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mercado de trabalho atual pelos egressos 

  Resumo  

O estudo coorte está sendo feito para analisar o  
mercado de trabalho desejado e alcançado por egressos 
do curso de Odontologia da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa. 

  Introdução  

O mercado de trabalho em Odontologia tem sofrido 
mudanças substanciais nas últimas  décadas 
(FERREIRA et al., 2013). O aumento substancial das 
vagas no ensino superior e uma evidente saturação do 
mercado privado, acompanhada de uma ampliação e 
organização do serviço público (FERREIRA et al., 2013), 
podem influenciar a percepção e a intencionalidade do 
local de trabalho pretendido pelos cirurgiões-dentistas, 
principalmente por recém-formados (SOUSA et al., 
2017). 

  Material e Métodos  

 Delineamento do estudo: Coorte prospectiva 
analítica com dois anos de acompanhamento. 

 Universo da amostra: Acadêmicos formandos do 
curso de Odontologia do ano de 2017; 

 Coleta de dados: Questionário estruturado com 
questões desenvolvidas para o estudo; 

o Baseline: de modo individual e 
presencialmente na última quinzena das 
aulas (dezembro de 2017); 

o Follow-up: de modo on-line entre os 
meses de fevereiro e março de 2020. 

 Análise de dados: frequências absolutas (n) e 
relativas (%) e uso do teste qui-quadrado e 
McNemar (p<0,05). 

  Resultados e Discussão  

 Em 2017, participaram 24 formandos do curso 
de Odontologia. 

 Em 2020, participaram 14 (58,3%) dos egressos. 
 Houve manutenção da maioria das 

características sociodemográficas entre a 
amostra acompanhada no follow-up e não 
participante, tais como, idade, sexo e estado  
civil (Qui-quadrado, p>0,05), e houve menor 
participação entre indivíduos com maior renda 
familiar (Qui-quadrado, p=0,031). 

 
EM RELAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO: 

 Não houve diferença entre o mercado de 
trabalho pretendido pelos formandos e o 

(McNemar, p=0,110). 
 Apesar da intencionalidade dos formandos em 

2017 era trabalhar no serviço privado (42,8%, 
n=6), serviço público e privado 
concomitantemente (28,6%, n=4) ou pós- 
graduação (14,3%, n=2). 

 Na prática, a maioria dos egressos (2020) estão 
realizando pós-graduação em regime de 
dedicação exclusiva atualmente (64,3%, n=9). 
Ainda um está no serviço público (7,1%) e 4 no 
serviço privado (28,6%). 

EM RELAÇÃO À PÓS-GRADUAÇÃO: 
 Não houve diferença entre o tipo de pós- 

graduação desejado e alcançado entre os 
egressos (McNemar, p>0,999). 

 Assim como houve maior intencionalidade na 
realização de pós-graduação latu sensu entre os 
formandos (2017) na modalidade de 
aperfeiçoamento/atualização (61,6%, n=8) e na 
pós-graduação strictu sensu, no nível de 
mestrado (50,0%, n=7), residência (38,5%, n=5) 
e doutorado (38,5%, n=5). 

 Houve maior realização de 
aperfeiçoamento/atualização (53,8%, n=7) e 
mestrado (50,0%, n=7), e mesmo em nível de 
residência (38,5%, n=5) e doutorado (38,5%, 
n=5). 

  Conclusão  

Conclui-se que o tempo de acompanhamento não 
suficientemente adequado para avaliar sobre o mercado 

de trabalho desejado e alcançado pelos egressos de 

Odontologia, pois percebeu-se que a maioria tem 

preferido realizar cursos de pós-graduações enquanto 
recém-egressos do que ir para o mercado de trabalho. 

Considerando que houve uma perda amostral 

substancial, o que pode não inferir em generalizações do 
resultado encontrado, espera-se em 2021, realizar uma 

coleta com a turma de egressos de 2018, para 

apresentar o maior tamanho amostral, e ter uma 

publicação de dados com maior precisão e poder 
estatístico. 
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