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RESUMO 

Os Estágios Curriculares Supervisionados (ECS), tal qual recomendado pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) do Curso de Graduação em Odontologia, devem inserir o estudante em trabalho 

real no Sistema Único de Saúde (SUS). Nessa perspectiva, devem ser desenvolvidas atividades 

relacionadas à competências gerais e específicas para que o cirurgião-dentista seja capaz de atuar em 

equipe interprofissional, proporcionando atenção integral aos usuários. Em atendimento às DCN, em 

2010, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) iniciou o Curso de Odontologia 

Noturno, com 20% da carga horária correspondente aos ECS a serem desenvolvidos majoritariamente 

na atenção primária, especializada, de urgência e emergência e nas instâncias de gestão e controle 

social no SUS. O objetivo deste estudo é analisar as percepções de egressos de um curso de 

Odontologia Noturno sobre como a formação na graduação dentro dos serviços de saúde possibilitou 

a construção de competências para o trabalho em saúde. O projeto de pesquisa que originou o estudo 

foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Saúde da UFRGS conforme Parecer 

Consubstanciado número 1.009.514. Trata-se de um estudo de natureza descritiva com análise de 

dados quantitativos e qualitativos. Foram incluídos os 34 egressos formados entre 2018 e 2019, dos 

quais 17 concordaram com os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido e aceitaram participar 

da pesquisa. Para a produção de dados, foram utilizados um questionário online com 4 questões 

abertas e 27 fechadas, relatórios das vivências dos estudantes nos ECS na Atenção Primária à Saúde 

e entrevistas semiestruturadas com uma amostra representativa de cada semestre. O material empírico 

obtido por meio da triangulação de dados dos três instrumentos foi submetido à análise de conteúdo 

temática. Os egressos que compõem o estudo apresentam idade média de 32 anos (dp ± 4,17), 71% 

são do sexo feminino, 82% exercem a odontologia e 94% realizam/ram uma pós-graduação. No 

questionário respondido online, os egressos destacam a aquisição de competências para a atenção 

integral à saúde e para o trabalho em equipe (100%), que foram possíveis por meio das vivências nos 

ECS, em especial na atenção primária à saúde. Outras competências, como comunicar-se 

adequadamente com usuários e equipes, promover a educação permanente (94%), planejar atividades 

e ações de saúde/intersetoriais (88%), também foram evidenciadas. A análise dos dados qualitativos 

possibilitou identificar quais situações facilitaram a construção destas e outras competências, como: 

conhecimento da realidade e necessidades da comunidade, participação de reuniões de equipe e 

conselhos de saúde, discussão de casos com a equipe e planejamento de ações interprofissionais. Com 

vistas ao exercício profissional, destacaram-se a aquisição de autonomia clínica, a aplicação de 

conhecimentos adquiridos na graduação e a compreensão do funcionamento do SUS. Na visão dos 

egressos, os ECS representam meses de muitas descobertas, aprendizados e crescimento, o que é 

extremamente enriquecedor. Conclui-se que o Curso de Odontologia Noturno, por meio dos ECS, 

propicia aos estudantes a construção de competências preconizadas pelas DCN, importantes para a 

formação profissional.  

Descritores: Educação Baseada em Competências. Educação em Odontologia. Serviços de Saúde. 

  

 

 


