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Trabalhos Científicos

Do ANTtGo Ao Novo cunnÍcur-o: ls expeRtÊttctAs Dos esrÁcros cuRRtcuLAREs
DO CURSO DE ODONTOLOGTA DA UFRGS NA ATENçÃO pnrUÁnn em Slúoe
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Ramona Fernanda Ceriotti Toassi - UFRGS
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Ei;ço Princip3l:

Ciência,Tecnologia e lnovação para o cumprimento dos princípios e diretrizes do SUS

SUbjTe!!ê: Educação e Ensino na Saúde

A paÍtir da impiementação dâs DiretrÌzes Curriculares Nacionâis para os cursos de Odontologia (2002i acredìla-

se em uma mudança parâdigmáÍca na formação de um proíssional cíítico, capaz de aprender a aprender, dê

trabalhar em equipe e de levaÍ em conlâ â realidade social. Nesse cenário, os estágios na atenção básica do

SUS da Faculdade de Odonlologia da UniveÍsidâdê Federal do Rio Grande do Sul - FOIUFRGS. como ápice da

íormaçáo em odontologia, passaÍam por transformações êsiruturais, cônslituindo-se em momentos de vìvência,

âquisiqao de atitudes e construÉo de conhecimento. Diante disso, este trabalho aprêsenta um estudo qualitativo

que analisa as experiênoas vivenciadas pelos estudantes da FO/UFRGS em estágios curriculares na Atenção

Básica. As duas propostas foram comparadas quanto a inseÍção e estabeÍêcimento de vínculos do estudante

com a equipe de saúde e com a comunidade e o desenvolvimento de práticas de promoção em saúdê e práticas

cjínicas adequadas ao cuidado primárÌo em saúde. A coleta de dados aconteceu por meio de entÍevistag em que

participaram docentes do eslágio e preceptoÍes da atenção básica. Âlém das entreústas. a colèta de dados

incluiu â observâção dos estudantes no locâl de estágio pelos pÍofessores e preceptores e os Íegistros dos

diátios de câmpo escÍ'tos pelos estudêntes do 8' semestre do ardigo cuniculo (2008) e 9" semestre do currículo

novo (2009). Ambos os grupos encaminhavam semanalmente os díários de câmpo para os proÍessores

supervisorês. Os ês1ágios ãcontecêm nâs Unidades Básicas de Saúde do Grupo Hospitélar Conceição (GHC) e

da Secretâria da Sêúde da Prefeilura Municipal de Porto Alegre, nos Disiritos Sanitários PartenonlLombã do

Pinheiro e Glóriaicruzeiro/Cr'stal. Os esludantes do novo currículo permanecem em imersão na atenção básica,

num tolal de 30 horas semanais, enquanto os do cuüículo anligo desenvolviam 12 horas semanais de estágio,

Em um pÍimeiro momento, os relâtos das úvâncias dos esludanles mostraram diferençâs guanto às habilidades

como autonomia, flexibilidade, pÍotagonismo e o estabelecrmento de vinculos com a equipe de saúde e os

usuáíos. Pretende-se dar contrnuidade ao estudo como parte dâ avaìiaÉo do processo de implantação das

Direlrizes CuÍriculares implemenladas em 2005 ns UFRGS.
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