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 RESUMO 
 

Introdução: o ensino da ética e da bioética nos cursos de graduação da área da saúde tem o                  
papel de estimular os alunos ao exercício da reflexão sobre as intervenções profissionais             
individuais e/ou coletivas na área da saúde. Nesse contexto o campo da bioética torna-se de               
grande importância na formação profissional, uma vez que é eixo central para a compreensão              
da dignidade do viver e da valorização da vida, enquanto aspectos básicos da formação do               
profissional de saúde. Objetivos: analisar as competências bioéticas de estudantes nos           
processos de acolhimento no atendimento odontológico nas clínicas da Faculdade de           
Odontologia da UFRGS, descrevendo a percepção dos usuários e assim compreender           
situações de acolhimento no atendimento. Metodologia: este é um estudo de caso holístico             
onde se desenvolveu uma abordagem qualitativa. Os dados foram produzidos por meio do             
uso de uma entrevista semi-estruturada organizada em dois blocos, sendo o primeiro de             
identificação e o segundo de perguntas abertas. O segundo bloco está estruturado em três              
categorias de análise: conceito ampliado de saúde e doença (critério de justiça),            
intersubjetividade e corresponsabilidade (critério de Autonomia) e qualidade de vida (critério           
de beneficência e não-maleficência). As entrevistas foram realizadas com usuários das           
clínicas de ensino da faculdade. A análise dos dados qualitativos foi baseada nos             
fundamentos epistemológicos da análise do discurso. Resultados: Os entrevistados relatam          
que o aluno possui conhecimento quanto a sua situação de saúde, mas não sobre suas               
condições pessoais e sócio-culturais e como elas interferem no processo terapêutico. Não            
houve consenso entre os entrevistados se o conhecimento do aluno quanto aos aspectos             
pessoais interfere posistivamente no percurso do tratamento. Os usuários em maioria alegam            
ter uma boa relação com estudante, sendo os alunos muito elogiados quanto a aspectos              
pessoais e ao atendimento clínico. Os pacientes associam o vínculo com estudante com o              
tempo de tratamento, sendo esta relação intensificada com o passar dos meses. Muitos são os               
relatos de transição de alunos durante o período de tratamento, característico de uma clínica              
de ensino. A maioria dos usuários sentiu-se livre para opinar no decorrer do tratamento, ainda               
que grande parte não tenha julgado necessário fazê-lo. A justificativa de não opinar foi o fato                
de os usuários julgarem não possuir o conhecimento técnico necessário e confiarem nas             
decisões de alunos e professores. Os usuários avaliam muito bem seus tratamentos e             
acreditam que as decisões tomadas foram corretas. Considerações Finais: é de ampla            
necessidade o aprendizado sobre o respeito aos princípios éticos. O ensino da bioética possui              
o desafio de proporcionar reflexões sobre práticas profissionais, apontando para a           
importância dos benefícios da ciência quando em equilíbrio com as exigências da            
humanização, sendo necessário discutir a conciliação das práticas tecnicistas com as           
humanizadas e acolhedoras. Visto que, a humanização visa o resgate da singularidade e             
autonomia do usuário provendo o respeito às suas reais necessidades e a criação de vínculo. 
 
 


