade do 
SUS 

 
 
 
 
 
 
 
UC-37 - é, não lembro de ter aprendido assim 
essa coisa mais pratica, por exemplo, de 
referencia, contra-referência,  tanto é que  em 
situações mais extremas você, o que que a gente 
acaba fazendo, é ligando pro coordenador: - Ai, 
acontece tal situação que que eu faço? E ai: - Ah, 
não. Pega o receituário ou um papel especifico 
manda tal... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
UR-41 - é, não lembro de ter aprendido assim 
essa coisa mais pratica, por exemplo, de 
referencia, contra-referência 

 

 

 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

Falta de articulação da 
teoria/prática para a realidade do 
SUS 
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Unidades de Contexto – UC 

 
Unidades de Registro - UR Categorias - C 

UC-38 - ...preparou [PARA O ATENDIMENTO NA 
ATENÇÃO BÁSICA]... mas aí afirmar que preparou 
completamente, acho que não poderia ate porque o 
SUS muda tanto, e você tem tantos modelos de 
atenção e assistência que quem gosta mesmo, quem 
resolve se dedicar, nunca vai estar completamente 
formado, porque é muito dinâmico, mais eu acho que 
é estando lá dentro, um paralelo que eu faço é que 
quando a gente estava na faculdade tinha prova, é 
sempre algo que a visão do aluno que entra na 
graduação não é o atendimento, ele entra formado 
pra clinica... e na verdade a graduação ela te 
prepara muito pra clinica...e quando você tem que 
entrar na parte de saúde publica você tem que 
apagar uma série de conceitos, você tem que 
apagar uma serie de conceitos que você  tem porque 
você lida com critérios diferentes, o enfoque é 
diferente, o enfoque não é individual, é coletivo 

 
 
 
 
 
 
UR-42 - a graduação ela te prepara muito pra 
clinica...e quando você tem que entrar na parte 
de saúde publica você tem que apagar uma 
série de conceitos 

 

 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

• Falta de articulação da 
teoria/prática para a 
realidade do SUS 

UC-39 - ... antigamente eu tinha que ficar... tentando 
lembrar os princípios e depois que você entra [NO 
SERVIÇO PÚBLICO] você incorpora os conceitos/, 
você trabalhando dentro de uma UBS, ou fazendo 
atenção básica, você vai estar completamente 
preparado... na graduação dá pra você ter uma bela 
base, em relação ao atendimento. Agora da 
dimensão do SUS mesmo, de todas as esferas e 
assistência, desde a básica, desde a primária até 
a terciária... na verdade é um aprendizado diário, 
cada dia que você aprende, você vai lidando 

UR-43 - da dimensão do SUS mesmo, de 
todas as esferas e assistência, desde a 
básica, desde a primária até a terciária... na 
verdade é um aprendizado diário, cada dia que 
você aprende, 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

• Falta de articulação da 
teoria/prática para a 
realidade do SUS 
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Unidades de Contexto – UC 
 

Unidades de Registro - UR Categorias - C 

UC-40 - eu acho que a gente sai da graduação 
com aquela mentalidade de top de 
odontologia...nós aprendemos sobre os melhores 
materiais, sobre as melhores condições de 
trabalho, nada erra, nada falha, a água é bem 
tratada, saneamento, tudo conforme o figurino, 
trabalhando com isolamento absoluto sempre... E 
hoje em dia, a gente vai pro serviço público e a gente 
ainda não tem essas condições... Então a gente 
trabalha com o que tem... na faculdade a gente pega 
o top,  porque a gente não trabalhou nunca em 
funções adversas, você não trabalha sem ter uma 
radiografia, você não trabalha sem faltar nada, coisa 
que quando a gente vai pro serviço público a gente 
enfrenta. Então a gente nunca trabalha às vezes no 
limite 

 
 
 
UR-44 - eu acho que a gente sai da 
graduação com aquela mentalidade de top de 
odontologia nós aprendemos sobre os 
melhores materiais, sobre as melhores 
condições de trabalho, nada erra, nada falha, 
a água é bem tratada, saneamento, tudo 
 

 

 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

• Falta de articulação da 
teoria/prática para a 
realidade do SUS 

UC-41 - Olha, eu acho que em parte, porque eu acho 
que o ensino não é direcionado pra, pro tipo de 
atendimento que a gente faz. Em unidade básica, 
assim a gente faz um atendimento básico, dentro do 
possível, mais não tem um direcionamento pra isso e 
principalmente com relação a ...  acho que o 
funcionamento do sistema em geral do SUS, como 
funciona? o trabalho em equipe junto com o resto da 
policlínica, por exemplo, eu vejo o trabalho da odonto 
é um pouco isolado. Mais eu mesmo, tento fazer uma 
relação com as outras disciplinas, vamos dizer assim, 
e na faculdade não tem praticamente nada disso 
 

 
 
 
 
UR-45 - eu acho que o ensino não é 
direcionado pra, pro tipo de atendimento que a 
gente faz... na faculdade não tem praticamente 
nada disso 

 

 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

• Falta de articulação da 
teoria/prática para a 
realidade do SUS 
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Unidades de Contexto – UC 

 
Unidades de Registro - UR Categorias - C 

UC-42 - dentro de uma sala de aula, você não 
imagina o que que é a dimensão [DO SISTEMA DE 
SAÚDE] ... você tem toda a parte teórica lá, as 
diretrizes, mais você não sabe ... só quando você 
entra é que você vai ver a dificuldade que é 

UR-46 - dentro de uma sala de aula, você não 
imagina o que que é a dimensão [DO  
SISTEMA DE SAÚDE] ... 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

• Falta de articulação da 
teoria/prática para a 
realidade do SUS 

 
UC-43 -  eu acho que a gente sai da graduação 
com aquela mentalidade de top de 
odontologia...nós aprendemos sobre os melhores 
materiais, sobre as melhores condições de trabalho, 
nada erra, nada falha, a água é bem tratada, 
saneamento, tudo conforme o figurino, trabalhando 
com isolamento absoluto sempre... E hoje em dia, a 
gente vai pro serviço público e a gente ainda não tem 
essas condições... Então a gente trabalha com o que 
tem... na faculdade a gente pega o top,  porque a 
gente não trabalhou nunca em funções adversas, 
você não trabalha sem ter uma radiografia, você não 
trabalha sem faltar nada, coisa que quando a gente 
vai pro serviço público a gente enfrenta. Então a 
gente nunca trabalha às vezes no limite 

 
 
 
 
 
 
 
UR-47 - eu acho que a gente sai da graduação 
com aquela mentalidade de top de odontologia 
 

 

 

 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

• Falta de articulação da 
teoria/prática para a 
realidade do SUS 
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Unidades de Contexto – UC 
 

Unidades de Registro - UR Categorias - C 

UC-44  - Sempre tive imagem do atendimento 
particular, não do serviço público, de como era a 
demanda fora dali, não tinha. A gente foi ter um 
pouquinho de orientação de índice de carie, talvez na 
época do provão, que veio um professor, alguém da 
saúde publica da cidade, conversar sobre o que 
estava acontecendo na cidade 

UR-48 - Sempre tive imagem do atendimento 
particular, não do serviço público... alguém da 
saúde publica da cidade, conversar sobre o 
que estava acontecendo na cidade 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

• Falta de articulação da 
teoria/prática para a 
realidade do SUS 

 
 
UC-45 - .... é uma coisa que até agora eu já sei que 
mudou....  é na minha faculdade pelo menos eu sei 
que mudou, nunca me cobraram estagio nenhum, 
e eu sei que agora estão cobrando estágio 

 
 
UR-49 - na minha faculdade pelo menos eu sei 
que mudou, nunca me cobraram estágio 
nenhum 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

• Falta de articulação da 
teoria/prática para a 
realidade do SUS 

UC-46 - A cadeira em si passava sempre que é uma 
utopia....Eu não sei, eu não sei se de repente eles 
também não tinham tanto enfoque em trabalhar no 
sistema único de saúde, e assim, sempre voltava 
pra aquela coisa de consultório particular, 
tratamento pago, então você sempre oferecia o 
tratamento top, a estética, eh e não aquele 
tratamento público. 
 
 
 

 
 
UR-50 - sempre voltava pra aquela coisa de 
consultório particular, tratamento pago, então 
você sempre oferecia o tratamento top, a 
estética, eh e não aquele tratamento público 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

• Falta de articulação da 
teoria/prática para a 
realidade do SUS 
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Unidades de Contexto – UC 
 

Unidades de Registro - UR Categorias - C 

UC-47 - E lá quando eu fui fazer estágio extramuros, 
na verdade, eu fui pra um hospital psiquiátrico. 
Porque eu gostava da parte de pacientes especiais, 
foi quando a gente saiu é que a gente viu a 
realidade, porque a gente tava acostumado, com 
o paciente mais ou menos pronto, que já tinha 
passado por varias disciplinas e já estava 
acostumado a freqüentar a faculdade... Então era 
muito tranqüilo, então quando a gente sai pro extras 
murros é que a gente via a situação externa,  então, 
se o extramuros tivesse sido um pouquinho melhor, já 
teria nos dado condições. 

 
 
UR-51 - foi quando a gente saiu é que a gente 
viu a realidade, porque a gente tava 
acostumado, com o paciente mais ou menos 
pronto, que já tinha passado por varias 
disciplinas e já estava acostumado a 
freqüentar a faculdade... 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

• Falta de articulação da 
teoria/prática para a 
realidade do SUS 

UC-48 - Então, aquela, eu nunca tinha visto aquelas 
papeladas, quem me explicou na época, foi a auxiliar 
de que tava já no consultório que me passou, as 
vezes, nem pra chefia mesmo a gente tem esse 
contato, pra essa parte burocrática, eh e foi tranqüilo, 
mais assim,  eh nunca tinha visto. Eu fui assim, 
depois de um bom tempo de prefeitura é saber mais 
ou menos da onde vem o dinheiro, como que é 
distribuído, pra que que servia aquele monte de 
códigos que a gente colocava. Quer dizer, depois de 
um bom tempo é que a gente veio saber. Na 
época da faculdade, não tinha a mínima idéia de 
como funcionava esse tramite, procedimento 
burocráticos. 
 
 
 

 
 
 
UR-52 - Quer dizer, depois de um bom tempo 
é que a gente veio saber. Na época da 
faculdade, não tinha a mínima idéia de como 
funcionava esse tramite, procedimento 
burocráticos 

 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

• Falta de articulação da 
teoria/prática para a 
realidade do SUS 
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Unidades de Contexto – UC 
 

Unidades de Registro - UR Categorias - C 

UC-49 - Olha, eu acho que em parte, porque eu acho 
que o ensino não é direcionado pra, pro tipo de 
atendimento que a gente faz. Em unidade básica, 
assim a gente faz um atendimento básico, dentro do 
possível, mais não tem um direcionamento pra isso e 
principalmente com relação a ...  acho que o 
funcionamento do sistema em geral do SUS, como 
funciona? o trabalho em equipe junto com o resto da 
policlínica, por exemplo, eu vejo o trabalho da odonto 
é um pouco isolado. Mais eu mesmo, tento fazer uma 
relação com as outras disciplinas, vamos dizer assim, 
e na faculdade não tem praticamente nada disso 

 
 
 
 
UR -53 - na faculdade não tem praticamente 
nada disso [FORMAÇÃO PARA A POLÍTICA 
DO SUS] 

 

 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

• Falta de preparo conceitual 

UC-50 - saber fazer uma comparação do antes e do 
depois, ver o que aconteceu, sei lá, eu acho assim, 
que  falta conscientizar o aluno, direcionar ele, talvez 
desde o 1º ano seja importante, o discurso dos 
professores, de todas as disciplinas darem um 
enfoque nessa parte de prevenção, não só de 
prevenção mais o sistema de promoção de saúde, 
como funciona mesmo o sistema, o SUS, e tal, 
porque a gente não tem idéia, não tem idéia 
mesmo 

 
 
UR-54 - como funciona mesmo o sistema, o 
SUS, e tal, porque a gente não tem idéia, não 
tem idéia mesmo 

 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

• Falta de preparo conceitual 

UC-51 - Sabe o que acontece, na verdade como é 
uma coisa muito teórica a gente acaba não dando 
muita atenção, como aluno. A gente vê, dentistica 
você olha e entende a aplicabilidade daquilo, o cara 
ensina a fazer um preparo, você consegue associar, 
agora o funcionamento do SUS, você tem no meio 
da faculdade  alguma coisa, em odontologia em 
saúde  coletiva e fica um pouco distante 

UR-55 - agora o funcionamento do SUS, você 
tem no meio da faculdade  alguma coisa, em 
odontologia em saúde  coletiva e fica um 
pouco distante 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

• Falta de significado para 
aprendizagem desta prática 
para o SUS 
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Unidades de Contexto – UC 
 

Unidades de Registro - UR Categorias - C 

UC-52 - Não, não! A saúde coletiva acho que não, o 
que mudou foi mais a integrada, que não tinha como,  
se você for pensar você ia ter que  jogar um monte de 
matéria pros últimos anos e não tinha como, não ia 
ter jeito... é complicado essas matérias que são 
teóricas assim, que  você não tem visão pratica 
direta, lógica que ela é,  faz uma falta tremenda 
em várias coisas. Mais não tem jeito eu acho que, é 
que depende muito do aluno também, não tem como 
a professora passar que aquilo é importante, se o 
aluno não acreditar, não tem jeito. 

UR-56 - é complicado essas matérias que são 
teóricas assim, que  você não tem visão 
pratica direta, lógica que ela é,  faz uma falta 
tremenda em várias coisas. 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

• Falta de significado para 
aprendizagem desta prática 
para o SUS 

UC-53 - dentro de uma sala de aula, você não 
imagina o que que é a dimensão [DO SISTEMA DE 
SAÚDE] ... você tem toda a parte teórica lá, as 
diretrizes, mais você não sabe, só quando você 
entra é que você vai ver a dificuldade que é  

 

UR-57 - ... você tem toda a parte teórica lá, as 
diretrizes, mais você não sabe, só quando 
você entra é que você vai ver a dificuldade que 
é  

 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

• Falta de significado para 
aprendizagem desta prática 
para o SUS 

UC-54 - ... não lembro, talvez na saúde publica 
que foi no 2º ano da faculdade. Então, só que 
como a gente ainda não tem clinica ainda, a gente 
não consegue fazer muitas analogias, Né? 

UR-58 - não lembro [VISÃO DO QUE É O 
SUS]... talvez na saúde publica que foi no 2º 
ano da faculdade...só que como a gente ainda 
não tem clinica ainda...não consegue fazer 
muitas analogias 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

• Falta de significado para 
aprendizagem desta prática 
para o SUS 
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Unidades de Contexto – UC 
 

Unidades de Registro - UR Categorias - C 

UC-55 - Ah! Basicamente o meu preparo para atuar 
no SUS foi na disciplina de Saúde Pública, foi o 
grande diferencial assim, parte de odontologia social, 
ela ajuda bastante, mais como a gente acabou 
tendo odontologia social, se eu não me engano, 
foi no 2º ano, foi no 2º ano, e mais acho que a gente 
numa fase muito...crua porque na verdade, você 
ainda não teve a clinica, praticamente não clinico, 
você ta começando a ver algumas especialidades,  
começando a ter contado com algumas 
especialidades e a parte de odontologia social é bem 
importante, mais eu  acho que o que prepara mesmo 
pra você, alem das matérias clinicas, você precisa 
clinicar, pra poder ta entrando é a parte de saúde 
publica, ela sim te abre um enfoque, pra mim, por 
coincidência eu tive aula e hoje eu sou colega, 
trabalhei junto num levantamento epidemiológico 
junto com quem foi o meu professor 

 
 
 
 
 
 
 
UR-59 - mais como a gente acabou tendo 
odontologia social, se eu não me engano, foi 
no 2º ano, numa fase muito...crua 
 

 

 

 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

• Falta de significado para 
aprendizagem desta prática 
para o SUS 

 

UC-56 - No consultório a gente fica mais limitado, 
você pode ter um médico amigo, um fisioterapeuta 
amigo, mais você vai ter que encaminhar, falar: – 
Olha, vai no consultório do meu colega e vê. Lá na 
prefeitura você chama a enfermeira chefe, chama o 
médico. Aconteceu comigo um caso de paciente 
diabético, que eu tinha que operar e o medico falou: - 
O cara! opera porque você vai diminuir, ele deve ta 
com a contagem alta por causa da infecção ... é legal, 
isso eu acho muito bom no serviço, muito legal. E é 
uma coisa que falta na faculdade também, 
interação interdisciplinar, principalmente numa 
universidade, que só tem odonto no campus 

UR-60 - . E é uma coisa que falta na faculdade 
também, interação interdisciplinar, 
principalmente numa universidade, que só tem 
odonto no campus 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

• Falta de preparo para a 
prática interdisciplinar 
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Unidades de Contexto – UC 
 

Unidades de Registro - UR Categorias - C 

UC-57 - Você fala com médicos? Realmente isso 
faltou, a gente não tinha muito é .... não tive muito 
contato assim, essa interdisciplinaridade a gente 
não teve não, com médico, por exemplo, enfermeiro, 
dentista 

UR-61 - Realmente isso faltou, a gente não 
tinha muito é .... não tive muito contato assim, 
essa interdisciplinaridade a gente não teve não 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

• Falta de preparo para a 
prática interdisciplinar 

UC-58 - Na nossa faculdade tinha fisioterapia junto, o 
curso de medicina, não tinha, fono também não tinha, 
então a gente não tinha essa ....tinha enfermagem, 
mais assim a parte de enfermagem que a gente  
tinha, não era contato direto em nenhum momento, 
então não teve, inter- disciplinas em nenhum 
momento na época da faculdade 

 
 
UR-62 - então não teve, inter- disciplinas em 
nenhum momento na época da faculdade 

DISTANCIAMENTO ENTRE A 
FORMAÇÃO E A PRÁTICA NO 
SUS 

• Falta de preparo para a 
prática interdisciplinar 

 
 
UC-59 - Não, não! A saúde coletiva acho que não, o 
que mudou foi mais a integrada, que não tinha como,  
se você for pensar você ia ter que  jogar um monte de 
matéria pros últimos anos e não tinha como, não ia 
ter jeito... é complicado essas matérias que são 
teóricas assim, que  você não tem visão pratica 
direta, lógica que ela é,  faz uma falta tremenda em 
várias coisas. Mais não tem jeito eu acho que, é que 
depende muito do aluno também, não tem como a 
professora passar que aquilo é importante, se o 
aluno não acreditar, não tem jeito 

 
 
 
 
UR-63 - , é que depende muito do aluno 
também, não tem como a professora passar 
que aquilo é importante, se o aluno não 
acreditar, não tem jeito 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

O ALUNO COMO SUJEITO DO 
PROCESSO DE APRENDIZAGEM 
PARA A PRÁTICA DO SUS 
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Unidades de Contexto – UC 
 

Unidades de Registro - UR Categorias - C 

UC-60 - Eles deram mais a gente não se importou. 
Pensando agora, quando eu comecei a trabalhar 
aqui, comecei lembrar das aulas que eu tive,  
algumas coisas, eu não dava importância entendeu? 
a algumas coisas ... - ah ta,  estruturação, e tal, eu 
ficava meio ah! Não era a minha realidade, entendeu, 
eu não via aquilo como uma coisa real mesmo 

UR-64 - Eles deram mais a gente não se 
importou. Pensando agora, quando eu 
comecei a trabalhar aqui, comecei lembrar das 
aulas que eu tive 

O ALUNO COMO SUJEITO DO 
PROCESSO DE APRENDIZAGEM 
PARA A PRÁTICA DO SUS 

 
 
 
UC-61 - Porque eu lembro, por exemplo eu boiava, 
eu não sabia que setor da prefeitura eu tava 
trabalhando, eu sou dentista eu sou da área da na 
saúde, mais secretaria de saúde e não sabia nada 
disso, e é uma coisa que foi passada e eu tinha 
certeza, quer dizer, como funciona? a distribuição?  
como funciona uma UBS? o que que tem? Eu sei 
que teve esse tipo de aula, mais eu não 
realmente, talvez por ta longe da realidade. E outra 
eu até sabia que eu pretendia prestar concurso, 
entrar no serviço publico desde ... vai do 3º ano da 
faculdade, mais a maioria das pessoas não 
pretendem. 

 
 
 
 
 
UR-65 - Eu sei que teve esse tipo de aula, 
mais eu não realmente, talvez por ta longe da 
realidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O ALUNO COMO SUJEITO DO 
PROCESSO DE APRENDIZAGEM 
PARA A PRÁTICA DO SUS 
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Unidades de Contexto – UC 
 

Unidades de Registro - UR Categorias - C 

UC-62 - saber fazer uma comparação do antes e do 
depois, ver o que aconteceu, sei lá, eu acho assim, 
que  falta conscientizar o aluno, direcionar ele, 
talvez desde o 1º ano seja importante, o discurso 
dos professores, de todas as disciplinas darem um 
enfoque nessa parte de prevenção, não só de 
prevenção mais o sistema de promoção de saúde, 
como funciona mesmo o sistema, o SUS, e tal, 
porque a gente não tem idéia, não tem idéia mesmo 

 

 
 
 
UR-66 - falta conscientizar o aluno [PARA 
SAÚDE PÚBLICA], direcionar , talvez desde o 
1º ano seja importante 
 

 

O ALUNO COMO SUJEITO DO 
PROCESSO DE APRENDIZAGEM 
PARA A PRÁTICA DO SUS 

UC-63 - ... tem umas disciplinas que você ...  por 
afinidade, eu gostava, eu gostei muito de 
endodontia, e  é uma área que eu nem  uso no 
serviço publico...  faço, mais  no consultório  
particular mais, no serviço publico eu não faço 

UR-67 - tem umas disciplinas que você ...  por 
afinidade, eu gostava, eu gostei muito de 
endodontia... é uma área que eu nem  uso no 
serviço publico...  faço, mais  no consultório  
particular mais [FORMAÇÃO PARA 
CONSULTÓRIO PRIVADO] 

O ALUNO COMO SUJEITO DO 
PROCESSO DE APRENDIZAGEM 
PARA A PRÁTICA DO SUS 

UC-64 - Ah! sim, você tem que ter o embasamento na 
graduação, porque tem que  saber o que você ta 
perguntando, eu acho assim se você se preparou. 
Engraçado que os dentistas criticaram a 
graduação, falaram que tinha que se preparar 
mais e aqui..Isso e aí também é  responsabilidade 
sua 

UR-68 - assim se você se preparou. 
Engraçado que os dentistas criticaram a 
graduação, falaram que tinha que se preparar 
mais 
 
 
 
 

O ALUNO COMO SUJEITO DO 
PROCESSO DE APRENDIZAGEM 
PARA A PRÁTICA DO SUS 
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Unidades de Contexto – UC 
 

Unidades de Registro - UR Categorias - C 

UC-65 - Geralmente é uma aula que o pessoal não 
morre muito de amores então o pessoal não liga... 
mas ainda há pessoa que goste, ela não dá a 
dimensão ... só você entrando pra você ver como as 
coisas funcionam 

UR-69 - Geralmente é uma aula que o pessoal 
não morre muito de amores 

O ALUNO COMO SUJEITO DO 
PROCESSO DE APRENDIZAGEM 
PARA A PRÁTICA DO SUS 

UC-66 - eu sempre gostei de atender o público... 
durante a faculdade eu fiz muito estagio em serviço 
voluntario e trabalhando em pronto socorro da 
universidade, então eu sempre gostei de serviço 
publico...Ajudou demais, demais...eu tenho muito 
facilidade. Mais é aquilo, no pronto socorro o que faz 
mais, não faz o tratamento ortodôntico, mais faz 
abertura, faz extração é claro...e é bastante parecido 
com o serviço público A gente, por exemplo,  faz 
abertura, faz a escariação, mais coloca, por exemplo, 
restauração provisório (?), exemplo, falta provisória, 
não coloca amalgama, não coloca restauração 
definitiva nenhuma, mais pelo menos, ajudou 
bastante na redução de dor. 

 
 
 
 
 
 
UR-70 - eu sempre gostei de atender o 
público... 

 
 
 
 
 
 
O ALUNO COMO SUJEITO DO 
PROCESSO DE APRENDIZAGEM 
PARA A PRÁTICA DO SUS 

UC-67 - Mas eu tinha plantão obrigatório, lá [NA 
UNIVERSIDADE]... Por isso eu ia aos sábados, as 
vezes dormia, ficava a noite lá, porque assim, eu 
acho que foi muito bom... eu fazia, eu resolvia por 
mim assim, as vezes você saindo de lá, quando 
termina a faculdade, você não fica tão com medo 
assim 

 
UR-71 - eu resolvia por mim...quando termina 
a faculdade, você não fica tão com medo 
assim 
 
 
 
 

 
O ALUNO COMO SUJEITO DO 
PROCESSO DE APRENDIZAGEM 
PARA A PRÁTICA DO SUS 
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Unidades de Contexto – UC 
 

Unidades de Registro - UR Categorias - C 

UC-68 - Você ver ali na teoria, é tudo bonito, você vê 
o que é universalidade, integralidade, 
complementação do setor privado, a participação 
da comunidade, vai ver isso na prática 

UR-72 - você vê o que é universalidade, 
integralidade, complementação do setor 
privado, a participação da comunidade, vai ver 
isso na prática 

A GRADUAÇÃO COMO UMA 
BASE PARA A PRÁTICA NO SUS 

UC-69 - A minha graduação foi muito boa, eu acho 
que foi muito boa realmente, eu acho que me 
preparou assim, pelo menos pra atenção básica, 
sim 

UR-73 - A minha graduação... que me 
preparou assim, pelo menos pra atenção 
básica 

A GRADUAÇÃO COMO UMA 
BASE PARA A PRÁTICA NO SUS 

 
 
 
 
 
UC-70- Mas eu tinha plantão obrigatório, lá [NA 
UNIVERSIDADE]... Por isso eu ia aos sábados, as 
vezes dormia, ficava a noite lá, porque assim, eu 
acho que foi muito bom... eu fazia, eu resolvia por 
mim assim, as vezes você saindo de lá, quando 
termina a faculdade, você não fica tão com medo 
assim 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
UR-74 - eu tinha plantão obrigatório, lá [NA 
UNIVERSIDADE]... eu acho que foi muito bom 

 
 
 
 
 
 
A GRADUAÇÃO COMO UMA 
BASE PARA A PRÁTICA NO SUS 
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Unidades de Contexto – UC Unidades de Registro - UR Categorias - C 

UC-71 - A gente teve uma preparação muito boa 
em relação ao serviço público, o que é o serviço 
público, eu tive direitinho, tanto é que a gente teve 
vários, a gente tinha que fazer estágios em tipo, na 
verdade aqui eles falam unidade básica de saúde, lá 
é unidade de atendimento integrado... Punham a 
gente pra atender nessas unidades integradas 
durante a faculdade, eu atendi também 

 
 
UR-75 - A gente teve uma preparação muito 
boa em relação ao serviço público, o que é o 
serviço público, eu tive direitinho 

 
 
A GRADUAÇÃO COMO UMA 
BASE PARA A PRÁTICA NO SUS 

UC-72  -  eu sei que tem os dois lados, daquilo que 
eu te falei, da gente atender o paciente, pegar o que 
tem, assim não me ajudou nesse sentido de que, por 
exemplo, prótese fixa eu quase não fiz, então saí 
quase nada, só tinha o conhecimento teórico, mais o 
conhecimento pratico, em odontologia o 
conhecimento prático é muito importante, o 
teórico também, mais o prático, você não sai só 
com a teoria, 

 
 
UR-76 - em odontologia o conhecimento 
prático é muito importante, o teórico também, 
mais o prático, você não sai só com a teoria, 

 
 
A GRADUAÇÃO COMO UMA 
BASE PARA A PRÁTICA NO SUS 

 
 
UC-73 - Só com a experiência, mais deu um 
embasamento é ... bom, só não enfatiza algumas 
coisas, por exemplo, o uso de amálgama, né? 
Restauração com amálgama a gente aprende e tal, 
mas não usa tanto na graduação, e é uma coisa que 
no serviço público você utiliza em grande... em maior 
parte dos pacientes. 
 
 
 
 
 

 
 
 
UR-77 -  Só com a experiência, mais deu um 
embasamento é ... bom, só não enfatiza 
algumas coisas 

 
 
 
A GRADUAÇÃO COMO UMA 
BASE PARA A PRÁTICA NO SUS 
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Unidades de Contexto – UC Unidades de Registro - UR Categorias - C 

UC-74 - na época da graduação, não tinha interesse 

real sobre o SUS, porque tinha interesse em trabalhar 

apenas em consultório particular, mas a situação 

acabou se invertendo... claro que tive muitas 

informações através dos docentes, mas apenas quando 

comecei a trabalhar na rede pública que pude 

realmente  entender um pouco mais... os docentes 
nos informam desde quando e como foi 
implantado o SUS, diretrizes, distribuições 
dos poderes... 
 

 
 
 
UR-78 - os docentes nos informam desde 
quando e como foi implantado o SUS, 
diretrizes, distribuições dos poderes... 
CONTEÚDO DA GRADUAÇÃO]. 
 

 
 
 
A GRADUAÇÃO COMO UMA 
BASE PARA A PRÁTICA NO SUS 

UC-75 - com o trabalho, creio que acabei 
recordando que havia aprendido na graduação, 
vendo na prática e que só tinhamos visto na 
teoria 
 

UR-79 - com o trabalho, creio que acabei 
recordando que havia aprendido na 
graduação, vendo na prática e que só 
tínhamos visto na teoria 
 

A GRADUAÇÃO COMO UMA 
BASE PARA A PRÁTICA NO SUS 

 
 
 
 
UC-76 - Referência e contra-
referencia....Realmente um pouco disso eu tive. 
Certo, na graduação. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
UR-80 - Referência e contra-
referência...realmente um pouco disso eu 
tive... na graduação. 

 
 
 
 
A GRADUAÇÃO COMO UMA 
BASE PARA A PRÁTICA NO SUS 
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Unidades de Contexto – UC Unidades de Registro - UR Categorias - C 

UC-77 - ...preparou [PARA O ATENDIMENTO NA 
ATENÇÃO BÁSICA]... mas aí afirmar que preparou 
completamente, acho que não poderia ate porque 
o SUS muda tanto, e você tem tantos modelos de 
atenção e assistência que quem gosta mesmo, quem 
resolve se dedicar, nunca vai estar completamente 
formado, porque é muito dinâmico, mais eu acho que 
é estando lá dentro, um paralelo que eu faço é que 
quando a gente estava na faculdade tinha prova, é 
sempre algo que a visão do aluno que entra na 
graduação não é o atendimento, ele entra formado 
pra clinica... e na verdade a graduação ela te prepara 
muito pra clinica...e quando você tem que entrar na 
parte de saúde publica você tem que apagar uma 
série de conceitos, você tem que apagar uma serie 
de conceitos que você  tem porque você lida com 
critérios diferentes, o enfoque é diferente, o enfoque 
não é individual, é coletivo 

 
 
 
 
 
UR-81 - ...preparou [PARA O ATENDIMENTO 
NA ATENÇÃO BÁSICA]... mas aí afirmar que 
preparou completamente, acho que não 
poderia ate porque o SUS muda tanto 

 
 
 
 
 
A GRADUAÇÃO COMO UMA 
BASE PARA A PRÁTICA NO SUS 

UR-78 - ... antigamente eu tinha que ficar... tentando 
lembrar os princípios e depois que você entra [NO 
SERVIÇO PÚBLICO] você incorpora os conceitos/, 
você trabalhando dentro de uma UBS, ou fazendo 
atenção básica, você vai estar completamente 
preparado...na graduação dá pra você ter uma bela 
base, em relação ao atendimento. Agora da 
dimensão do SUS mesmo, de todas as esferas e 
assistência, desde a básica, desde a primária até a 
terciária... na verdade é um aprendizado diário, cada 
dia que você aprende, você vai lidando 
 
 

 
 
 
UR-82 - na graduação dá pra você ter uma 
bela base, em relação ao atendimento 

 
 
 
A GRADUAÇÃO COMO UMA 
BASE PARA A PRÁTICA NO SUS 
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Unidades de Contexto – UC Unidades de Registro - UR Categorias - C 

UC-79 - na faculdade a gente já pegava gente de 
classe média e também, não é proporcional a 
situação de saúde bucal...quando eu entrei eu fui 
trabalhar na periferia ....a primeira coisa que me 
chocou muito era a condição bucal das 
pessoas...mais uma coisa que me chamava atenção 
é que lá basicamente a gente não tinha 
fotopolimerizador e amálgama, então, você  
trabalhava basicamente com adequação de meio...eu 
lembrando de alguns professores na faculdade 
falando: quando você prestarem concurso 
publico, vocês não podem ficar só viciados em 
fazer resina. Mais lá a gente conseguia. 

 
 
 
 
UR-83 - lembrando de alguns professores na 
faculdade falando: quando você prestarem 
concurso público, vocês não podem ficar só 
viciados em fazer resina 

 
 
 
 
A GRADUAÇÃO COMO UMA 
BASE PARA A PRÁTICA NO SUS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
UC-80 - na graduação da prá você ter uma bela 
base, uma bela base, assim em relação ao 
atendimento 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
UR-84 - na graduação da pra você ter uma 
bela base...em relação ao atendimento [NA 
SAÚDE PÚBLICA 

 
 
 
 
 
 
 
A GRADUAÇÃO COMO UMA 
BASE PARA A PRÁTICA NO SUS 
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Unidades de Contexto – UC Unidades de Registro - UR Categorias - C 

UC-81 - Ah! Basicamente o meu preparo para 
atuar no SUS foi na disciplina de Saúde Pública, 
foi o grande diferencial assim, parte de 
odontologia social, ela ajuda bastante, mais como 
a gente acabou tendo odontologia social, se eu não 
me engano, foi no 2º ano, foi no 2º ano, e mais acho 
que a gente numa fase muito...crua porque na 
verdade, você ainda não teve a clinica, praticamente 
não clinico, você ta começando a ver algumas 
especialidades,  começando a ter contado com 
algumas especialidades e a parte de odontologia 
social é bem importante, mais eu  acho que o que 
prepara mesmo pra você, alem das matérias clinicas, 
você precisa clinicar, pra poder ta entrando é a parte 
de saúde publica, ela sim te abre um enfoque, pra 
mim, por coincidência eu tive aula e hoje eu sou 
colega, trabalhei junto num levantamento 
epidemiológico junto com quem foi o meu professor 

 
 
UR-85 - Basicamente o meu preparo para 
atuar no SUS foi na disciplina de Saúde 
Pública, foi o grande diferencial assim, parte 
de odontologia social, ela ajuda bastante 

 
 
A GRADUAÇÃO COMO UMA 
BASE PARA A PRÁTICA NO SUS 
 
 

UC-82 - ...era uma universidade pública, então os 
professores eram funcionários públicos, No caso, 
como era uma universidade federal. Então eles já 
passavam o serviço, eles davam aula com base do 
serviço deles 

UR-86 - os professores eram funcionários 
públicos... eles davam aula com base do 
serviço deles 

CAPACITAÇÃO DOCENTE PARA 
O ENSINO DA PRÁTICA DO SUS 

• Vivência do docente no 
Serviço Público fazendo a 
articulação da realidade com 
a formação 

UC-83 - eu acho que as disciplinas 
individualmente não ajudam, te ajudam a fazer um 
canal muito bem, mas não te ajudam a ... a  fazer 
um negócio pronto pra uma pessoa já vir e 
restaurar 

UR-87 - as disciplinas individualmente não 
ajudam, te ajudam a fazer um canal muito 
bem, mas não te ajudam a ... a  fazer um 
negócio pronto pra uma pessoa 
 
 
 

CAPACITAÇÃO DOCENTE PARA 
O ENSINO DA PRÁTICA DO SUS 

• Enfoque disciplinar 
distorcido 
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Unidades de Contexto – UC Unidades de Registro - UR Categorias - C 

UC-84 - eu não sei se de repente eles também não 
tinham tanto enfoque em trabalhar no sistema 
único de saúde, e assim, sempre voltava praquela 
coisa de consultório particular, tratamento pago, 
então você sempre oferecia o tratamento top, a 
estética, eh e não aquele tratamento público. 

UR-88 - Eles [OS DOCENTES] também não 
tinham tanto enfoque em trabalhar no sistema 
único de saúde... sempre voltava praquela 
coisa de consultório particular e não aquele 
tratamento público  

CAPACITAÇÃO DOCENTE PARA 
O ENSINO DA PRÁTICA DO SUS 

• Visão distorcida do SUS por 
docentes que não conhecem 
a prática do SUS 

UC-85 - ...a maioria dos profissionais que estão 
hoje, que dão aula,  vieram dessa época, onde pra 
odontologia o que bastava era a clinica, era 
clinica privada, então  você acaba transpassando 
essa idéia. Mas eu sinto que hoje, a questão do 
mercado de trabalho, com a questão de muitas outras 
coisas, esse leque de opções, acabou se abrindo 
forçadamente... 

UR-89 - ...a maioria dos profissionais que 
estão hoje, que dão aula,  vieram dessa 
época, onde pra odontologia o que bastava 
era a clinica, era clinica privada 

CAPACITAÇÃO DOCENTE PARA 
O ENSINO DA PRÁTICA DO SUS 

• Enfoque disciplinar 
distorcido 

 
 
 
 
UC-86 - A cadeira em si passava sempre que é 
uma utopia....Eu não sei, eu não sei se de repente 
eles também não tinham tanto enfoque em 
trabalhar no sistema único de saúde, e assim, 
sempre voltava pra aquela coisa de consultório 
particular, tratamento pago, então você sempre 
oferecia o tratamento top, a estética, eh e não aquele 
tratamento público. 

 
 
UR-90 - UR - A cadeira em si passava sempre 
que é uma utopia 
 
 
UR-91 - Eu não sei  se de repente eles [OS 
PROFESSORES] também não tinham tanto 
enfoque em trabalhar no sistema único de 
saúde 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CAPACITAÇÃO DOCENTE PARA 
O ENSINO DA PRÁTICA DO SUS 
Visão distorcida do SUS por 
docentes que não conhecem a 
prática do SUS 



35 

 

 
 
 
 

Unidades de Contexto – UC Unidades de Registro - UR Categorias - C 
UC-87 - É, eu vou te falar que eu esperava coisa 
pior...que eu cheguei aqui achei que ia encontrar 
tudo mais ou menos, é melhor do que eu 
esperava, é melhor do que pintam pra 
gente...Pintam que o serviço público, todo mundo 
tinha um ... os professores tinham um emprego 
público porque tinham, que pagar as contas, mais o 
que era bom, o que era legal é consultório, então 
pintaram pra gente uma coisa muito ruim que não 
tinha qualidade, que não tinha nada e quando eu 
entrei eu senti positivamente isso. Falei assim não, 
não é bem assim não . 

 

UR-92 -  ...eu esperava coisa pior... [cheguei 
aqui [Na UBS] achei que ia encontrar tudo 
mais ou menos e é melhor do que eu 
esperava, é melhor do que pintam pra gente 

UR-93 -  Pintaram [OS DOCENTES] pra gente 
uma coisa muito ruim que não tinha qualidade 

 
 
 
CAPACITAÇÃO DOCENTE PARA 
O ENSINO DA PRÁTICA DO SUS 
Visão distorcida do SUS por 
docentes que não conhecem a 
prática do SUS 

UC-88 - Não é bem assim. Eu tenho auxiliares que 
estão sempre ali comigo, eu tenho material, a gente 
tem, é lógico que assim, a UR - Não é bem assim. Eu 
tenho auxiliares que estão sempre ali comigo, eu 
tenho material, a gente tem, é lógico que assim, a 
demanda é muito grande e acho que por isso a gente 
tem muito problema de manutenção... eu achei até 
que foi melhor do que pintavam então poderiam 
pintar melhor na faculdade, sabe?...demanda é muito 
grande e acho que por isso a gente tem muito 
problema de manutenção... eu achei até que foi 
melhor do que pintavam então poderiam pintar 
melhor na faculdade, sabe?... 

 
 
 
 
UR-94 – [OS PROFESSORES] poderiam 
pintar melhor [O SERVIÇO PÚBLICO] na 
faculdade, sabe?... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CAPACITAÇÃO DOCENTE PARA 
O ENSINO DA PRÁTICA DO SUS 
Enfoque disciplinar distorcido 
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Unidades de Contexto – UC Unidades de Registro - UR Categorias – C 

UC-89 - Porque eles [OS PROFESSORES] falavam – 
Olha! o paciente você tem que tratar 
integralmente, o que eles tiverem vocês fazem, e 
nem eu e o meu parceiro, não pegamos muito 
paciente que tinha muita próteses fixa, então, eu tive 
uma dificuldade grande assim, em algumas 
especialidades 

 
 
UR-95 - o paciente você tem que tratar 
integralmente, o que eles tiverem vocês fazem 

CAPACITAÇÃO DOCENTE PARA 
O ENSINO DA PRÁTICA DO SUS 
DOCENTES QUE PREPARAM OS 
ALUNOS PARA SUA FUTURA 
INSERÇÃO NO SERVIÇO 
PÚBLICO 
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PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA INSTITUCIONAL 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esta pesquisa, “RESSIGNIFICANDO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DO CIRURGIÃO-DENTISTA PARA A SAÚDE PÚBLICA”, será 

desenvolvida por meio de aplicação de questionários e entrevistas com 

odontólogos recém egressos há até cinco anos, que estão inseridos no 

Serviço Público dos nove municípios integrantes da Baixada Santista e 

Costa da Mata Atlântica.  Essas informações estão sendo fornecidas para 

sua participação voluntária neste estudo que visa investigar o processo de 

formação em Odontologia, sob o olhar do profissional que atua na rede 

básica de saúde como generalista. 

 Será aplicado um questionário em que a primeira parte é para a 

identificação dos sujeitos e a segunda parte é para a coleta específica de 

dados para esta pesquisa. Posteriormente serão trabalhadas três 

questões em forma de entrevista. A entrevista semi-estruturada será 

aplicada e sistematizada para posterior análise de dados. Neste sentido, 

não há riscos nem desconfortos previstos para os participantes. 

 Ao final do estudo poderemos concluir aspectos 

facilitadores/dificultadores do processo de formação relacionados ao 

exercício da prática na atenção básica na Odontologia, conhecer os 

movimentos de interação e integração na rede básica, relacionando-os 

com a graduação, além de levantar sugestões de aprimoramento da 

graduação em Odontologia. 

 Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O 

principal investigador é Dra. Denise Pinto da Fonseca Piccinini, que pode 

ser encontrada no endereço: Rua Borges Lagoa, 1341 –  
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CEDESS/UNIFESP, tel (11)554-90130, São Paulo-SP e (13) 9711-5678, 

Santos-SP. 

 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, tel: 5571-1062, FAX: 5539-7162 – 

email: cepunifesp@epm.br 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento 

e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de 

sua permanência na Instituição. 

 As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros 

sujeitos da pesquisa, não sendo divulgado a identificação de nenhum 

entrevistado. Fica asssegurado, também, o direito de ser mantido 

atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em 

estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos 

pesquisadores. 

 Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 

estudo. Também não há compensação financeira relacionada à 

participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida 

pelo orçamento da pesquisa. 

 Comprometo-me, como pesquisador principal, utilizar os dados e o 

material coletados somente para esta pesquisa. 

 Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das 

informações que li, descrevendo o estudo “RESSIGNIFICANDO A 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA PARA A 

SAÚDE PÚBLICA”. 

Eu discuti com Dra. Denise Pinto da Fonseca Piccinini a minha decisão 

em participar desse estudo. Ficaram claros para mim quais os  
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procedimentos a serem realizados, as garantias de confiabilidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso aos 

dados quando necessário.  

 

 

 

 

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, ou no meu entendimento nesta Universidade. 

----------------------------------------------------------------------- 

Assinatura do representante legal                                                                        

Data 

---------------------------------------------------------------------- 

Assinatura da testemunha                                                                                    

Data 

(somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento 

Livre e Esclarecido deste aluno para participação neste estudo. 

 

 

Assinatura do responsável pelo estudo          

                                               




