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RESUMO

A inserção no território (IT) pode ser considerada como uma das principais
formas de criação de vínculo dos alunos com a comunidade,
caracterizando-a como um desafio para os cursos de Odontologia,
principalmente, alunos do primeiro semestre que contemplam as
disciplinas de Saúde Coletiva. A adequação dos cursos de Odontologia às
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) implica em preparar os alunos
para essa abordagem, utilizando a IT como estratégia pedagógica. Esse
estudo investigou a percepção  dos alunos quanto as contribuições da IT
na formação odontológica. A pesquisa, caracterizada como um estudo
exploratório descritivo, com abordagem quanti-qualitativa, foi submetido
e aprovado pelo Comitê de Etica e Pesquisa do UNIEURO (Protocolo nº
1.715.682 ). A pesquisa foi feita com base em questionários aplicados a
acadêmicos primeiro semestre do Curso de Odontologia do Campus Asa
sul e Aguas Claras no total de 121 alunos, o universo amostral foi
constituıd́o de 71 acadêmicos que aderiram a pesquisa; A ferramenta do
estudo abordou 10 questões de múltipla escolha relacionadas a IT e saúde
coletiva. As variáveis foram descritas pela média e pelo desvio padrão e
relatadas através de porcentagens. Dos resultados emergiram respostas
associadas a formação do cirurgião-dentista e inserção no Sistema Único
de Saúde; compreensão ampliada do processo saúde-doença; o trabalho
interdisciplinar; humanização do cuidado. Como contribuições à formação
evidenciou-se que a IT propiciou aos estudantes de Odontologia do
primeiro semestre da Unieuro, a vivência e inserção quanto a saúde bucal
e a interação com a comunidade. O contato do estudante com a IT
possibilita o aprendizado do cuidado à saúde do coletivo em seu contexto
de vida, bem como a vivência do trabalho interdisciplinar, valorizando os
diferentes saberes profissionais.  
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