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RESUMO 
 
Introdução: A formação ético-humanística, juntamente com uma formação profissional generalista, que 
incluí uma sólida formação técnico-cientifica, é um dos objetivos das Diretrizes Curriculares Nacionais para 
os cursos de Odontologia e dos cursos da grande área da Saúde. Como dimensão ética da formação e do 
exercício profissional do odontólogo, entende-se o processo de ensino-aprendizagem, teórico e prático, 
deontológico e não-deontológico, que tem como objetivo o desenvolvimento moral do estudante por meio do 
ensino de valores como humanização, respeito, e também com o desenvolvimento de uma identidade 
profissional adequada aos valores da profissão. Além do desenvolvimento da dimensão ética por meio da 
formação profissional, os códigos deontológicos desempenham papel importante neste processo. Com a 
mudança ocorrida no Código de Ética Odontológica (CEO) em 2012, foram introduzidas questões 
importantes do ponto de vista bioética, tais como a autonomia do paciente e do cliente e do profissional da 
Odontologia, relacionamento entre profissionais da saúde, participação do Odontólogo em juízo, entre 
outras questões. Objetivos: O objetivo deste estudo é avaliar percepção de estudantes de Odontologia de 
uma Instituição de Ensino Superior do noroeste do Paraná sobre a dimensão ética na sua formação 
profissional. Metodologia: Trata-se de estudo do tipo descritivo, exploratório e qualitativo A amostra será 
composta por até 15 estudantes de 1º ano e até 15 estudantes de 4º ano do curso de Odontologia do 
Centro Universitário de Maringá (UniCesumar). Serão realizadas entrevistas semiestruturadas com os 
participantes no período de agosto a dezembro de 2019. As entrevistas serão realizadas na UniCesumar, 
em horário a ser definido pelo participante da pesquisa. As entrevistas serão gravadas e posteriormente 
transcritas na íntegra (verbatim) para análise. A análise dos dados será realizada de acordo com a análise 
temática de Bardin com o auxílio do software de pesquisa de métodos mistos QSR NVivo 12®. 
PALAVRAS-CHAVE: bioética; ética profissional; odontologia; diretrizes curriculares.  
 

1 INTRODUÇÃO  
 

A formação ético-humanística, juntamente com uma formação profissional generalista, 
que incluí uma sólida formação técnico-cientifica, é um dos objetivos das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para os cursos de Odontologia e dos cursos da grande área da 
Saúde (FINKLER ET. AL. 2011; FINKLER ET. AL, 2013). Espera-se que a partir do 
desenvolvimento destas características, os profissionais da Odontologia sejam críticos e 
reflexivos; capazes de trabalhar em equipes multiprofissionais e de dar respostas às 
necessidades sociais no âmbito do seu exercício profissional (PHYRRO ET. AL. 2009).  
No que diz respeito a formação ético-humanista, Garrafa (1997) observa que uma 
formação adequada do ensino da ética esteja envolvida com abordagens 
multidisciplinares e multiprofissionais, pois segundo o autor, não são apenas os 
problemas bucais que devem ser levados em consideração no exercício profissional do 
Odontólogo, mas também os aspectos sociais, culturais e políticos da profissão também 
fazem parte do seu dia-a-dia (PHYRRO ET. AL. 2009). 
Além disto, como dimensão ética da formação e do exercício profissional do odontólogo, 
entende-se o processo de ensino-aprendizagem teórico e prático, deontológico e não-
deontológico, que tem como objetivo o desenvolvimento moral do profissional por meio do 
ensino de valores como humanização (LIMA ET. AL. 2010), respeito, e também com o 
desenvolvimento de uma identidade profissional adequada aos valores da profissão 
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durante a graduação (FINKLER ET. AL. 2011; FINKLER ET. AL, 2013). Desta maneira, a 
dimensão ética envolve tudo aquilo que faz com que o estudante aja, pense e reaja diante 
das situações encontradas de maneira adequada por meio de padrões ou modelos de 
atitudes aos quais ele foi exposto durante a sua formação.  
Entre os fatores que compõe a dimensão ética na formação profissional dos profissionais 
da saúde em geral, e na Odontologia, podemos citar: (a) o processo de socialização 
primária que se inicia precocemente na infância conforme descrito por Piaget (1999); (b) 
as questões relacionadas a desenvolvimento moral durante a formação o processo de 
ensino-aprendizagem, passando do mundo da teoria, para o mundo da profissão e do 
trabalho na saúde, pela socialização no ambiente profissional e pela influencia do 
currículo formal e oculto (CORTINA, 2003; GRACIA, 2000; REGO ET. AL, 2008).  
Além do desenvolvimento da dimensão ética por meio da formação profissional, os 
códigos deontológicos desempenham papel importante neste processo. Com a mudança 
ocorrida no Código de Ética Odontológica (CEO) em 2012, foram introduzidas questões 
importantes do ponto de vista bioética, tais como a autonomia do paciente e do cliente e 
do profissional da Odontologia, relacionamento entre profissionais da saúde, participação 
do Odontólogo em juízo, entre outras questões (GARBIN ET. AL, 2018). A mudança no 
CEO reflete, de certa maneira, uma mudança na postura e na conduta ética ocorrida nos 
últimos anos, sejam pelos desafios impostos pelas condições sociais, sejam pelos 
desafios colocados pela introdução de novas tecnologias na saúde.  
Em análise quali-quantitativa realizada no corpo textual do CEO de 2012, Garbin e 
colaboradores (2018) encontraram seis categorias enfatizadas pelo Conselho Federal de 
Odontologia com relação a ética: “Equipe de Saúde”, “Relacionamento Profissional-
Paciente”, “Vedações”, “Publicidade e Propaganda”, “Conjunto Normativo” e “Prestação 
de Serviços”, sendo a categoria de “Prestação de Serviços” a mais prevalente.  
Como alterações nos códigos deontológicos são reflexos de mudanças históricas e 
culturais na moralidade das profissões, parte-se do princípio de que estas mudanças 
devem ser incorporadas na formação profissional dos estudantes da grande área da 
saúde (FRIEDSON, 2009). Desta maneira, o objetivo deste estudo é avaliar as 
percepções de estudantes de odontologia de primeiro e quarto ano sobre dimensão 
(bio)ética deontológica e não-deontológica durante a sua formação profissional. 
O objetivo deste estudo é avaliar percepção de estudantes de Odontologia de uma 
Instituição de Ensino Superior do noroeste do Paraná sobre a dimensão ética na sua 
formação profissional. 
 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Tipo do Estudo 

 Trata-se de estudo do tipo descritivo, exploratório e qualitativo 

  

Amostra 

 A amostra será composta por até 15 estudantes de 1º ano e até 15 estudantes de 
4º ano do curso de Odontologia do Centro Universitário de Maringá (UniCesumar). Serão 
realizadas entrevistas semiestruturadas com os participantes no período de agosto a 
dezembro de 2019. O processo de seleção da amostra será por conveniência, no qual 
todos os estudantes do primeiro e do quarto ano serão convidados a participar da 
pesquisa. A utilização de uma amostra de conveniência justifica-se pela disponibilidade no 
acesso da equipe de pesquisa aos potenciais participantes de pesquisa. As entrevistas 
serão realizadas na UniCesumar, em horário a ser definido pelo participante da pesquisa. 
As entrevistas serão gravadas e posteriormente transcritas na íntegra (verbatim) para 
análise. A confidencialidade e a privacidade dos dados serão garantidas pela equipe de 
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pesquisa, sendo os dados coletados utilizados somente para fins acadêmicos, tais como 
apresentação dos resultados em congressos científicos e revistas acadêmicas. 
  

Análise dos dados 

 A análise dos dados será realizada de acordo com a análise temática de Bardin 
(2016), que prevê três etapas de análise: 1) a pré-análise, momento no qual é realizada a 
escolha dos materiais a serem analisados de acordo com os critérios de inclusão e 
exclusão pré-estabelecidos pela equipe de pesquisa, depois é realizada a leitura flutuante 
do material para então a equipe de pesquisa estabelecer os primeiros modelos de 
categorização do material; 2) a exploração do material, que consiste no desenvolvimento 
das categorias construídas no momento da pré-análise, aonde os pesquisadores irão 
codificar o material, fazer a decomposição das categorias e recomposição de acordo com 
as análises realizadas do material coletado; e por fim, 3) a fase de tratamento dos 
resultados, no qual os pesquisadores irão interpretar os seus dados e compará-los a 
estudos com temáticas semelhantes. A análise temática de Bardin (2011) será realizada 
com o auxílio do software de pesquisa de métodos mistos QSR NVivo 12® (BAZELEY; 
JACKSON, 2013; BAZELEY 2013). 
 

Aspectos Éticos 

Serão observadas as normas da resolução 466/2012 do CNS, bem como a resolução 
510/2016 do CNS, que trata sobre os aspectos éticos relacionados a pesquisa com seres 
humanos que utilizam metodologias da Ciências Humanas e Sociais. O projeto será 
submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos do UniCesumar para 
apreciação dos aspectos éticos e só será realizado mediante a aprovação prévia deste. 
 

3 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Espera-se com este estudo: 1) Compreender quais os principais aspectos (bio)éticos 
percebidos por estudantes de primeiro e quarto ano do Curso de Odontologia durante a 
sua formação a nível de graduação;  2) Elaborar programas educacionais a partir do 
material coletado sobre a importância da dimensão (bio)ética na formação profissional da 
Odontologia; e  3) Espera-se, a partir da problematização do assunto com os alunos de 
primeiro e quarto ano, promover uma reflexão e um maior nível de conscientização sobre 
a importância do tema. 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A dimensão ética é parte importante da formação do estudante de Odontologia. Desta 
maneira, estudar a percepção de estudantes de primeiro e quarto ano justifica-se pelo fato 
de que são nos primeiros anos da formação profissional que são desenvolvidos os 
conceitos éticos tais como humanização, privacidade, confidencialidade, relacionamento 
com os colegas de profissão e com os pacientes, bem como também são nos primeiros 
anos da formação que acontece o processo de desenvolvimento da moralidade 
profissional, conforme Rego e colaboradores (2008). Além disto, é por meio da dimensão 
ética que os princípios de autonomia, beneficência, não-maleficência e justiça são 
abordados no processo de ensino-aprendizagem. Desta maneira, conhecer as atitudes e 
percepções de alunos a respeito da dimensão ética na formação profissional é necessária 
na medida em que este conhecimento poderá produzir resultados que podem ser 
utilizadas em sala de aula e para propor adequações nas diretrizes curriculares nacionais 
com relação ao entendimento da ética. 
 Além disto, poucos são os estudos, na área de Odontologia, que abordam a 
questão da dimensão ética na perspectiva dos alunos. Existem apenas alguns estudos 
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relacionados a perspectiva dos profissionais, já formados, sobre a importância da 
dimensão ética no seu exercício profissional. Desta maneira, justifica-se academicamente 
este projeto, na medida em que produzirá resultados que agregarão evidências científicas 
para a discussão da formação e do desenvolvimento ético-moral dos estudantes de 
odontologia. 
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