
   

Saúde em Debate

ISSN: 0103-1104

revista@saudeemdebate.org.br

Centro Brasileiro de Estudos de Saúde

Brasil

Nagata, Juliana Yuri; da Costa Sanches, Luciana; Sano Suga Terada, Raquel; Fujimaki

Hayacibara, Mitsue

Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Odontologia:

estudo longitudinal com docentes de uma instituição pública de ensino do Paraná/Brasil

Saúde em Debate, vol. 34, núm. 87, octubre-diciembre, 2010, pp. 754-762

Centro Brasileiro de Estudos de Saúde

Rio de Janeiro, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=406341768017

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4063
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4063
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=406341768017
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=406341768017
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=4063&numero=41768
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=406341768017
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4063
http://www.redalyc.org


754 ARTIGO ORlGINAL J ORlGIA'ALARllCLE

Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para os

Cursos de Odonwlogia: esrudo longirudinal com docenres de uma

insriruição pública de ensino do Paraná/BrasU*

Deployment ofthe Brazilian SylÚlbus fir Dentistry UndergradUllte Courses: a longitndinal
study with professors from a public leaching inslitulion ofParaná/Brazil

Juliana Vuri N:ltylt:l 1

Luciana da Costa Sanches 2

Raquel Sano Suga Terada 3

Mitsue l;ujimaki Hayacibara 4

I Mcsrr~n"'" do P~m~ de PÓI

gru:l~o em Odonrologi~lnregmi~

"'" Univcr<iohde E< ...dw.l de M~ring.1

(UEM)- PR.

ju_n~b"l@lhorm ..il.mm

'Grurgil-denri'l;> g..du:I"'" n..

Uni\"Crsi""'de E<rw.w.l de M..ringl

(UEM)-PR.

lueu.n .....nclu:~ne'.mm.br

• Profcss()f2 Doo rora Adju."a de

Dcnri"i.:.., d.. Univcr.;i""'de E<,w.u.:ll
de Maringl (UEM)_i'R.

r!llc,ada@lllem,!lr

• I'rofcsonra Dou [ota Adju",a de ."'-"de

l.(licf;'":I "'" Uni'"Cui""'de E<.ac!ual de
M... ing:1 (UEM)-I'R.

mhay""i!>.:lr~(i/'w1lCl.com. br

RESU1\I10 Este trabalbo se propôS a analisar a aprumão dt: algum conceitos

contidos nflS DCNspordocentl!! de um curso dt: Odontologia do Paraná. Aplicou-se

um qUl!!rionário contendo perguntflS relacionadas ao SUS eao Projeto PetÚlgógico

do Curso nos anos de 2007 e 2009. ObserlJou~se aumento na porcenragem de

acerto para a definição de SUS, dimimtiçiio para a dejinição de COl/seUJO dt:

Saúde, t: o conceito de &tratégia SlI.úde dll. FlI.mllill. não se alurou dt: um ano pam

outro. Com relação ao projeto pt:dagógico, rodos os doct:ntt:s redigiram respostas

condizentes com o objetivo das DC.Ns. Conclui~se que dois terços do quadro

tÚJuf11e desta imtilfÚçtlO têm in.fOrmaçõt:S suficientes sobre o objeto das DCNs.

PAlAVRAS~CHAVE: Currlculo; Sistema Único dt: Saúdt:; Questionário.

ABSTRACT 7bis paperproposed to analyze t/;eapprebmsioll ofsome deji."irioflS

in riu Brazilian syllabus by professors fiom a Dentistry School in Paraná. A

qU.l:stim/1/aire related to tht: Braziliall UlIified HealtlJ Systt:m aud t/;t: EiucatitJfl

Prog;ram oflhe colme was applit:d ill 2oo1alld 2009. 7he.fo/lowing were uoted·

ali increase iII rlJe percenrage ofcorreCf II.lmvers.fOr rhe Brazi/idl1 Ullified Hea/rlJ

System dejillitioll, a decrease tvith respectto t/;e HealrlJ COImeil dejinitiolJ, 1I.1Id the

dejinitioll ofFamily Health Straregy rt:maillt:d r/Je Sflmeftom oneyetlr to tht: otlux

With regards to the Education Program, ali professors wrote answers consistent

wit/; rlJe aim ofrbe Brazilian sy/labw. Ir is conduded rbat twO rhirds of rhis

instirutions professors have erlough injõrmarion about Brazilian syllabus objecto

KEYWüROS: Curricu/ltm; Braziliall UlIified HealrlJ System; QUl!stiollllt1irt:.
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INTRODUÇÁO

As. Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) dos

cursos de graduação em saúde afirmam que a formação

do profissional deve contemplar o sistema de saúde

vigente no país, o tr.J.balho em equipe e a atenção inte

grai 11 saúde (BRASIL, 2002; MORITA; KRIGER, 2004).

Aliado a estes princípios de formação, deve~se

considerar o fato que a maior parte d.. população brasi~

leira depende de atendimcnto público em saúdc, como

mostram dados do suplemento de saúde da Pesquisa

Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), realiz.ada

pela Fundaç:ío Instituto Brasileiro de Geografia e Esra

úsrie:t (lBCE) para o ano de 2003, que apresentou uma

prevalência dc usuários exclusivos do SUS superior a

90% entre aqueles com renda domiciliar per Clpira

mais baixa; e para os com renda mais alra, essa preva

lência momou-se inferior a 30% (LIMA-COSTA; MA

TOS; CAMARANO, 2006). OutrOS estudos mostram por~

cem:tgens também e1evad:ts como um:t emrevist:t com

moradores da Região Metropolitana de Belo Horiwme

(RMBH), onde enrre os 13.701 participantes com 20

anos ou mais, 8.604 (62.8%) não possuíam cobertura

pela medicina suplementar e forant considerados usu~

ários exclusivos do SUS (Ln.-IA-COSTA; LOYOLA FILHO,

2008).

Para que os futuros profissionais possam aluar

neste sistema da qual a maior pane da população brasi

leira depende, o perfil profissional deve ser trabalhado

desde o início de sua form:tç:'io aCldêmiCl, e construí~

do conjuntamenre com docenres preparados para pas~

sar conhecimentos aos seus discípulos na perspectiva

de uma formação mais construtivista. Diame disso,

quesüona-se se estes formadores de profissionais estáo

realmente preparados para tal, considerando que se tr:t~

ta de um processo reccntede mudanças e que se encon~

tra em esdgio de implementação pelas instituições de

ensino superior. Para verificar se estas instituições t~m

trabalhado este processo de adequação, é interessante

qualHificar a apreensão de conhecimentos dos docen~

tes sobre Sistem:l Único de Saúde e Projeto Pedagógico

do curso.

Diante disso, o objetivo deste trabalho é anali~

sar, longitudinalmente, a apreensão de alguns con

ceitos contidos nas DCNs por docentes de um curso

de Odontologia do Paraná, Brasil nos anos de 2007 e

2009.

MÉTODOS

Estudo longitudinal comparativo, realizado na

Universidade Estadual de Maring:í, no Depanamento

de Odontologia, nos anos de 2007 e 2009. A pes

quisa foi aprovada pelo Comité de Étie:t em Pesquisa

com Seres Humanos, p:lrecer nO 419/2007, CAAE

nO 018100930007.

O público-alvo da pesquisa foi composto pelo

quadro docente do Departamento de Odontologia, os

quais consentiram com a participação na pesquisa após

a leitura e assin:ttura do Termo de Consentimento

Livre e Esclarecido. Este quadro docente é compos~

tO por 34 professores de diferentes áreas de atuação

(tabela 1). Em 2007, a amostra foi composta por 24

docentes e em 2009 por 21 docentes.

Aplicou~se um questionário semiesrrururado,

com questões objetivas e subjetivas referentes ao objeto

das DCNs, ou seja, a formação voltada para o SUS e

Projeto Pedagógico do Curso. Os seguintes itens fo

ram investigados:

1. Conhecimento sobre o SUS

.<;"úJ, , .. DriMu, Rjn do J>nwn. ". 3~. n. 117. I' 7~1·761. nuu&•. 10 II)
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2. Conhecimento sobre :l E.m:Hégia S:túde da

Família

3. Conhecimento sobre Conselho de S:túde

4. P:micipação em reuniões do Conselho locll

e/ou Municipal de 5.1úde

5. Conhecimento sobre o Projeto Pedagógico do

curso

6. Perfil profissional que o curso deseja formar

TABE.LA 1 - Quadro docente do Departamento de

Odontologia da UEM divididos de acordo com a :irea

de amação.

Os partiCipantes não foram identificados para

que não houvesse nenhum vínculo de dependência

entre pesquisador-docente e pesquisado-docente, que

pudessem pesar sobre a autonomia de decisão do su~

jeito. Os dados das questões objetivas coletadas for.lIn

tabulados na forma de porcentagens de respostas. Os

dados das questões subjetivas foram avaliados por um

docente calibrado, com amação na área de S:túde Co

letiva e tabulados na forma de respostas considef:ldas

corretas, incompletas ou ausência de respost:l.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Onodomia

Endodomia

Sa.úd~ C.ol~t'iva

Cirurgia.

C1iniCl [n(~gr.u:b

Odomo~di:mia.

P~riodolUia

Patologia.

Esmmuologia.

D~mL~riCl

To,,"

3

4

4

4

I

3

4

3

I

3

4

34

Os resultados são expressos na forma de tabelas

(2 a 5) e observa-se que de uma forma geral, ao longo

dos anos, os docentes desta instituição apreenderam

novos conceitos referentes aos objetivos das DeNs.

A tabela 2 mosua a porcentagem de respostas

correras, incomplet:ls e ausência de resposta quanto

aos conceitos de Sistema Único de Saúde, Esualégia

Saúde da Pamília e Conselho de Saúde.

De acordo com o primeiro questionamento,

obsetva~se que aproximadamente um terço do qua~

dro docente da instiruiçáo ainda desconhece o que é o

SUS, o que apoma para a necessidade de capaciração,

sensibilização e ouuas estratégias que possam melhorar

TABI;,LA 2 - Rcsposra5 corretas, incomplera5 e ausência de resposra quanto às definiçóes de Sistema Único de Saúde

e Conselho de S:lúde nos anos de 2007 e 2009

Sist~ma Únioo di: s..údi: ESlrall!gia S~,íd" da Fa",lIia Cmuelho d~ Saúd~

2007 200. 2007 200. 2007 200'

Correto 14% 67% 38% 43% 59% 38%

lncomplelo 46% l8% ,SiM. 43% 33% 38%

AU5~ltcia. de Resposta O 5% 4% 14% 8% 24%

1'0<1"" Ehhor:oç\o l'oI]'ri>.
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a visão do papel que a aCldemia ocupa na sociedade

para a melhoria da eduGlção e da saúde.

Considerou~se asserriva correra aquela que dell~

niu o sistema proximamente ao contido na Constirui

ção federal de 1988 (BRASIL, 1988), ou seja,

um conjunto de ações e serviços de saúde in

tegrado em uma rede regionalizada e bierar

qUiulIitt, orgflniutdfl segundo flS di11!trius de

descentrali:ulçtio, atendimento integral e par~

ticipação da comunidade.

Já as dellniçóes incompletas restrlnglram~se a

uma visão pouco especíllca ou que se concentraram

em apenas mostrar o signillcado da sigla SUS. No

presente csrudo, observou-se um aumento na porcen

tagem de resposlas corretas de um ano para o ouuo.

Em contrapanida, em um estudo com docentes do

curso de Odontologia da Universidade Federal de

Santa Maria, estes relataram que os alunos possuem

uma ótima formação em termos científicos e técnicos,

condizente com a atuação privada, mas com carén

cias e limüaçóes em vários aspeclos e de atuação no

SUS (LUCIElTO, 2005). Contrário aos resultados en~

conuados na presente pesquisa, estudo realizado com

coordenadores de saúde bucal e cirllrgióes-<ientistas

do serviço público dos 40 municípios da região no

roeste do ESL.1.do de São Paulo objetivaram verificar o

nível de conhecimento destes sobre o SUS (MARTINS

et fll., 2009). Verificou-se que 77 (89,5%) não sabiam

quem era o responsável pelo planejamento e execuçáo

da assistência, 53 (61,6%) n:i.o tinham conhecimen

tO de equidade, 46 (53.5%) de fundo de saúde e 45

(52,3%) de controle social. Isto demonsuou a dell~

ciência de conhecimentos dos próprios profissionais

aroantes no sistema quanto à filosofia do SUS. Con

trari:mdo a literatura. os achados satisfatórios da pre-

sente pesquisa podem ser reflexo do maior interesse e

conscientização dos docentes quanto à importância de

conhecimentos relacionados ao sistema de saúde vi~

gente nacionalmente. associado a tOdo o movimento

de mudança e transformaçáo que vêm ocorrendo nos

últimos anos como as polític:TS que apoiam programas

como a Resid~nda Multiprofissional, UNA - SUS,

Telessaúde Brasil, Educação J)ermanente, Humaniza

SUS, Pró-saúde e PET-SAUDE.

Ainda denuo do contexto do sistema de saúde

nacional, em 1994, o Ministério da Saúde criou a

Eslmégia Saúde da l'amília (ESF) que objeLiva mudar

o modelo assistencial do país e reorganizar a atenção

básica. E por assim almejar, também se tOrna digna de

conhecimento pelos formadores de prollssionais aqui

investigados. os quais foram question:ldos quanto ao

conhedmemo desra esualégia (rabela 2). Observou-se

que de 2007 para 2009 também houve um pequeno

aumento na porcentagem de respostas corretas (de

38% para 43%) e uma diminuição na quantidade

de respostas consideradas incompletas (de 58% para

43%).

Consideraram~se corretas as respostas que se

aproximaram da propOSta do Ministério de Saúde

(BRASIL, 1994), ou seja, uma estratégia de reorien

taçáo do modelo assistencial, opemcionaliz.1da me

diante a implanração de equipes multiprofissionais

em unidades básicas de saúde que são responsáveis

pelo acompanhamento de um número definido de

famílias, localizadas em uma área geográfica deli~

mitada. Desde a sua implantaç:i.o. a iniciativa tcm

sido mais amplamente conhecida pelos profissionais

da área da saúde, fato este observado também nesta

pesquisa que mostrou um aumento neste conheci

mento, apesar da porcentagem de ausência de res~

postas (14%) ainda permanecer elevada. T.1mbém

com vistas a avaliar o conhecimento sobre a E..'iE

.<;"úJ, , .. DriMu, Rjn do Junwn. ". 3~. n. 117. I' 7~1·761. nuu&•. 10 II)
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(BRASIL. 2009).

TABELA 3 - Participação dos docentes em reuniões

do Conselho Municipal ou Local de Saúde nos anos

de 2007 e 2009

Not:l~se que os docentes diminuíram a porcentagem

de respostas corretas de um ano para. o OUlro, ou seja,

náo conseguiram se aproximar da definição segundo o

Ministério da 5.1úde:

76%

24%

2009

4%

96%

2007

Sim

J:í pan.idpou ,Ie n:uniôell

do Conselho ]\'lunicipaJ ou

Local de Saúd~

órgão de instância coleg;ada, de/;bemriva que

rem por fimtlidade atltllr na JOrmulnçtio e

controll! da ext!cução da políúca de saúde, in

c!mive I10J aspectos económicos e financeiros

Não basta apenas ter conhecimento sobre a defi

nição desta instância, mas vivenciá-la pode propiciar

um ganho muito maior. Com isso em mente, os par·

ticipantes foram questionados quamo à participação

em reuniões do Conselho Local ou Municipal de Saú~

de, e os resultados podem ser observados na label:l 3.

De 2007 para 2009 houve um aumemo expressivo

na quantidade de docentes que têm participado des

tas reuniões (4% a 24%), apesar deste número ainda

ser pequeno. Este aumento pode ser decorrente da

presença, a panir deste ano, de dois docemes corno

repreSelll:lllles neSlas instâncias delibeldtivas, ou seja,

Conselho Local e Municipal de Saúde. o que pode

influenciar e eslimular, principalmente durante teu~

niões de departamento. o interesse dos outros colegas

nesta panicipação.

um estudo realizado com académicos de duas Uni~

versidades de Odontologia de Minas Gerais inves

ügou os desejos, percepções e preparo dos mesmos

quanto a esta estratégia prioritária da atenção básica

(SANCHES; DRUMMONDi VILLAÇA, 2008). Prevaleceu

entre os académicos o desejo de trabalhar neste sisre~

ma (71,11% na faculdade 1 e 83,73% na faculdade

2) por razóes ligadas às dificuldades do mercado de

trabalho e com citações frequentes da técnica como

principal característica necessária para que um den~

risra ame na ESE Por outro lado. diferenças CStatiS~

dcamente significativas foram encontradas entre as

faculdades, apomando uma provável influência do

Esdgio Supervisionado. ministrado sob a forma de

internam rural. sobre a formação dos aCldêmicos de

uma das faculdades, possivelmente habilitando~os

melhor para a ESE Isto mostra que diante do desejo

dos futuros profissionais da saúde cm atuar nesta

estratégia. os seus formadores de opinião, ou seja, os

docentes precisam estar habilitados e com conheci~

mentos suficientes para que seus alunos saibam atuar

plenamente e de acordo com os objetivos principais

desta estrmégia. hto este observado na presente pes

quisa. que mostrou um crescimento neste conheci

mento pelos docentes desta instituição. o que pode

ser justificado pela implementação do estágio supervi~

sionado em 1992 destinando 20% da carga horária do

curso a alividades voltadas para este fim, com visitas

domiciliares acompanhadas de agentes comunitárias

da saúde realizadas pelos acadêmicos (UNIVERSIDADE

ESTADUAL DE MARINGÁ, 1991). Esta iniciativa tem

familiarizado os docentes de uma forma geldl com a

nova realidade e necessidade.

Como mencionado anteriormente, um dos prin

cípios do SUS é o controle social. e dentro deste obje.

tivo, os docentes também foram questionados quanto

ao conhecimento sobre Conselho de Saúde (tabela 2) .

.'iluiJ, "', lkIMu. Ri<> de 1~"""'" ~. 3~. n. 117. I' 7>1·76L nud&•. lO II)
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TABELA 5 - Perfil profissional que o curso de

Odomologia deseja formar de acordo com os docemes

entrevistados

TABELA 4 -Conhecimento dos docentes quanto aO

J)rojelO Jledagógico do Curso de Odomologia da

instimição onde leciona nos anos de 2007 e 2009

social (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARlNGÁ, 1991).

O curso de Odontologia d1 UEM tem sido conduzido

sob a forma de currículo integrado desde 1992, quando

ent:ío foi pioneiro nesta nova modalid1de de ensino

que tem conuibuído para uma formação com visão

mais ampla, uma vez que este já vem sendo apliCldo

há 18 anos, atendendo às DeNs.

AJém de conhecer o projeto ped.1gógico, é de fun~

clamemal imponância que estes formadores de profis

sionais também saibam o perfil profissional que o curso

de Odontologia deseja formar, como mostra a tabela 5,

referente a este perfil.

o
o

7%

4%

o

7%

lS%

56%

11%

2009

10%

90%

2009

6%

3%

10%

10%

10%

42%

19%

2007

o
8%

4%

88%

2007

Profissional com Espírilo Crítico

Humani,tico

Profissional r.tico com vis:io social

Formaçlio mulridisciplinar

Profissional ResoJuti'·o

Capaz de amar no !<Crviço público

e privado

Não conheço e não ~ei o que r.

Perfil Profissional que o curso de

Odontologia quer fonnar.

Não respondeu

N~o conheço, ma.' ~ci o que é

Gene.....li.l:1

Sim

Conliece o Projeto Pedagógico

do Cuno de OdonloJogia da

instilui~oonde Jeciona?

OutrO objetivo das DCNs refere~se à formação

de recursos humanos em concordância com o sistema

de saúde vigente no país, e para tal, faz-se necessário que

o ProjetO Pedagógico do Curso esreja em consonância

com essas diretrizes, e mais ainda, que o corpo docen~

te da instituiç:io o conheça plenamente para que possa

consuuí-Io de acordo com estes princípios em um pro

cesso de implen1enraç:io. Neste sentido, a rabeia 4 apre~

senta o conhecimelllo destes docentes qualllo ao Proje

tO Pedagógico do Curso de Odontologia da instituição

onde ledonam. Observa~seque a maioria dos enuevis~

tados conhece o projetO pedagógico, com um pequeno

aumento nestas respostas de um ano par:a o ouuo.

Vários estudos têm refletido sobre o papel do

Projero Pedagógico na formação profissional, afirman~

do que o conteúdo ClJftieular é responsável pela for~

mação de bases sólidas que propiciem pensamento crí~

rico, fundamentado cientificamente (PAULA; BE.ZERRA.

2003). O Udtamento dispensado às áreas de formação

em Saúde Coletiva e em Ética e Cidadania é bastante

díspar, dependente do perfil que cada curso pretenda

dar aos seus graduandos (PAULA; BEZERRA. 2003).

Neste aspecto, o curso almeja que os profissionais for

mados alcancem sólidos conhecimentos técnicos, cien~

lÍficos e da realidade objetiva e concreta do meio social;

sejam odontólogos com conhecimentos essenciais ao

desenvolvimento pleno de suas atividades como pro

fissionais de saúde; profissionais para os cuidados de

prevenção das principais enfermidades; estOmatológos

de clínica geral. com visão social. com habilirbde para

lidar com o ser humano como um todo, biopsicosso

cial e cultural; profissionais com capacidade de discutir

e parricipar de equipes multiprofissionais organizadas

para realizar açõcs de saúde pública; com capacidade de

liderança; profissionais que atentem para a necessidade

de eduClção continuada para atender às necessidades

como ciência; e, profissionais com plena consciência

para participar da criação do saber como elemento

.<;"úJ, , .. IkIMu, Rjn do Junwn. \'. 3~. n. 117. I' 7~1·761. nuu&•. 11) Io
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P:lra esta quest:io subjetiva, Todos os docen~

les redigiram resposras condizentes com o objetivo

das DCNs. De acordo com as OCNs (Ministério da

EduC:lção. Diretrizes Curriculares para os Cursos de

Graduação: Odontologia, 2002), aprovadas cm 2002,

o futuro profissional da saúde deveria agregar traços

generalistas. humanistas. com visão crÍtica e reflexiva

para amar em todos os níveis de atenção iI saúde e com

rigor técnico e ciendfico. Na preseme pesquisa, os par~

licipames aproximaram-se grandemente deste perfil,

com a maioria deles relacionando-o com um profis-

sional 'generalisUl', seguido de um 'profissional ético

com visáo social'. ReAexóes relacionadas a este perfil

profissional vêm sendo realizadas, e apontam principal~

mente para o caráter integrado e visão ampla que deve

ser desenvolvido, um3 vez que é impossível desvincul:tr

saúde bucal d3 saúde geral (PAULA; BEZERRA, 2003).

Também se atenla para o fato de que uma profissão

se faz reconhecida moral e eticamente na mesma me

dida em que beneficia o conjunto da sociedade e não

apenas p:lfcclas privilegiad1s no COntexro do país, que

dispóem de recursos financeiros para custeá-lo (PAULA;

BEZERRA, 2003).

Vale tessaltar também que há um desejo cres

cente dos recém~formados de amarem no serviço

público. como mOSTram pesquisas com esfUdantes

de Medicina da UFMG e graduandos em üdonto~

logia da UN1MüNTES onde em ambos os estudos

80% dos emrevismdos aceitariam um emprego pú

blico (FERREIRA et aI.. 2000; COSTA. 2008). Tendo

em vista que o ideário profissional liberal-privado tem

sofrido uma expressiva queda e o trabalho conjugado

privado~público Ulm ascensão entre os fonnandos

dos cursos de Medicina, Odontologia e Psicologia e

que um maior percentual de empregos públicos en~

tre os profissionais de saúde encontra-se preenchido

por cirurgióes~demistas (72,8%) e médicos (66.6%).

.'iluiJ, "', lkIMu. Ri<> de 1~"""'" ~. 3~. n. 117. I' 7>1·76L nud&•. lO II)

reforçam ainda mais a importância desta formaç:ío

voltada para esle mercado de lrabalho tão almejado

(CECCIM et aI.• 2008; GIRARDI et aI., 2003). Além

disso. desde a implanmção da 8tratégia Saúde da Fa~

míli3 como princípio norteador da 3tenç:ío básica em

saúde, esta estratégia tem respondido di reta ali indi

relameme por cerca de 200 mil POStoS de rnbalho,

representando mais de 20% do emprego público em

saúde (GlRAROI; CARVALHO. 2003). Portanto, apesar

das dificuldades encontradas. a oferta de empregos no

serar público tcm se moslr:.ldo como famr facilitador

para inserção no mercado de lr:.lbalho.

ü conhecimento do nível de apreensão dos do

centes sobre os principais objetivos das OCNs per~

mite diagnosticar algumas lacunas. que existem em

virtude da própria formaç:ío em pós~gr:.lduação dos

docemes que foram preparados para exercerem um

papel de cirurgióes-dentistas e não de professores.

Possibilita, também, que estas deficiências em parte

desconhecidas possam ser preenchidas adequadamente

por meio de açõcs coletivas, na tentativa de melhorar

o ensino e consequentemente a forma de aluação dos

futuros profissionais. Com a formaçáo de recursos

humanos paumda em visão ampla, preocupada e en

gajada com o sistema de saúde vigente. a real promo

ção de saúde à população ser:í decorrência natural a

ser observada.
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