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0998 - PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO EM DENTÍSTICA PARA O 
APRIMORAMENTO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PRESTADO PELA 
REDE PÚBLICA DE SAÚDE (SUS) - Graziela Ribeiro Batista (Faculdade de Odontologia, 
Unesp, São José dos Campos), Carlos Rocha Gomes Torres (Faculdade de Odontologia, Unesp, 
São José dos Campos), Alessandra Bühler Borges (Faculdade de Odontologia, Unesp, São José 
dos Campos), Daphne Câmara Barcellos (Faculdade de Odontologia, Unesp, São José dos 
Campos), Taciana Marco Ferraz Caneppele (Faculdade de Odontologia, Unesp, São José dos 
Campos) - graziela.batista@fosjc.unesp.br. 

Introdução: A Odontologia vem se desenvolvendo amplamente nos últimos anos, tanto em relação 
aos materiais odontológicos quanto às técnicas utilizadas para sua aplicação, desta forma é 
necessário que o profissional esteja sempre buscando atualização para desempenhar da melhor 
maneira possível suas funções. No entanto, por diversos motivos como custo e tempo despendido, 
essas atualizações acabam sendo proteladas, em especial para os profissionais ligados a serviços 
públicos, principalmente devido à escassez de recursos dos órgãos governamentais. 
Consequentemente, a população atendida deixa de receber a melhor alternativa de tratamento.A 
Universidade, particularmente a pública, como instituição responsável por gerar e difundir 
conhecimento tem a obrigação de se empenhar, por meio da extensão, em colaborar com a 
melhora da qualidade do atendimento prestado pelos profissionais no mercado, resultando num 
impacto direto na saúde da população. Objetivos: O objetivo deste projeto foi oferecer um 
programa básico de atualização para os profissionais da rede pública de saúde das cidades do 
Vale do Paraíba, onde se insere a Faculdade de Odontologia do Câmpus de São José dos Campos 
– UNESP, sendo inicialmente aplicado na cidade de Paraibuna-SP. Métodos: No início do 
programa os profissionais participantes foram submetidos a uma avaliação inicial, sem a 
necessidade de se identificar, de tal forma a levantar o atual conhecimento deles com relação às 
técnicas atuais de restauração. Um grupo formado por 2 professores da Disciplina de Dentística da 
FOSJC-UNESP e 3 alunas do Programa de pós-graduação em Odontologia Restauradora, Área de 
Dentística da FOSJC-UNESP, ministraram aulas teóricas sobre temas básicos da Dentística e ao 
final do programa, a mesma avaliação foi reaplicada, e os resultados do programa foram avaliados. 
Resultados: As notas obtidas pelos profissionais nas avaliações iniciais e finais foram submetidas 
à análise estatística (Wilcoxon Rank Test), mostrando que houve diferença estatística significante 
entre as duas avaliações (p=0,00), sendo obtidos os seguintes resultados: Inicial: 0,7(±1,15); Final: 
4,0(±1,63). As médias das avaliações finais aumentaram 5,7 vezes em relação às iniciais, 
mostrando que o Programa pôde contribuir substancialmente para o aprimoramento do 
conhecimento dos profissionais de Odontologia do município de Paraibuna-SP. 
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