
Interdisciplinar 

Engenharias II 

Saúde Coletiva 

Administração Pública e de Empresas, 

Ciências Contábeis e Turismo 

Enfermagem 

 
 

 
 

 
 

INTEGRAÇÃO MULTIDISCIPLINAR EM ODONTOLOGIA: O DESAFIO DA 
CLÍNICA INTEGRADA 

 
MULTIDISCIPLINARY INTEGRATION IN DENTISTRY: THE CHALLENGE OF 

INTEGRATED CLINIC 
 

Caio Fernandes Melo, Fabiana de Castro Silva, François Isnaldo Dias Caldeira1, Larissa Santana 
Rodriguez 

 
A disciplina de Clínica Integrada visa capacitar os futuros cirurgiões dentistas a realizarem diagnósticos, 
desenvolvimentos e execuções de planos de tratamentos corretos para a reabilitação bucal, bem como integrarem 
todos os conhecimentos adquiridos ao longo do curso e estabelecer uma ordem correta para realização dos 
procedimentos. Este trabalho teve como objetivo avaliar em estudantes do 7˚período matriculados na disciplina de 
Clínica Integrada I do curso de Odontologia da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), a capacidade de 
elaboração de planejamentos, planos de tratamento e a resolução de um caso clínico proposto. Os resultados 
demonstraram que o CDA dos alunos nas disciplinas básicas influenciou na capacidade de aglutinação de 
especialidades odontológicas em um mesmo plano de tratamento. Alunos com desempenho médio abaixo do 
considerado mínimo para aprovação (≤ 6,0) apresentaram resultados bem abaixo dos demais (4,33). Além da 
melhor integração dos procedimentos, os alunos que conseguiram dar mais possibilidades de tratamento (5 a 7) 
também possuíam desempenho superior à média geral (≥7,0). Os alunos demonstraram facilidade em integrar 
procedimentos restauradores na área de Dentística (87,85%), Prótese Parcial Fixa (99,06%) e Prótese Parcial 
Removível (96,26%) e apesar da importância da Oclusão em procedimentos restauradores e reabilitadores 
funcionais e estéticos, poucos alunos conseguiram incluí-la em seus planejamentos (36,45%). Pode-se concluir que 
mesmo sem o contato com a disciplina de Clínica Integrada, os alunos conseguiram elaborar de forma sequencial o 
planejamento, atendendo às necessidades emergenciais, estéticas e funcionais para o caso proposto 

Palavras-Chave: Planejamento. Clínica Odontológica. Diretrizes para o Planejamento em 
Saúde 

 
The Integrated Clinic course aims to enable future dental surgeons to perform diagnoses, developments and 
executions of correct treatment plans for oral rehabilitation, as well as integrate all the knowledge acquired 
throughout the course and establish a correct order to perform the procedures. The aim of this study was to 
evaluate in 7th-period students enrolled in the Integrated Clinic I course of the Federal University of Alfenas 
(UNIFAL-MG) Dentistry course, the ability to elaborate plans, treatment plans and case resolution. proposed 
clinician. The results showed that the students' CDA in the basic disciplines influenced the ability of agglutination 
of dental specialties in the same treatment plan. Students with average performance below the minimum 
considered for passing (≤ 6.0) presented results well below the others (4.33). In addition to better procedure 
integration, students who were able to give more treatment possibilities (5 to 7) also outperformed the overall 
average (≥7.0). Students demonstrated ease in integrating restorative procedures in Dentistry (87.85%), Fixed 
Partial Prosthesis (99.06%) and Removable Partial Prosthesis (96.26%) and despite the importance of Occlusion in 
restorative procedures and functional rehabilitators. and aesthetics, few students were able to include it in their 
planning (36.45%). It can be concluded that even without contact with the discipline of Integrated Clinic, the 
students were able to sequentially elaborate the planning, meeting the emergency, aesthetic and functional needs 
for the proposed case. 

Keywords: Planning. Dental Clinics. Health Planning Guidelines. 
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1. INTRODUÇÃO 
  

As Universidades atuam como prestadoras 
de serviços à comunidade em conjunto com a 
formação do profissional de qualidade. Na área da 
saúde, as Instituições de Ensino Superior (IES) 
funcionam de acordo com as determinações do 
sistema de saúde existente no país, visto que 
servem como opção de atendimento para parte da 
população (BRANDINI et al., 2008). 

A disciplina de Clínica Integrada tornou-se 
obrigatória na formação de cirurgiões dentistas na 
década de 70, com o objetivo de capacitá-los para 
a realização de diagnósticos, desenvolvimento e 
execução de planos de tratamento adequados para 
a reabilitação bucal. Além disso, nos últimos anos 
da graduação, visa integrar os conhecimentos 
básicos já vistos e vividos durante o curso (PFAU 
et al., 2007; REIS et al., 2011). 

De acordo com Cardoso et al., 2006 essa 
integração de conhecimentos objetiva preservar a 
integridade da saúde bucal, estabelecida por meio 
de uma ordem de procedimentos operatórios 
definida pelas prioridades da terapêutica, 
permitindo, ainda, discussões inerentes à prática 
odontológica (CARDOSO et al., 2006).  

A integração clínica é vantajosa para o 
paciente e aluno. Isso ocorre devido ao 
acompanhamento geral do paciente visto que o 
tratamento terá continuidade e pode ser alterado 
sem intercorrências ao paciente, já que está sendo 
realizado pela mesma pessoa. Junto a isso, reduz o 
tempo de espera do paciente e otimiza o tempo 
clínico do estudante (CARDOSO et al., 2006). 

Uma das diretrizes da disciplina de Clínica 
Integrada é tornar o aluno conectado com o plano 
de tratamento, deixando-o apto para diagnosticar 
e elaborar planos adequados que resolvam o caso 
integralmente, com o objetivo de manter sempre a 
saúde do paciente, além da habilidade de realizar 
outra estratégia para o mesmo caso clínico em 
situações que sejam necessárias (POI et al., 2006). 

O triunfo do tratamento está intimamente 
ligado à criação e ao desempenho de um plano de 
tratamento efetivo para cada caso. Ao realizar o 
planejamento deve-se levar em consideração 
diversos fatores que o influencia, dentre eles o 
estado da saúde bucal do paciente, sua condição 
de financiar os procedimentos, a longevidade e o 

sucesso do tratamento, tempo de trabalho e 
prováveis complicações, além da sua necessidade 
e expectativa (POI et al., 2007). 

Assim, análises que abordam a Clínica 
Integrada contribuem para o estudo do 
funcionamento do processo educativo e dos 
trabalhos prestados à população. A boa relação 
entre paciente, alunos e professores é importante 
para a eficiência do tratamento, aprendizado do 
aluno e andamento da clínica (TAVARES et al., 
2005; REIS et al., 2011). 

Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar 
em estudantes do 7º período matriculados na 
disciplina de Clínica Integrada I do curso de 
Odontologia da Universidade Federal de Alfenas 
(UNIFAL-MG), a capacidade de elaboração de 
planejamentos e planos de tratamento frente a um 
caso clínico proposto. 
 

2.  REVISÃO DE LITERATURA 
 
 As clínicas odontológicas pertencentes às 
IES devem atender às demandas acadêmicas e dos 
usuários que as procuram, devendo estar 
preparadas para resolução dos problemas de 
usuários que apresentam condições 
socioeconômicas variadas (BRANDINI, et. al 
2008). 

Cada instituição de ensino segue a sua 
grade curricular dividindo as disciplinas clínicas 
no decorrer do curso e, ao fim, são unidas como 
forma de demonstrar ao aluno a complexidade da 
profissão (CARDOSO et al., 2006; POI et al., 2006; 
ARRUDA et al., 2009). De acordo com Ferreira et 
al., 2012 a incorporação das disciplinas em uma 
única clínica é a forma mais eficaz de aprendizado 
para a junção dos conhecimentos já obtidos 
(FERREIRA et al., 2012).  

Outro fator que levou à adoção da Clínica 
Integrada foi a necessidade de abandonar a 
concepção curativista e focar em um modelo de 
promoção de saúde (TAVARES et al., 2005). 
Corroborando com esse modelo de ensino, esta 
clínica visa unificar a prática odontológica em sua 
totalidade (FERREIRA et al., 2012; FERRETI et al., 
2012). “Assim, a Clínica Integrada originou-se da 
tentativa de reversão da especialização precoce 
nos cursos de Odontologia por meio do ensino 
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integrado de especialidades” (CARDOSO et al., 
2006). 

De acordo com Tavares et al., 2005 a 
preocupação com os aspectos humanísticos do 
paciente e àqueles embutidos na relação 
profissional/ aluno/ paciente tem sido alvo de 
reflexões por parte desta Disciplina, buscando 
superar a concepção de prática onde o profissional 
se preocupa exclusivamente com o órgão dentário 
(TAVARES et al.,2005). 

A Clínica Integrada foi implantada como 
uma nova filosofia de ensino-aprendizagem, com 
um enfoque humanista, priorizando a 
globalização dos aspectos cognitivos, afetivos e de 
habilidades para formar um cirurgião-dentista 
generalista que, considerando o aspecto holístico, 
busca a promoção de saúde, com ênfase na 
prevenção de doenças bucais prevalentes 
(CARDOSO, et. al 2006). 

Segundo Souza et al. (2014), o ápice da 
formação é adquirido quando são desenvolvidos 
conhecimentos quanto à habilidade de utilizar as 
informações para aplicá-las ao caso; quanto à 
destreza no manuseio dos materiais, e à 
habilidade motora para trabalhar no espaço bucal; 
observando o atendimento ao paciente, e 
encaminhamentos necessários ao caso, simulando 
a prática profissional e contribuindo para a futura 
adaptação dos alunos no mercado de trabalho 
(SOUZA et al., 2014).  

O clínico geral é o profissional que faz o 
primeiro contato com o paciente, e que realiza o 
diagnóstico inicial. Assim, o estado de saúde e 
doença do sistema estomatognático dependerá 
dos conhecimentos adquiridos por este 
profissional na graduação e da sua capacidade de 
realizar planos de tratamento pertinentes ao perfil 
do paciente (TAVARES et al., 2005; POI et al., 
2007; FERRETI et al., 2012). “Ao considerar o 
papel do cirurgião-dentista da Atenção Básica, 
destaca-se que o profissional deve ser capaz de 
planejar, executar e avaliar as ações dirigidas para 
a realidade socioeconômica e epidemiológica da 
população” (CAVALCANTI et al., 2012). 

A odontologia está sempre em progresso, 
desse modo deve-se realizar um planejamento 
multidisciplinar apropriado e preciso, precedendo 
qualquer intervenção clínica. Com isso, obtém-se 
um prognóstico positivo e uma satisfação do  

paciente quanto à execução correta de 
procedimentos de reabilitação oral estéticos e 
funcionais (CARDIA et al., 2016; JUSTO et al., 
2017). 

O planejamento adequado começa com a 
realização das urgências odontológicas que 
precedem a fase de adequação do meio bucal, na 
qual são incluídos procedimentos de periodontia, 
cirurgia e endodontia. Com isso, o paciente fica 
apto para receber próteses fixas, removíveis bem 
como restaurações para complementar a parte de 
reabilitação do meio bucal (POI et al., 2006; 
CARDIA et al., 2016; JUSTO et al., 2017). 

A execução do exame clínico no paciente é 
fundamental para a obtenção de um correto plano 
de tratamento, visto que ele é necessário para o 
alcance de um diagnóstico certeiro (POI et al., 
2006). No decorrer da elaboração do plano de 
tratamento, também é imprescindível a discussão 
de possíveis riscos relacionados aos 
procedimentos propostos (POI et al., 2007). 

O planejamento deve ser individualizado e 
para sua elaboração devem ser levados em 
consideração fatores como ausência de unidades 
dentárias, tipo de oclusão, formato de rosto e 
dentes, padrão de crescimento facial, idade do 
paciente e necessidade de correção ortodôntica, 
onde deverá ocorrer uma colaboração entre as 
diferentes áreas (JUSTO et al., 2017). Em alguns 
pacientes, o plano de tratamento consiste em 
intervenções únicas e isoladas, e em outros, temos 
que lançar mão da associação de diversos 
procedimentos (CARDIA et al., 2016). 
 Poi et al. (2006) citam que plano de 
tratamento é a elaboração de uma estratégia para 
resolver o maior número possível de problemas 
odontológicos, sendo a etapa final do processo de 
diagnóstico antes de começar o tratamento efetivo. 
É o projeto para o direcionamento do caso, 
incluindo todos os procedimentos necessários 
para o estabelecimento e manutenção da saúde 
bucal (POI, et. al, 2006). 

De acordo com alguns autores Tavares et 
al., 2005 e Souza et al. (2014), há necessidade de 
compreensão do estado de saúde bucal dos 
pacientes, além das diferenças existentes entre 
eles, visto que os aspectos socioeconômicos 
podem influenciar no tipo de tratamento e na 
aceitação deste. Por isso, a apresentação de 
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diversas opções de tratamento deve ocorrer para 
que o paciente tenha o direito de optar por uma 
delas (TAVARES et al., 2005; SOUZA et al., 2014). 
Frequentemente o cirurgião-dentista considera 
uma das opções de tratamento como ideal e as 
demais como aceitáveis. Entretanto, nem sempre é 
possível para o paciente submeter-se a opção ideal 
de tratamento. Isso ocorre principalmente devido 
aos custos. É provável que a opção ideal de 
tratamento tenha uma durabilidade maior. 
Enquanto planos alternativos devem ser 
apresentados, os resultados esperados pelo 
paciente e profissional podem sofrer algumas 
alterações (POI et al., 2006). 

Embora sejam apresentados diversos tipos 
de tratamento, o procedimento selecionado só terá 
êxito e durabilidade com a cooperação do 
paciente. Ele deve ser conscientizado da 
necessidade de uma correta higienização bucal e 
deve estar presente nos retornos para 
acompanhamento, uma vez que a negligência em 
relação a esses fatores pode levar a perda do 
trabalho já realizado (CARDIA et al., 2016; JUSTO 
et al., 2017). Além disso, a elaboração de um plano 
de tratamento que atenda as expectativas e 
anseios do paciente é ideal (JUSTO et al., 2017). 

Dentro desse contexto, Poi et al., 2007 
relatam que os alunos são capazes de elaborar 
vários planos de tratamento para um mesmo caso 
clínico, demonstrando capacidade para oferecer 
diferentes opções de tratamento ao paciente. Com 
o passar do tempo a experiência clínica ganha 
corpo e a gama de opções aumenta (POI, et. al, 
2007). 

Outro fator importante a ser considerado 
em relação ao plano de tratamento é o 
preenchimento correto de prontuários, que devem 
estar sempre completos de acordo com o padrão 
seguido, com o maior número de informações a 
respeito do paciente, letra legível e bem 
guardados, pois são considerados documentos 
legais. Informações insatisfatórias podem levar a 
interpretações que não condizem com o que foi 
realmente realizado (POI et al., 2007; FERRETI et 
al., 2012).  

Segundo Reis et al. (2011), isso direciona 
para a necessidade de enfatizar nas aulas, os 
aspectos legais envolvidos na documentação do 
paciente e a responsabilidade do futuro cirurgião 

dentista com o registro e guarda desses dados. 
Uma maior ênfase na importância e nos aspectos 
legais que envolvem o preenchimento da 
documentação odontológica dos pacientes pode 
ocasionar um preenchimento mais completo dos 
dados (REIS, et. al, 2011). 
 

3. METODOLOGIA 
 

Trata-se de um estudo transversal, 
descritivo e com abordagem quantitativa e 
qualitativa. 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética 
em Pesquisa (CEP) com seres humanos da 
UNIFAL-MG e obteve parecer aprovado número 
3.664.769/2019. Foram convidados a participar do 
estudo de forma voluntária alunos, maiores de 21 
anos, do sétimo (7º) período que cursaram a 
Clínica Integrada I do curso de graduação em 
Odontologia da UNIFAL-MG em 2018/2, 2019/1 
e 2019/2, resultando em um número amostral de 
(n-=107) alunos.  

O recrutamento foi realizado por convite 
em sala durante as aulas das disciplinas 
curriculares do curso de Odontologia. Aqueles 
que consentiram, leram e assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). As 
informações dos entrevistados foram coletadas, 
conforme descrito a seguir. 
 
3.1 Resolução do caso clínico 

Cada aluno efetuou o planejamento e o 
plano de tratamento do caso clínico proposto, 
preenchendo uma ficha clínica. Essa tarefa 
pressupôs o diagnóstico mais preciso possível, 
além do conhecimento de todas as alternativas de 
tratamento e seus prognósticos.  

A elaboração do plano de tratamento em 
etapas, independentemente da complexidade das 
necessidades de tratamento, auxilia na condução 
de diversas técnicas operatórias. Os 
procedimentos envolvidos no plano de tratamento 
escolhido deveriam seguir uma sequência lógica e 
eficiente para que o tempo de tratamento, o 
gerenciamento de materiais e os resultados fossem 
otimizados. Didaticamente, os tratamentos 
poderiam ser conduzidos em três fases, conforme 
descritos no Quadro 1. 
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Quadro 1. Fase do tratamento em Clínica Integrada. Alfenas, 2019. 

Fase 1: eliminação e controle de doenças bucais e preservação da relação dos dentes e da saúde dos tecidos orais; 
Fase 2: restauração ou substituição estética e funcional; Fase 3: manutenção e controle do tratamento 
realizado. Fonte: Os Autores 

 
Buscou-se também, estabelecer uma 

relação entre o coeficiente de desempenho 
acadêmico (CDA) dos alunos e a capacidade de 
resolução do caso clínico. Sabe-se que a 
aglutinação de conhecimentos científicos em 
Odontologia é o passo mais importante que 
precede a realização de qualquer atividade clínica 
propriamente dita.  

Assim, dificuldades no processo ensino-
aprendizagem nas escolas de Odontologia tornar-
se-iam mais evidentes na disciplina de Clínica 
Integrada, na qual deficiências em disciplinas 
isoladas acabam por prejudicar o bom andamento 
do plano de tratamento geral.  

 
 

3.2 Análise dos resultados  
Os dados foram lançados em uma planilha 

específica referente à área de concentração do 
procedimento, levando em conta a turma, o CDA 
do aluno e o plano de tratamento proposto. Os 
dados foram tabulados por meio do programa 
Excel®, no qual foi efetuada a análise quantitativa 
das respostas.  

Os resultados foram analisados em cada 
turma do 7º período (2018/2, 2019/1, 2019/2), 
com a distribuição das tarefas clínicas, além de 
serem estabelecidos percentuais de procedimentos 
em relação ao planejamento e planos de 
tratamento. 
 
 

FASE OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

FASE 1 - 

preparatória 

Resolução das urgências Controle da dor e infecções agudas; tratamento de trau-matismo 

e estética 

Adequação do meio bucal Controle de placa bacteriana; selamen-to de lesões ativas de 

cárie; procedi-mentos básicos (periodontia); con-trole de dieta; 

uso de fluoretos e/ou outros agentes químicos e sela-mento de 

fóssulas e fissuras. 

Avaliação do nível de saúde Observação dos resultados obtidos 

Planejamento periodontal Raspagem; alisa-mento; polimento coronorradicular e cirurgias 

período-ntais. 

Planejamento cirúrgico Cirurgias paraendo-dônticas; exodon-tias; cirurgias de rebordo; 

frenecto-mias e etc. 

Planejamento endodôntico Polpa viva e/ou polpa morta (pulpectomia e/ou penetração 

desinfectante) 

Planejamento oclusal Restabelecimento das relações maxilomandibulares 

FASE 2 -

restauradora 

Planejamento da reabilitação 

dos elementos dentários 

Restaurações e próteses unitárias 

Planejamento ortodôntico Pequenas movimentações dentárias 

Planejamento da reabilitação 

da oclusão 

Próteses fixas, removíveis e totais 

Avaliação do nível de saúde Observação dos resultados obtidos 

FASE 3 -  

proservação 

Manutenção Consultas periódicas 

Exame clínico e/ou exame(s) complementar(es) 

Controle de higiene 

Profilaxia (fluoretos e/ou agentes químicos) 
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4. RESULTADOS 
 
Os resultados obtidos através do caso 

clínico aplicado para os alunos do 7° período estão 
nas Tabelas 1-6. 

As turmas 2018/2 e 2019/1 obtiveram 
resultados semelhantes, enquanto a turma 2019/2 
conseguiu integrar relativamente um maior 
número de disciplinas. Apesar de uma quantidade 
maior de alunos (n=43) englobarem em seu plano 
de tratamento 6 procedimentos, a média de 
especialidades integradas foi de 5,34. A turma 
com menor coeficiente (2019/1) também 
apresentou uma média menor de disciplinas 
integradas (5,20). 
 
Tabela 1. Turma, número de participantes e média do 
coeficiente acadêmico dos alunos. 

Turma Número de 
participantes 

Média do 
CDA 

2018/2 29 7,55 

2019/1 41 7,24 

2019/2 37 7,33 

Total 107 7,37 

Fonte: Os Autores 
 
Tabela 2. Quantidade de especialidades integradas por 
aluno em cada turma. 

Turma / Quat*. 
de especial. 

3 4 5 6 7 Média de 
esp**. 

Integradas 

2018/2 0 4 15 10 0 5,20 

2019/1 3 10 7 17 4 5,20 

2019/2 2 3 10 16 6 5,56 

Total 5 17 32 43 10 5,34 

* Quantidade; ** Especialidade. Fonte: Os Autores 
 
Os alunos que possuem melhor 

desempenho acadêmico (7 ≤ 8 e ≥ 8), conseguiram 
citar um maior número de especialidades (5,44 e 
5,66, respectivamente) para o caso clínico 
proposto. 

Houve um aumento no CDA (de 6,91 para 
7,54) conforme a maior capacidade de integração 
das disciplinas, com exceção dos alunos que 
escolheram 7 especialidades (CDA = 7,35) em 
relação aos que optaram por 5 (CDA = 7,40) e 6 
(CDA = 7,54). 
 

 
Tabela 3. Quantidade de especialidades integradas de 
acordo com o CDA dos participantes. 

CDA / 
Número de 
esp*. 3 4 5 6 7 

Média de esp*. 
integradas 

≤ 6,0  2 1   4,33 

6,0 ≤ 7,0 3 5 8 5 2 4,91 

7,0 ≤ 8,0 2 10 17 29 7 5,44 

≥ 8,0   6 8 1 5,66 

    1**   

Total 5 17 32 43 10 5,34 

* especialidade; **não possui CDA por ser estudante de 
outro país em processo de revalidação do diploma. 
Fonte: Os Autores 

 
Tabela 4. Média do CDA dos participantes de 
acordo com o número de especialidades 
integradas. 

Número de 
especialidades 
integradas 

Número de 
alunos 

Média do CDA 

3 5 6,91 

4 17 6,97 

5 32 7,40 

6 42* 7,54 

7 10 7,35 

*excluído 1 participante por não possuir CDA 
(estudante de outro país em processo de revalidação do 
diploma). Fonte: Os Autores 

 
Os estudantes que sugeriram mais de uma 

opção de tratamento ao paciente possuem um 
melhor desempenho acadêmico que a média geral 
dos alunos (CDA = 7,37). Correspondem a menos 
da metade dos alunos avaliados (37 alunos, de um 
total de 107). 
 
Tabela 5. Estudantes que apresentaram mais de uma 
opção de tratamento. 

Número de 
estudantes 

Porcentagem 
(%) 

Média do CDA 

37 34,58 7,37 

Fonte: Os Autores 
 
Os procedimentos da área de Prótese 

Parcial Fixa (99,06%), Prótese Parcial Removível 
(96,26%) e Dentística (87,85%) foram citados pela 
grande maioria dos alunos, enquanto Prótese 
Total Removível (1,87%), Ortodontia Corretiva 
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(6,54%) e Cirurgia (exodontias) (6,54%), foram os 
menos citados por grande parte dos estudantes. 
 
Tabela 6. Procedimentos citados pelos alunos, por 
especialidade. Alfenas, 2019. 

Especialidade 
Odontológica 

Número de 
alunos 

Porcentagem 
(%) 

Periodontia 66 61,68 

Endodontia 37 34,58 

Cirurgia 7 6,54 

Cirurgia 
Periodontal 

31 28,97 

Implantodontia 62 57,91 

Dentística 94 87,94 

Prótese Parcial 
Fixa 

106 99,06 

PPR* 103 96,26 

PTR** 2 1,87 

Oclusão 39 36,45 

Ortodontia 
Corretiva 

7 6,54 

Radiologia 13 12,15 

*PPR: Prótese Parcial Removível; **PTR: Prótese Total 
Removível. Fonte: Os Autores 

 

5. DISCUSSÃO 
 

O paciente ideal para a Clínica Integrada é 
aquele que apresenta necessidades em no mínimo 
três especialidades diferentes em vários níveis de 
complexidades (REIS, SANTOS et al., 2011). Por 
isso, integrar diferentes especialidades é de 
extrema importância para a elaboração de um 
planejamento odontológico eficaz. 
 No presente estudo, os acadêmicos 
integraram em um caso clínico, diferentes 
disciplinas básicas que já haviam sido ministradas 
em períodos anteriores. O CDA foi utilizado para 
verificar se há uma relação direta entre os dois 
fatores, a integração das disciplinas e o 
desempenho acadêmico dos alunos. “Na educação 
pré-clínica o aprendizado geralmente está baseado 
nas disciplinas tratadas individualmente, sem 
integrar os conhecimentos necessários para tomar 
decisões e solucionar os casos clínicos”(ARRUDA, 
SIVIERO ET AL. 2009). É importante salientar que 
ao realizar o caso clínico, os estudantes ainda não 
haviam tido contato com a disciplina de Clínica 
Integrada. 
 Avaliar a capacidade do estudante de 
elaborar e resolver casos clínicos, antes de ter 

contato com a Clínica Integrada, é essencial para 
reconhecer qual seria o modo ideal de instruir 
aquele aluno e melhorar sua capacidade de 
planejamento. A integração das especialidades em 
uma única clínica representa a forma mais 
adequada para que o estudante desenvolva a 
capacidade de conectar e unificar os 
conhecimentos já adquiridos nas diversas 
disciplinas básicas durante o curso (FERREIRA, 
DANTAS et al., 2012). 
 Quando analisada a média do CDA entre 
cada turma que respondeu ao questionário 
(Tabela 1), percebe-se que há pouca diferença 
entre as médias de cada turma nas disciplinas já 
cursadas. O que pode explicar a similaridade na 
média de especialidades integradas por cada 
turma quando analisadas em conjunto (Tabela 2). 
As três turmas apresentaram resultados 
semelhantes, sendo constatado que a turma que 
obteve a menor média de CDA (7,24), a turma 
2019/1, também demonstrou menores valores na 
interdisciplinaridade (5,20). 
 O CDA de cada aluno impactou também 
quando este precisou integrá-las em um único 
plano de tratamento. Quando analisados a 
quantidade de disciplinas citadas pelos alunos e 
separados os coeficientes de forma quantitativa 
(Tabela 3), os alunos com coeficientes ≤ 6,0 
conseguiram integrar 4,33 procedimentos em 
média, o que representa basicamente uma 
intervenção a menos que a média geral dos alunos 
(5,34), visto que essa média de desempenho 
acadêmico representa um valor menor que o 
mínimo para a aprovação em disciplinas 
(CDA=6,0). Pode-se notar que estes alunos 
apresentaram maior dificuldade em integrar 
procedimentos de diferentes especialidades 
comparados aos demais. Os alunos com CDA 
entre 6,0 ≤ 7,0 obtiveram média de quantidade de 
especialidades de 4,91, resultado um pouco 
melhor, porém, ainda abaixo da média geral 
(5,34). 
 Já os alunos com CDA entre 7,0 ≤ 8,0 e 
acima de 8,0 apresentaram resultados melhores 
(5,44 e 5,66, respectivamente) que a média geral, 
além de que em sua grande maioria, apresentaram 
6 ou 7 procedimentos por planejamento, o que 
reflete no bom desempenho nas matérias básicas 
auxiliando na capacidade de integrá-las em um 
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plano de tratamento. Há uma série de 
conhecimentos que todo aluno deve adquirir, 
embora seja difícil, em cada caso, obter-se um 
equilíbrio entre as matérias básicas pré-clínicas e 
clínicas (ARRUDA, SIVIERO et al., 2009). 
 Quando analisado a média do CDA dos 
alunos que citaram a mesma quantidade de 
procedimentos (Tabela 4), os acadêmicos que 
selecionaram em seu plano de tratamento 3 ou 4 
especialidades têm, em média, CDA abaixo de 7,0 
(6,91 e 6,97, respectivamente) o que é menor que a 
média geral dos alunos. Enquanto os alunos que 
apresentaram 5, 6 ou 7 procedimentos de 
disciplinas distintas em seu planejamento 
possuem um CDA médio superior (7,40, 7,54, 7,35, 
respectivamente), demonstrando que sua 
capacidade de integração das diferentes áreas 
corrobora com seu melhor desempenho nas 
disciplinas das áreas básicas. 
 Um mesmo caso pode apresentar várias 
opções de tratamento e cabe ao cirurgião-dentista 
considerar uma das opções como ideal e outras 
como alternativas possíveis. Como nem sempre é 
viável para o paciente a opção ideal, seja por 
condições financeiras ou de saúde, cabe ao 
profissional permitir que o paciente escolha o que 
lhe convém (POI, LAWALL et al. 2006, POI, 
PANZARINI et al. 2007). Neste estudo (Tabela 5), 
37 alunos (34,58%) apresentaram alternativas ao 
planejamento inicial do caso. Quando avaliado o 
CDA desses estudantes, sua média (7,63) é 
superior à média geral dos alunos (7,37), 
demonstrando que o bom rendimento nas 
disciplinas já cursadas respalda também a 
flexibilidade em apresentar mais de uma opção de 
tratamento ao paciente. 
A prática clínica é desenvolvida de maneira 
isolada nas disciplinas profissionalizantes e, ao 
final do curso, há a necessidade de integrá-las 
para que o aluno perceba a complexidade da 
profissão (ARRUDA, SIVIERO et al. 2009). Por 
isso, avaliar a proximidade que o aluno tem com 
as disciplinas de forma isolada é interessante para 
perceber onde é necessário intervir para uma 
melhor aglutinação dos conhecimentos 
segmentados que foram proferidos em períodos 
anteriores. 
 Ao analisar as disciplinas citadas por cada 
aluno (Tabela 6), algumas se destacam por 

aparecerem com mais frequência, como 
procedimentos na área de Dentística restauradora 
(87,85%), que foram, em sua maioria, restaurações 
diretas em resina composta, atestando 
familiaridade dos alunos com esse tipo de 
procedimento. À medida que, procedimentos da 
área de Prótese, tanto Parcial Fixa quanto Parcial 
Removível, foram praticamente unanimidade com 
99,06% e 96,26% respectivamente. Isso demonstra 
que os acadêmicos possuem conhecimentos 
quando da necessidade dos casos nesse âmbito e 
já manifestam clareza sobre suas indicações, 
embora não tenham passado ainda pela disciplina 
de Prótese Parcial Removível no 7° período da 
graduação. 
 Procedimentos relacionados à Periodontia 
básica e Implantodontia foram citados pela 
maioria dos alunos, com 61,68% e 57,94%, 
respectivamente. Os ajustes relacionados à 
Oclusão do paciente foram citados por 36,45% 
alunos, número relativamente baixo visto que 
toda alteração reabilitadora na cavidade bucal do 
paciente necessita de ajustes e avaliação oclusal 
inicialmente, durante e após sua conclusão. 
Quanto à avaliação da vitalidade e viabilidade de 
realização de Endodontia prévia a procedimentos 
protéticos, 34,58% julgaram necessária. Dos 
estudantes avaliados, 28,97% indicaram uma 
análise sobre a harmonia do sorriso indicando 
procedimentos cirúrgicos periodontais para 
questão estética ou para ganho ósseo e gengival. 
 Apenas 12,15% dos estudantes sugeriram a 
utilização de exames de imagem para o auxílio no 
diagnóstico e elaboração do plano de tratamento, 
o que pode dificultar a identificação dos 
problemas bucais do paciente. Quanto à 
necessidade de Cirurgia (exodontias) ou uso de 
aparelhos corretivos, 6,54% sugeriram que seria 
interessante a eleição desse tipo de estratégia. 
Apenas 2 alunos, 1,87%, deram a possibilidade do 
uso de uma Prótese Total Removível instalada 
após múltiplas extrações dentárias no arco 
inferior. 
  Assim, na integração dos conhecimentos 
básicos em odontologia o passo mais importante 
que antecede qualquer procedimento na boca do 
paciente é a realização de um plano de tratamento 
que supra todas as necessidades do paciente 
(ARRUDA, SIVIERO et al. 2009). 
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Nesse contexto, faz-se necessário enfatizar a 
importância da instituição de métodos inovadores 
e eficientes de ensino-aprendizagem pré-clínicos 
nas disciplinas prévias, as quais funcionarão como 
instrumentos que, certamente, contribuirão para o 
melhor desempenho do aluno em Clínica 
Integrada. Estudos longitudinais futuros são 
importantes para avaliação da evolução desses 
alunos após o contato com as Clínicas Integradas 
I, II e III. 
 

6. CONCLUSÃO 
 

Foi possível concluir, dentro das limitações 
desse estudo que: (i) o CDA dos alunos nas 
disciplinas básicas influencia na capacidade de 
aglutinação de especialidades odontológicas em 
um mesmo plano de tratamento. Alunos com 
desempenho médio abaixo do considerado 
mínimo para aprovação apresentaram resultados 
bem abaixo dos demais; (ii) além da melhor 
integração dos procedimentos, os alunos que 
conseguiram dar mais possibilidades de 
tratamento também possuíam desempenho 
superior à média geral; (iii) os alunos 
demonstraram facilidade em integrar 
procedimentos restauradores na área de 
Dentística, Prótese Parcial Fixa e Prótese Parcial 
Removível; (iv) apesar da importância da Oclusão 
em procedimentos restauradores e reabilitadores 
funcionais e estéticos, poucos alunos conseguiram 
incluí-la em seus planejamentos; (v) mesmo sem o 
contato com a disciplina de Clínica Integrada, os 
alunos conseguiram elaborar de forma sequencial 
o planejamento, atendendo as necessidades 
emergenciais, estéticas e funcionais para o caso 
proposto. 
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