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TESES

O objetivo deste trabalho foi discutir a

educação do cirurgião-dentista para a atuação

no Sistema Único de Saúde (SUS). Para tanto,

partiu-se de uma análise documental e teórica

de contextualização histórica e conceituação

da Odontologia enquanto prática de ensino,

profissão e inserção no SUS.

Tendo como base essa análise, realizou-se

uma pesquisa descritiva, na qual foram

utilizados questionários e entrevistas como

procedimentos de coleta de dados. Por meio

desses procedimentos buscou-se identificar

junto ao profissional graduado em

Odontologia pela PUC-Campinas, que exerce

função em setor público, sua percepção sobre

a educação para o trabalho odontológico

exercido no SUS.

A partir da análise dos dados coletados

verificou-se a necessidade de alguns elementos

na educação do profissional de saúde bucal

para atuação no SUS, os quais foram

categorizados da seguinte maneira: 1. a

diversificação dos cenários de ensino/

aprendizagem, a fim de favorecer a articulação

entre a teoria e a prática e a priorização de

situações reais de aprendizagem; 2. a

construção de sujeitos com visão crítica e

capazes de articular ação e proposição; 3. a

ênfase na integralidade da atenção à saúde, no
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exercício multiprofissional e na compreensão/

aplicação dos conhecimentos técnico-científico-

metodológicos próprios da saúde coletiva.

Portanto, o estudo revela a complexidade do

desafio imposto às Universidades pela

mudança na educação de cirurgiões-dentistas.

Transformar o processo de educação desses

profissionais significa mudar as concepções de

saúde e educação e suas práticas, as relações

entre cirurgiões-dentistas e população, entre

cirurgiões-dentistas e demais profissionais da

saúde, entre docentes e estudantes.
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