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INTRODUÇÃO:
O cuidado da pessoa idosa é um aprendizado fundamental na formação em Odontologia,
especialmente diante da transição demográfica e epidemiológica atual. Embora a Odontogeriatria seja
uma disciplina curricular na Faculdade de Odontologia da UFRGS há quase 20 anos, não foram feitas
avaliações sobre a efetividade da sua ementa exceto as próprias avaliações da disciplina.

OBJETIVO:
Construiur um instrumento de avaliação dos conhecimentos, atitudes e práticas acerca da
Odontogeriatria e Gerontologia em alunos e egressos da FO-UFRGS

Etapas de construção:
1. Definição de domínios para elaboração de um questionário a partir da análise qualitativa de
entrevistas individuais com experts em geriatria e gerontologia;
2. Grupo focal com idosos para validação do questionário construido;
3. Delphi com 16 profissionais (dentistas, médicos, fisioterapeutas, enfermeiras e assistentes sociais)
para valiação do conteúdo do questionário;

O questionário é composto por três principais domínios, além de 9 perguntas sobre o profissional e
sua formação:
1. Conhecimentos: o que o profissional sabe/aprendeu sobre o cuidado do idoso (21 questões);
2. Atitudes: percepção e sensação do profissional sobre alguns elementos deste cuidado (11 questões);
3. Práticas: o que o profissional efetivamente realiza em algumas situações de atendimento ao idoso
(18 questões).
As alternativas de respostas para as questões são as seguintes: Conhecimento: verdadeiro, falso ou não
tenho certeza; Atitudes: concordo totalmente, concordo parcialmente, não sei, discordo parcialmente e
discordo totalmente; Práticas: sempre, quase sempre, às vezes, raramente, nunca e não se aplica.
O questionário passou por um estudo piloto com alguns dentistas (n=8) e os resultados foram os
seguintes:
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Entende-se por:
a) Hegemônicas: respostas 100% iguais para todos os respondentes;
b) Linhas iguais: respostas não eram opostas (ex.: verdadeiro ou falso, concordo ou discordo, sempre
ou nunca);
c) Linhas diferentes: continham respostas opostas (ex.: verdadeiro e falso, concordo e discordo,...).

• Instrumento CAP para investigar a mudança curricular implantada em 2005 e sua capacidade em
formar um Cirurgião-Dentista consciente dos problemas da sua realidade local, com competência
cultural para o atendimento da pessoa idosa  Qualificar os serviços de saúde
• Espera-se que o instrumento possa ser aplicado de forma sistemática para todos os cirurgiõesdentistas do Brasil, de forma a qualificar o ensino e, por consequência, os serviços prestados.

