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RESUMO 

A pandemia da Covid-19 chegou ao país no início do ano letivo de 2020 e, imediatamente, suscitou a 

suspensão das atividades presenciais nas instituições de ensino superior. O objetivo deste relato é analisar 

a experiência de docentes e estudantes de graduação em Odontologia nos estágios curriculares na Atenção 

Primária à Saúde (APS) durante a pandemia da Covid-19. Trata-se de um relato de experiência de 

docentes e monitoras, que vivenciaram o processo de ensino-aprendizagem com duas turmas de 77 

estudantes do nono semestre de um curso de Odontologia em uma universidade pública do Rio Grande 

do Sul no período de agosto de 2020 a agosto de 2021. Para a descrição e análise desta experiência foram 

consultados documentos institucionais e registros dos docentes sobre as atividades desenvolvidas com os 

estudantes, preceptores e os gestores da universidade e das secretarias de saúde. O método utilizado foi o 

de Sistematização de Experiências proposto por Holliday, tendo as seguintes unidades de análise: 

Percurso do Estágio e as Mudanças no Contexto da Pandemia e Desafios para o Desenvolvimento do 

Estágio Curricular. Em relação ao percurso, o estágio foi reorganizado e a carga horária redistribuída para 

atender as restrições sanitárias, sendo desenvolvido, de agosto a dezembro de 2020, na modalidade de 

Ensino Remoto Emergencial (ERE) e de janeiro a maio de 2021 com vivências nas Unidades Básicas de 

Saúde (UBS). No ERE, preparou-se os estudantes para a atuação na APS, adotando diversas 

metodologias: estudos de caso, seminários, discussão de vídeos, trabalhos em grupo e diários de campo. 

Em relação aos desafios, destaca- se a capacitação de docentes e monitoras para o ensino virtual e o 

aprendizado de lidar com a dor pelas perdas de familiares e amigos, que afetou a todos indistintamente. 

As incertezas de um contexto social, político e econômico imprevisível suscitou inúmeras reflexões e 

flexibilizações neste percurso. Outro desafio foi a rescisão de contratos dos profissionais das UBS, 

resultando em troca de preceptores e número restrito de UBS para receber estagiários. Havia a expectativa 

de atuação clínica dos estudantes versus as restrições no atendimento odontológico possível em cada UBS. 

Algumas combinações institucionais em relação aos fluxos e locais de estágio foram necessárias, entre 

elas: a realização do estágio em municípios de moradia dos estudantes, alternância dos estudantes nas 

UBS disponíveis, a garantia de equipamentos de proteção individual adequados e a informatização dos 

trâmites dos termos de estágio. Os riscos de infecção pelo coronavírus foram amenizados com a 

capacitação em manejo clínico da Covid-19 e vacinação dos estudantes juntamente com as equipes. Os 

estudantes foram atores importantes para auxiliar as equipes no enfrentamento da pandemia, como 

acolhimento de pessoas sintomáticas, auxílio na vacinação e coleta de exames. Em junho de 2021, uma 

turma festejou sua diplomação e a outra turma, que também vivenciou o ERE, têm as práticas previstas 

para setembro. Considera-se fundamental a integração entre teoria e prática na formação, em um modelo 

híbrido de ensino, enquanto perdurar a pandemia. A reinvenção do processo de ensinar e aprender neste 

contexto é desafiador.  
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