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INTRODUÇÃO
Um grande desafio para a formação e
capacitação dos profissionais de saúde é a
possibilidade do estudante entrar em contato
com problemas reais, assumindo
responsabilidades crescentes como agente
prestador de cuidados efetivos e compatíveis
com seu grau de autonomia.

OBJETIVO
Analisar o papel do estágio curricular
supervisionado na Atenção Primária para a
formação do cirurgião-dentista.

METODOLOGIA
Abordagem qualitativa (estudo de caso), por
meio de entrevistas. A amostragem foi
intencional por saturação. Participaram da
pesquisa estudantes de Odontologia (n=12),
professores da FOUFRGS vinculados ao estágio
curricular (n=3) e preceptores cirurgiões-
dentistas (n=6) que atuam nos serviços de
saúde de Porto Alegre. As falas foram
analisadas e interpretadas seguindo a análise
de conteúdo (Bardin, 1995). O estudo foi
avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa em Seres Humanos da UFRGS
(número 18139).

RESULTADOS/DISCUSSÃO
Emergiram da análise sete categorias:
- o estudante e o imaginário sobre o serviço;
- a intenção do fazer odontológico e do ganho de

autonomia clínica;
- a chegada do estudante ao serviço: a surpresa com

o cenário de aprendizagem; o cuidado ou a falta do
cuidado em saúde e a culpabilização do paciente;

- o cuidado: um novo olhar para além da tecnificação
do ato odontológico;

- avanços e desafios da aprendizagem no serviço para
a formação de profissionais da saúde.

O estágio junto ao serviço foi considerado um espaço
de aprendizagem privilegiado para a reflexão sobre a
produção do cuidado em saúde, considerando a
construção de vínculos, as atividades coletivas, o
acolhimento, a clínica ampliada, a participação social e
o trabalho em equipe.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A vivência no estágio permitiu a concretização do
trabalho com autonomia, aproximando os estudantes
de Odontologia da realidade dos serviços, das demais
profissões da saúde e do cuidado com a comunidade,
preparando-os para o trabalho no SUS.
É preciso assegurar infraestrutura adequada para o
ensino no serviço e uma reflexão permanente sobre a
prática, possibilitando uma maior interação da
Universidade com o serviço e com a sociedade.
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