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1 – RESUMO 
 
 
 

Esta dissertação foi desenvolvida com o objetivo de analisar o atendimento a pacientes 

portadores de HIV/AIDS, do ponto de vista de professores e alunos, considerando os 

princípios da autonomia e da confidencialidade na Faculdade de Odontologia da Universidade 

Federal Fluminense. Os dados desta pesquisa qualitativa foram obtidos através da realização 

de entrevistas individuais, grupo focal e diário de campo. Os resultados mostram que os 

atendimentos na instituição de ensino avaliada não promovem os princípios da autonomia e 

confidencialidade aos pacientes que ali são assistidos. A formação profissional é tecnicista e 

regida pelo modelo paternalista de relação profissional/paciente. O atendimento a infectados 

por HIV/AIDS é permeado por medo, preconceito e insegurança e alguns discentes não se 

encontram capacitados a fazê-lo de forma adequada. O ensino da Bioética e da legislação 

vigente, referente aos direitos dos usuários da saúde, devem ser mais amplamente 

contemplados na formação do cirurgião-dentista, visando uma assistência pautada na 

humanização e no cuidado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palavras-chaves: Bioética, Autonomia, Confidencialidade, HIV, AIDS, Formação em 
Saúde, Odontologia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 – ABSTRACT 
 
 
 
 

This work was developed with the purpose of analyzing the care of patients with HIV / 

AIDS, from the standpoint of teachers and students, considering the principles of autonomy 

and confidentiality in the Faculty of Dentistry, Universidade Federal Fluminense. Data from 

this qualitative research were obtained by conducting individual interviews, focus groups and 

field journal. The results show that treatment at the educational institution being evaluated 

does not promote the principles of autonomy and confidentiality to patients assisted there. The 

professional training is technical and governed by the paternalistic model of professional- 

patient relationship. The care of HIV infected / AIDS is permeated by fear, prejudice and 

insecurity, and some students are not able to do it properly. The teaching of bioethics and 

current legislation concerning the rights of health users must be more broadly addressed in the 

training of dentists, an order based on the humane care and caution. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Bioethics, Autonomy, Confidentiality, HIV, AIDS, Health Training, Dentistry. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 – LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

AIDS – Síndrome da Imuno Deficiência Adquirida 

HIV – Vírus da Imunodeficiência Humana 

TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4- INTRODUÇÃO 

 

 

Sou cirurgiã-dentista, desde 1995, especialista em Odontopediatria e Odontologia do 

Trabalho. Focada no estudo sobre saúde do trabalhador e inspirada por uma amiga de 

infância, resolvi pesquisar o universo dos portadores de HIV/AIDS, no que se referia às 

legislações trabalhistas de amparo a este grupo de trabalhadores e sua correlação com a 

atuação profissional do dentista do trabalho. 

Na busca por aprofundar meus conhecimentos sobre HIV/AIDS, participei do curso 

“Atenção em Saúde Bucal Coletiva e DST/AIDS: em busca da integralidade”, oferecido aos 

cirurgiões-dentistas e auxiliares vinculados à prefeitura de Niterói, em 2006 e, no ano de 

2008, fiz o “Curso de Treinamento e Aconselhamento Pré-Pós teste anti-HIV” no Hospital 

Universitário Antônio Pedro. 

Refletindo sobre relatos ouvidos com relação à discriminação sofrida por esses 

pacientes e o medo ainda existente por parte dos profissionais da odontologia em assisti-los, 

resolvi desenvolver a minha dissertação de mestrado observando a formação de estudantes de 

odontologia, na Universidade Federal Fluminense, quando o foco de seu trabalho universitário 

é um paciente soropositivo para HIV ou portador da AIDS.  

Quando era estudante de Odontologia, a cada disciplina clínica tínhamos metas a 

cumprir, relacionadas aos variados materiais restauradores existentes no mercado. A 

realização de tais procedimentos nem sempre era adequada às necessidades do paciente. 

Cheguei a realizar restaurações com material em desuso para cumprir a produção estipulada 

pela coordenação de ensino. O paciente nunca era consultado sobre o tipo de restauração a 

ser efetuada.  

Além disto, não havia preservação da confidencialidade nos atendimentos. Em clínica, 

nunca houve nenhuma advertência quanto à necessidade de respeito a esse princípio na 

relação profissional/paciente. Era comum uns chamarem os outros para verem situações que 

considerávamos interessantes, assim como outras que ridicularizavam o paciente. Informações 

sigilosas, como a sorologia positiva para HIV, eram compartilhadas por todos. Além disto, 

dependendo da extensão das necessidades do paciente, o indivíduo pode ser atendido por um 

período superior a um semestre letivo, o que implica na exposição de suas informações 

pessoais a mais de uma “turma” de acadêmicos. 



 
 

A partir dessas observações, surgem alguns questionamentos: como está sendo a 

formação do cirurgião-dentista nas instituições de ensino atualmente, no que se refere a 

princípios éticos que vão conduzir a sua atuação profissional? 

Será que hoje em dia existe uma ênfase maior com relação à importância da 

confidencialidade na relação profissional-paciente? Será que a sorologia positiva para HIV 

ainda causa tanto receio de contaminação da equipe de saúde ou da ocorrência de infecção 

cruzada em consultório odontológico? Existe diferença no trato com pacientes portadores de 

HIV/AIDS nas instituições de ensino? 

Esta pesquisa qualitativa foi realizada com alunos e professores do último período da 

graduação em Odontologia e utilizou como ferramentas para coleta de dados entrevistas semi-

estruturadas e a realização de um grupo focal. Teve como objetivo fazer uma análise sobre a 

preservação da confidencialidade e da autonomia dos usuários nos atendimentos que ocorrem 

na clínica integrada de ensino.   

O referencial teórico, desenvolvido no capítulo cinco, contempla os conceitos da 

Bioética principialista que constituem o foco central dessa pesquisa (autonomia e 

confidencialidade) e a doutrina do consentimento livre e esclarecido. Esse capítulo também 

aborda a formação do cirurgião-dentista e a apresentação dos dados oficiais relativos à 

epidemia de AIDS no Brasil na atualidade, assim como as manifestações orais que a infecção 

pelo HIV pode ocasionar, fazendo com que o cirurgião-dentista possa vir a ser o primeiro 

profissional a diagnosticar esse quadro patológico. 

Os objetivos da pesquisa realizada são detalhados no sexto capítulo dessa dissertação. 

O sétimo capítulo descreve o método empregado para o desenvolvimento desse 

trabalho e apresenta as ferramentas utilizadas para coleta e análise dos dados. 

No oitavo capítulo, são discutidas a autonomia dos usuários, a confidencialidade e a 

privacidade nos atendimentos realizados na clínica odontológica de ensino, a partir do relato 

de docentes e alunos. Esse capítulo contempla ainda a avaliação sobre a formação em 

odontologia, utilizando a infecção por HIV/AIDS como analisador. 

O nono capítulo trata da apresentação dos resultados obtidos a partir da análise dos 

dados coletados. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

5- REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
 
 

5.1) BIOÉTICA 
 
 

A abordagem bioética aqui empregada está embasada na teoria do Principialismo, que 

busca solucionar os conflitos éticos na saúde através de quatro princípios (Beauchamp, 

Childress, 2002):  

• Respeito pela autonomia (respeito pela capacidade de tomada de decisões de 

pessoas autônomas); 

• Não-maleficência (norma que previne a provocação de danos); 

• Beneficência (normas para se proporcionar benefícios e ponderar benefícios 

contra riscos e custos); 

• Justiça (normas para se distribuir benefícios, riscos e custos de forma mais 

justa). 

 

O principialismo foi a primeira corrente bioética a se estruturar. Caracteriza-se pelo 

reconhecimento de normas morais centrais com base nas quais a ética de uma ação é julgada. 

Dentre essas normas, podem ser derivadas regras tais como: dizer a verdade, proteger a 

privacidade do paciente, não revelar a outrem informações que foram dadas em confiança e 

obter consentimento do indivíduo sempre que se for desenvolver um cuidado ou pesquisa que 

o envolva (Rego et al, 2009). 

Historicamente, o principialismo tem sua origem nas pesquisas éticas e bioéticas feitas 

pelos pesquisadores da Georgetown University de Washington D.C., sendo formulado por 

Tom Beauchamp e James Childress como um modelo desenvolvido no âmbito da reflexão 

sobre conflitos e dilemas morais da ética médica e biomédica com aplicação principalmente 

no campo dos conflitos abordados pela biomédica, onde permite reduzir incertezas oriundas 

do campo das práticas (Schramm et al, 2008). 

Para Almeida e Schramm (1999), o principialismo é a abordagem mais adequada para 

resolver os dilemas morais oriundos da prática biomédica, identificando princípios básicos 

que devem ser ponderados em cada situação clínica específica – não há uma hierarquização 

estabelecida entre os princípios (prima facie). 



 
 

De acordo com Durand (2007), a relação profissional-paciente tende a ser 

compreendida sob a forma de quatro modelos: 

• Modelo paternalista: o profissional atua como autoridade benévola, tomando 

todas as decisões relativas á saúde e a doença que concernem ao paciente. 

• Modelo contratual: dois desconhecidos (profissional e paciente) discutem em 

igualdade de condições, um deles fornecendo o seu conhecimento e o outro 

decidindo com relação à intervenção a ser feita. 

• Modelo legal: centrado na atenção às regras e aos procedimentos, com a 

preocupação de evitar processos jurídicos. 

• Modelo dialógico: centrado na ética da comunicação na qual os interlocutores 

entabulam um diálogo mutuamente respeitoso dos desejos e interesses dos 

mesmos. 

 

O principialismo foi mais bem aceito nos países de língua inglesa, destacando-se 

algumas concepções críticas e alternativas a essa teoria tais como a ética casuística, a ética das 

virtudes, éticas feministas e dos cuidados, teorias baseadas nos direitos, entre outras (Tealdi, 

2006).  

Schramm et al (2008) também citam algumas críticas à teoria principialista: 

• As condições objetivas de proteção dos sujeitos de pesquisa, sobretudo em 

países onde as pesquisas são pensadas e patrocinadas pela indústria 

farmacêutica multinacional e a população não tem um grau satisfatório de 

empoderamento que lhe permita o fornecimento de um consentimento 

individual e voluntário para participação nessas pesquisas. Nesses locais, a 

participação pode ser enviesada por carências coletivas, tais como a falta de 

acesso a serviços de saúde. 

• Não foi um modelo pensado para ser aplicado a “populações”, sendo 

tradicionalmente pertinente aos “indivíduos”, tendo pouca aplicabilidade ao 

campo da saúde pública. 

 

 
5.1.1 – AUTONOMIA 

 

O princípio básico da autonomia contempla a idéia de que se devem respeitar as 

vontades do paciente. Para isto, é necessário que estejam bem informados para suas tomadas 



 
 

de decisão. Toda informação adquirida como conseqüência do exercício da profissão na área 

da saúde deve ser, em princípio, considerada sigilosa. Isto configura a confidencialidade 

(Janota et al, 2007). 

A palavra autonomia deriva do grego autus (próprio) e nomos (regra, governo ou lei). 

Inicialmente foi utilizada com referência à autogestão ou autogoverno das cidades-estados 

independentes gregas e, posteriormente, adquiriu muitos sentidos ao passar a ser usada em 

referência aos indivíduos, tais como: direitos de liberdade, escolha individual, liberdade da 

vontade e pertencer a si mesmo, ser motor do próprio comportamento. Um indivíduo 

autônomo age livremente, de acordo com um plano escolhido por ele, ao mesmo tempo em 

que uma pessoa com a autonomia reduzida é, ao menos em algum aspecto, controlada por 

outros ou incapaz de deliberar ou agir com base em suas vontades e planos. Esta limitação da 

autonomia pode se dar por alguns fatores, como incapacitação mental e institucionalização 

coercitiva (Beauchamp, Childress, 2002). 

De acordo com Rego et al (2009), respeita-se um agente autônomo quando se faz um 

reconhecimento de que esse indivíduo tem o direito de ter suas opiniões e fazer as suas 

escolhas, podendo agir embasado por seus valores e crenças. 

Muñoz e Fortes (1998) dizem que o conceito de autonomia se refere à capacidade de o 

ser humano decidir o que para ele é bom ou o que lhe traz bem-estar. Consideram que a 

pessoa autônoma é a que tem liberdade para pensar e fazer escolhas entre as alternativas que 

lhe são apresentadas, sem coações internas ou externas, sendo também capaz de agir em 

conformidade com essas escolhas e com as decisões que toma. 

Para Teixeira et al (2008) a idéia de autonomia faz pensar na idéia de liberdade, de 

capacidade de livre decisão dos indivíduos sobre suas próprias ações e capacidades e 

possibilidades para construírem sua trajetória na vida. Assumem a autonomia como categoria 

norteadora e conteúdo central da promoção de saúde, considerando como geradora de 

autonomia toda intervenção que amplie a capacidade das pessoas de agirem sobre os 

determinantes de sua saúde. 

Araújo et al (2008) consideram que uma pessoa detentora de autonomia deve ter 

liberdade de pensamento, opções diversas para agir e alternativas que lhe convenham. 

Enquanto paciente, o indivíduo, apesar de estar sob os cuidados de profissionais, pode atuar 

autonomamente e divergir das recomendações e orientações de quem o assiste. 

Ser autônomo significa ter uma vontade autolegisladora. Agente 
autônomo é autodirigido, não agindo por influência de mandatos 
externos. Assim, a autonomia exige a existência de um autêntico 



 
 

sujeito, um si mesmo, distinto das influências de outras pessoas e de 
motivos alheios (Jungles, 2007, p. 78).  

A pessoa autônoma tem o direito de consentir ou recusar o que lhe venha ser oferecido 

como proposta de intervenção preventiva, diagnóstica ou terapêutica que venham a afetar a 

sua integridade física, psíquica ou social (Muñoz, Fortes, 1998).  

A autonomia é o modo de ser do ser humano; uma pré-condição para a saúde e 

cidadania. É um valor fundamental que não é nem pode vir a ser absoluto, que é relativo e 

relacional e deve ser construído de forma contínua em uma rede de dependências maleável 

que se torna reduzida no adoecimento (Soares, Camargo Júnior, 2007). 

O ser humano não nasce autônomo, torna-se autônomo com a contribuição de 

variáveis estruturais biológicas, psíquicas e socioculturais. Mas algumas pessoas, de forma 

temporária ou permanente, têm sua autonomia reduzida. É o caso das crianças, dos deficientes 

mentais, de pessoas com quadros agudos de transtornos mentais, intoxicação exógena, sob 

efeito de drogas, estado de coma etc. Nestas situações de autonomia reduzida, cabe a terceiros 

(familiares ou profissionais de saúde) a tomada de decisões pela pessoa não-autônoma 

(Muñoz, Fortes, 1998). 

Pessoas autônomas podem falhar no ato de governar a si mesmas em razão de 

restrições temporárias impostas por doença, depressão, ignorância, coerção ou por condições 

que restrinjam suas opções (Beaauchamp, Childress, 2002). 

A coerção é um meio de controle externo que se caracteriza pela influência intencional 

de uma pessoa sobre outra, ameaçando-a com danos indesejáveis e evitáveis tão graves que 

faz com que ela, para evitá-los, aja de forma contrária à sua vontade. Ações autônomas e 

escolhas não devem ser pressionadas por outras pessoas, ainda que objetivem o bem do 

indivíduo (Junges, 2007). 

Beaauchamp, Childress (2002) categorizam três formas de influência que promovem o 

controle de uma pessoa sobre a outra:  

• Coerção: quando há uma ameaça séria e real de provocar dano ou usar força 

para controlar uma pessoa; 

• Persuasão: quando uma pessoa é convencida a acreditar em algo pelo mérito 

das razões expostas por outra pessoa; 

• Manipulação: tem por essência fazer a idéia de que uma pessoa é levada a fazer 

o que o manipulador quer por meios que não sejam coercitivos nem 

persuasivos. Na área da saúde, a principal manipulação é a manipulação da 



 
 

informação, através da qual se altera o entendimento que um indivíduo tem 

sobre uma situação, motivando-o a fazer o que o agente manipulador deseja. 

O próprio fato de o indivíduo viver em sociedade e de dever respeitar a dignidade e a 

liberdade dos outros e da coletividade faz com que não exista uma autonomia individual 

completa nem uma liberdade individual total (Araújo et al, 2008). 

Ainda que a autonomia completa seja um ideal e o homem não seja totalmente 

autônomo por incidirem sobre ele o forte controle das relações sociais, condicionantes (fatores 

econômicos, religiosos etc) e restrições à ação individual, ele possui uma margem própria de 

decisão e ação (Muñoz, Fortes, 1998). 

Violar a autonomia de uma pessoa é tratá-la meramente como 
um meio, de acordo com os objetivos de outros, sem levar em conta os 
objetivos da própria pessoa. Esse tratamento é uma violação moral 
fundamental, pois as pessoas autônomas são afins em si mesmas, 
capazes de determinar o próprio destino (Beauchamp, Childress, 2002, 
p. 143).  

Defender a autonomia é reconhecer que na relação entre profissional de saúde e 

paciente ambos devem ter espaço de voz ativa, respeitando-se as diferenças de valores, 

expectativas, demandas e objetivos das partes e reconhecendo-se que o sujeito do processo 

terapêutico é o paciente (Soares, Camargo Júnior, 2007). 

De acordo com Maluf et al (2007), a relação entre o cirurgião-dentista e o paciente é 

uma relação paternalista, em que o profissional exerce poder sobre o paciente, onde, em razão 

da sua submissão, cabe ao paciente apenas se sujeitar às decisões técnicas, o que vai de 

encontro ao princípio bioético de autonomia. Este processo pode ser levado ao ponto de o 

paciente ser anulado como pessoa, fazendo com que essa relação de poder seja uma das 

principais preocupações da bioética na atualidade. 

Respeito à autonomia no cuidado da saúde ou na pesquisa significa 
apresentar, de forma clara e transparente, o que se passa com o sujeito 
e as opções que a ciência biomédica coloca a seu dispor, respeitando a 
sua decisão sobre o que ele entende ser melhor para si. Pressupõe, 
igualmente, compreender que aquilo que o saber fazer biomédico 
coloca à disposição – como melhor alternativa, do ponto de vista 
profissional – pode não ser o mais adequado aos desejos do enfermo, 
ao que ele tem como perspectiva de futuro, ao que ele acha razoável 
viver ou não viver (Rego et al, 2009, p.46). 

Muitas vezes, o atendimento odontológico gera ansiedade e medo da dor. O paciente 

se sente diminuído por estar numa posição semideitada na frente do dentista e o profissional 

utilizar termos técnicos e de difícil compreensão durante a conversação. Se a patologia causa 



 
 

dor, o paciente pode aceitar um tratamento sem ter o real entendimento do que lhe é proposto 

para que seja aliviado do seu desconforto (Palomer, 2009). 

A condição econômica desfavorável é um dos fatores que levam a uma crescente 

procura por atendimento nas clínicas odontológicas de ensino, em decorrência da gratuidade 

dos serviços prestados. A necessidade, aliada à grande concorrência, faz com que o paciente 

se torne vulnerável diante de todo o processo de tratamento, recebendo menos informações do 

que deveria e consentindo mais do que gostaria em razão do receio de perder a sua vaga. Isto 

ocorre, por exemplo, na tomada de fotografias para reprodução em aulas e trabalhos 

científicos, que revela um desrespeito ao princípio da autonomia por não haver um 

consentimento livre, esclarecido e voluntário específico para este procedimento  (Gonçalves, 

Verdi, 2007). 

 

 

5.1.2- CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

A doutrina do consentimento informado surgiu no campo sanitário, clínico e de 

pesquisa, como uma exigência moral e legal que visa deixar expresso que no processo 

terapêutico foi empreendida uma ação previamente esclarecida e acordada entre profissional 

de saúde e paciente, sem que tenha havido coerção para isto (Cechetto, 2007). 

O objetivo da utilização do consentimento informado é garantir a autonomia do 

indivíduo nas decisões que podem vir a afetá-lo física ou mentalmente (Biondo-Simões et al, 

2007). 

O paciente tem o direito moral de ser esclarecido sobre a natureza e os objetivos dos 

procedimentos a serem realizados com fins preventivos, diagnósticos ou terapêuticos. Saber 

sobre a capacidade invasiva de tais procedimentos, a duração dos tratamentos, seus 

benefícios, prováveis desconfortos, riscos (físicos, psíquicos, econômicos e sociais) e 

inconvenientes que possa vir a ter (Muñoz, Fortes, 1998). 

O consentimento livre e esclarecido é uma autorização autônoma para uma 

intervenção médica ou envolvimento em uma pesquisa (Beauchamp, Childress, 2002).  

Deve ser obtido por livre manifestação da vontade pessoal do paciente, ou seja, sem 

coação física, psíquica ou moral e sem a utilização de simulações ou práticas enganosas 

(Muñoz, Fortes, 1998). 

O fornecimento das informações pode ser oral ou por escrito, desde que se tenha 

certeza da compreensão dos dados por parte do paciente, por este fato ser fundamental para a 



 
 

validade do consentimento. O consentimento obtido de forma oral é chamado “consentimento 

presumido” e é menos recomendado do que o tácito (escrito) (Biondo-Simões et al, 2007). 

O respeito à autonomia faz com que os profissionais tenham a obrigação de revelar 

informações, verificar e assegurar o esclarecimento e a voluntariedade do paciente e encorajar 

a tomada de decisão adequada. Uma pessoa é capaz de tomar decisão quando possui a 

capacidade de entender a informação material, fazer um julgamento sobre a informação 

utilizando-se para isto dos seus próprios valores, visar um resultado determinado e expressar 

livremente seu desejo àqueles que são responsáveis pelo seu tratamento ou procuram saber 

sobre a sua vontade (Beauchamp, Childress, 2002). 

O consentimento informado é a aprovação do indivíduo que possui autonomia, ou seu 

representante legal constituído de maneira espontânea, com linguagem clara e acessível, sobre 

sua participação na investigação/tratamento ao qual se submeterá (Garbin et al, 2006).  

O objetivo da doutrina do consentimento informado é obter a aceitação ou a rejeição 

de uma pessoa a uma proposta, feita por uma equipe de saúde, para a realização de um 

procedimento com fins de diagnóstico, terapia ou experimentação. O ato de aceitar ou rejeitar 

a proposta supõem competência e capacidade por parte do paciente, informação verdadeira e 

ausência de coerção (Cechetto, 2007). 

A capacidade para consentir é um requisito essencial para que o consentimento tenha 

validade jurídica e ética. Como um dos fatores para essa capacitação, temos a idade do 

paciente. No Brasil, sob o aspecto legal, a capacidade plena para consentir se dá aos 18 anos 

de vida. Outro condicionante da capacidade de consentir é a inexistência de fatores que 

reduzem ou retirem a capacidade de autodeterminação do indivíduo – enfermidades ou 

doenças mentais que afetem o discernimento para a prática dos atos da vida civil e situações e 

quadros que impossibilitem, ainda que transitoriamente, a expressão da vontade do indivíduo 

(Matos, 2007). 

Alguém é considerado competente para consentir juízos autônomos quando capacitado 

para processar informações específicas, escolher fins e meios e agir de acordo com estas 

escolhas, baseado em decisões razoáveis. Essa competência é determinada pela capacidade 

mental, racionalidade e inteligência do ser humano (Junges, 2007). 

Os indivíduos devem ser respeitados em sua individualidade e poder de decisão, sendo 

o consentimento livre e esclarecido a fonte de respeito à autonomia do paciente. Este 

consentimento é a garantia de que houve comunicação entre o profissional e o paciente, 

gerando um entendimento sobre a intervenção a ser realizada e deve ser específico para cada 

procedimento. A compilação de autorizações para realização de vários procedimentos em um 



 
 

documento único pode fazer com que o paciente, leigo e em situação de vulnerabilidade, 

entenda ser necessário concordar com tudo antes de iniciar o tratamento, o que não é verdade, 

uma vez que ele pode recusar-se a autorizar a utilização de uma imagem sua em trabalhos, 

ainda que tenha o objetivo de beneficiar a ciência. O consentimento deve ser um documento 

literalmente livre, esclarecido, renovável e revogável (Maluf et al, 2007). 

 Não basta que a pessoa seja informada, o entendimento, a compreensão das 

informações contidas no consentimento livre e esclarecido é fundamental. Para isto, é 

necessária a substituição do linguajar técnico-científico por informações compreensíveis ao 

nível intelectual e cultural dos pacientes (Muñoz, Fortes, 1998). 

Sua apresentação deve ser feita por indivíduo treinado e ser confidencial. O paciente 

deverá estar seguro da confidencialidade de todas as informações fornecidas (Castilho, 

Kalil, 2005). 

De acordo com Biondo-Simões et al (2007), a única forma de se ter certeza de que o 

paciente compreendeu o conteúdo do termo de consentimento livre e esclarecido é pedir que 

ele nos conte, com suas palavras, o que será feito, o que se espera como resultado e os tipos 

de complicações que poderão ocorrer com a realização do procedimento proposto.  

Amorim e Souza (2010) ressaltam que o fato de o usuário concordar com as 

indicações do cirurgião-dentista não significa que ele esteja esclarecido sobre o que lhe foi 

proposto. Enfatizam que a dificuldade de acesso ao sistema de saúde e aos serviços devem ser 

vistos como potenciais determinantes de restrição à liberdade das pessoas (a deficiência na 

oferta de serviços faz com que não existam opções de escolha terapêutica). 

“Uma pessoa autônoma que assina um formulário de consentimento sem lê-lo ou 

compreendê-lo, está habilitada a agir de forma autônoma dando um consentimento informado, 

mas ela não fez isso” (Beauchamp, Childress, 2002, p.138). 

No Brasil, o consentimento informado tem seus aspectos éticos e legais embasados no 

Código de ética Odontológica, no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil, no 

Código Penal e na resolução 196/96. Sua real importância está em fazer cumprir a lei, fazer 

com que se respeitem os direitos fundamentais das pessoas e trazer responsabilidade ao 

profissional que poderá responder por seus atos. 

Contempla ainda um respeito às vontades do paciente em relação ao tratamento 

oferecido. Apesar disso, os profissionais da odontologia demonstraram um baixo 

conhecimento acerca deste assunto, com 35% de relatos de total desconhecimento sobre esse 

documento (Garbin et al, 2007). 



 
 

A principal função e justificativa da utilização do consentimento informado é 

possibilitar que o indivíduo faça sua escolha individual autônoma e protegê-lo na realização 

da sua vontade (Beauchamp, Childress, 2002). 

Embora muitas vezes se pressuponha que o silêncio de uma pessoa constitua seu 

consentimento ou que este está implícito em outras declarações ou ações, tais inferências 

podem não ser garantidas. Por esta razão, os profissionais devem revelar, através do 

consentimento informado, um conjunto fundamental de informações que inclua (Beauchamp, 

Childress, 2002): 

• Os fatos ou descrições que os pacientes normalmente consideram importantes 

para decidirem se recusam ou consentem na intervenção ou pesquisa proposta; 

• As informações que o profissional acredita serem importantes; 

• As recomendações profissionais; 

• O propósito de buscar um consentimento; 

• A natureza e os limites do consentimento como um ato de autorização. 

 

Muñoz e Fortes (1998) consideram inadequado seguir um consentimento livre e 

esclarecido padronizado e destacam alguns requisitos básicos que não devem ser esquecidos 

na redação desse documento: 

• Linguagem acessível; 

• Procedimentos terapêuticos que serão utilizados, com seus objetivos e 

justificativas; 

• Desconfortos e riscos possíveis; 

• Benefícios esperados; 

• Métodos alternativos existentes; 

• Liberdade de o paciente recusar ou retirar seu consentimento, sem sofrer 

penalização ou prejuízo em seu tratamento; 

• Assinatura ou identificação dactiloscópica do paciente ou de seu representante 

legal. 

Documentos pré-estabelecidos ou elaborados por hospitais com informações gerais e 

solicitações de tratamento não são aceitos juridicamente como válidos para reconhecimento 

da autonomia do paciente (Matos, 2007). 

A renovação do consentimento livre e esclarecido deve ser feita quando acontecerem 

significativas modificações no panorama do caso, quando a situação se diferencie da existente 

na obtenção do consentimento inicial. Alterações também devem ser feitas, a qualquer 



 
 

instante, por decisão do paciente e isto não pode implicar em objeções nem sanções morais ou 

administrativas (Muñoz, Fortes, 1998). 

A Portaria nº 675 do Ministério da Saúde aprova a Carta dos Direitos dos Usuários 

da Saúde, que consolida os direitos e deveres do exercício da cidadania na saúde em todo o 

país. Em seu quarto princípio, assegura o atendimento que respeite os valores e direitos dos 

pacientes, visando à preservação da sua cidadania durante o tratamento (Brasil, 2006). Esta 

Portaria determina que: 

• Depois de adequada informação, o paciente tem direito a consentimento ou 

recusa de forma livre, voluntária e esclarecida, a quaisquer procedimentos 

diagnósticos, preventivos ou terapêuticos, salvo se isso acarretar risco à saúde 

pública; 

• O consentimento ou a recusa dados anteriormente poderão ser revogados a 

qualquer instante, por decisão livre e esclarecida, sem que lhe sejam imputadas 

ao paciente sanções morais, administrativas ou legais; 

• O paciente não ser submetido a nenhum exame, sem conhecimento e 

consentimento, nos locais de trabalho (pré-admissionais ou periódicos), nos 

estabelecimentos prisionais e de ensino, públicos ou privados; 

• O paciente tem direito de fazer a indicação de um representante legal de sua 

livre escolha, a quem confiará a tomada de decisões para a eventualidade de 

tornar-se incapaz de exercer sua autonomia. 

Para Ribeiro (2006), esta Portaria é um passo decisivo para consolidar a prevalência 

do interesse do paciente e não mais do profissional no sistema de saúde brasileiro. O autor 

considera a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde como uma iniciativa histórica que 

afirma o consentimento livre e esclarecido como substituto do paternalismo nas relações de 

saúde. 

O paternalismo pode ser conceituado como a interferência do profissional de saúde 

sobre a vontade da pessoa autônoma, tendo como com justificativas o bem-estar, a alegria, as 

necessidades, os interesses, ou valores do paciente (Muñoz, Fortes, 1998). 

A substituição do modelo paternalista se deve, em primeiro lugar, a um 

reconhecimento dos direitos do paciente e a um crescente respeito à sua autonomia, onde suas 

expectativas e necessidades são levadas em consideração pelo profissional de saúde. Também 

já foi demonstrado que a boa relação médico-paciente ajuda na adesão terapêutica e, por 

conseqüência, no êxito do tratamento. Além disto, o número de processos judiciais contra 

profissionais de saúde está aumentando, o que torna necessária a utilização de um documento 



 
 

que comprove a responsabilidade compartilhada com os pacientes nas decisões tomadas 

relativas aos procedimentos a serem efetuados. (Palomer, 2009). 

É claro e notório que os profissionais detêm o saber técnico, mas esse saber não é 

capaz de estabelecer o que o paciente considera ser melhor para a sua vida (Rego et al, 2009)  

De acordo com Biondo-Simões et al, (2007) a obtenção do termo de consentimento 

livre e esclarecido nunca deve ser delegada à enfermeira, à secretária ou a um aluno. 

 

 

5.1.3) CONFIDENCIALIDADE 

 

A confidencialidade está presente quando uma pessoa revela uma informação à outra, 

de forma privada, numa relação de confiança, verbalmente ou através de um exame médico, e 

a pessoa a quem o ato é revelado promete não a divulgar a terceiros sem permissão. A 

violação do direito da confidencialidade só se dá se a pessoa a quem foi revelada diretamente 

a informação revela isto a terceiros sem consentimento (Beauchamp, Childress, 2002).  

No campo da saúde, a confidencialidade ou a obrigação ao sigilo profissional designa 

a obrigação ética para os profissionais de saúde de guardar para si mesmos as informações das 

quais tomaram conhecimento (o que viram ou ouviram) no exercício da sua função. (Durand, 

2007). 

Há três tipos de argumentos que sustentam as regras para proteção da 

confidencialidade (Beauchamp, Childress, 2002): 

• Argumentos de base consequencialista: se os pacientes não pudessem confiar 

em seus médicos, para guardar segredo a respeito de algumas informações, 

ficariam relutantes em revelar informações completas ou em autorizar a 

realização de exames, o que impossibilitaria a realização de diagnósticos e 

prognósticos acurados ou a recomendação de melhores tratamentos. 

• Argumentos de autonomia e privacidade baseados em direitos: levam em conta 

os princípios morais, como respeito à autonomia e à privacidade. Violações da 

confidencialidade são freqüentemente consideradas como violações da 

privacidade e da integridade pessoal e adquirem uma importância especial 

quando os fatos revelados expõem o paciente a riscos legais, perda de amigos e 

de relacionamentos amorosos, desolação emocional, discriminação, perda do 

emprego etc. 



 
 

• Argumentos baseados na fidelidade: é relativa à fidelidade no relacionamento 

entre médico e paciente, uma obrigação do profissional em cumprir com as 

expectativas do paciente com relação à privacidade e de fazer jus à confiança 

de que a confidencialidade será mantida. 

 

Estas regras não são absolutas, havendo obrigações legais e morais de se divulgar uma 

informação confidencial caso existam riscos sérios para terceiros. Para esta avaliação, leva-se 

em consideração a probabilidade de que o dano venha a se concretizar e a magnitude desse 

dano, em contraposição à obrigação de se guardar a confidencialidade (Beauchamp, 

Childress, 2002).  

O objeto da confidencialidade se refere às informações divulgadas durante a prática 

profissonal. Estas informações podem ser fornecidas pelos pacientes, por seus familiares e 

também por outros profissionais que o assistam ou tenham assistido e são bastante diversas, 

indo desde o motivo que originou a consulta até outras que não têm relação direta com a 

doença (Durand, 2007). 

O Código de Ética Odontológico, em seu Art. 5º, Inciso VI, diz ser um dever do 

cirurgião-dentista guardar segredo profissional, só se justificando a quebra deste sigilo em 

situações como de notificação compulsória de doença, revelação de fato sigiloso ao 

responsável pelo incapaz e em defesa do interesse legítimo dos profissionais, situações 

previstas no Parágrafo 1º, do Inciso III, Art. 10. O Inciso I do Artigo 10º do referido código 

determina que constitui infração ética o ato de “revelar, sem justa causa, fato sigiloso de que 

se tenha conhecimento em razão da sua profissão” (CFO, 2003, CFO 2003, p.12). 

Será compreendida como justa causa para a revelação da sorologia do paciente, 

quando feita ao responsável pelo incapaz e quando o paciente contraria a recomendação de 

informar o parceiro sexual sobre a sua condição de portador do HIV (CFO, 2003, Pinto et al, 

2003). 

A Constituição Federal (1988), no Inciso XIV do Artigo 5º, assegura a todos o acesso 

à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando esta for necessária ao exercício 

profissional.  

Ameaças à confidencialidade estão presentes em muitas instituições com 

capacidade para armazenar e disseminar informações médicas confidenciais 

(Beauchamp, Childress, 2002). 

Devido ao grande número de prontuários odontológicos arquivados e do longo tempo 

de permanência dos pacientes nas instituições odontológicas de ensino, uma vez que transitam 



 
 

por várias clínicas (semiologia, periodontia, dentisteria, entre outras), fica claro que essa 

ameaça à confidencialidade é uma constante. 

A Portaria nº 675 do Ministério da Saúde consolida ainda os seguintes direitos dos 

usuários do sistema de saúde brasileiro (Brasil, 2006): 

• O atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação 

por parte de todos os profissionais de saúde. 

• Ser identificado pelo nome e sobrenome, não devendo ser chamado pelo nome 

da doença ou do agravo à saúde, ou ainda de forma genérica ou quaisquer 

outras formas impróprias, desrespeitosas ou preconceituosas. 

• Segurança quando submetidos à realização de procedimentos pela equipe 

profissional. 

• Receber explicações claras sobre o exame a que vai ser submetido e para qual 

finalidade irá ser coletado o material para exame de laboratório. 

• Ser resguardado de seus segredos, através da manutenção do sigilo 

profissional, mesmo após a morte, salvo quando há expressa autorização do 

paciente ou em caso de imposição legal, como em situações que acarretem 

riscos à saúde pública.  

 

Antes de se revelar informações confidenciais, os profissionais de saúde devem 

procurar maneiras alternativas de realizar um benefício ou de prevenir um dano. A principal 

justificativa está no fato de os profissionais de saúde serem obrigados a reduzir o risco de 

morte (possível conseqüência, por exemplo, da transmissão de patógenos para terceiros que 

ignoram a sorologia de seus parceiros). No que diz respeito à epidemia da AIDS, regras legais 

e morais de confidencialidade ainda estão em evolução, tomando como base, em parte, o 

modo como casos similares foram tratados previamente (Beauchamp, Childress, 2002). 

 

 
5.2- FORMAÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA 
 
 

O ensino odontológico, em muito, está baseado nas atividades práticas 
desenvolvidas pelos alunos de graduação nos ambulatórios de 
atendimento clínico das faculdades. Mesmo existindo disciplinas 
“teóricas”, tratando de temas de bioética e ética profissional, é no 
cotidiano desses ambulatórios que o aluno observa e exerce as ações. 
Nesse sentido, o ambulatório é o lugar privilegiado não só para o 



 
 

aprendizado dos procedimentos técnicos, mas também para o 
exercício da reflexão ética (Ramos, 2003, p.165). 

Prado e Garrafa (2006) afirmam que a formação em saúde deve proporcionar o 

desenvolvimento de competências e habilidades técnicas, éticas e humanísticas a serem 

expressas na capacidade de agir com reflexão crítica e respeito aos valores do indivíduo e da 

coletividade e identificação de suas reais necessidades. 

De acordo com Amorim e Souza (2010), os profissionais nem sempre estão 

preparados para lidar com conflitos éticos no exercício da profissão e esta dificuldade é ainda 

maior entre os cirurgiões-dentistas em razão da excessiva tecnificação do trabalho que 

desenvolvem. Consideram que é um grande desafio para o ensino dotar o profissional com 

competência para agir de forma responsável, autônoma e comprometida com os usuários, a 

comunidade e seu trabalho. 

Freitas et al (2005) avaliaram que dois terços dos formandos em Odontologia que 

participaram de sua pesquisa tinham um desenvolvimento ético e moral bem aquém do 

almejado, o que confere uma inadequação para a prática profissional pautada por valores 

morais, em termos éticos e de responsabilidade social. Esta inadequação leva ao 

questionamento das práticas nas universidades, por não terem viabilizado que o acadêmico 

alcançasse um nível de desenvolvimento moral aceitável ao fim da graduação. 

Gonçalves e Verdi (2007) observaram, em sua pesquisa com docentes, a idéia de que a 

universidade e o serviço que esta presta à população estão acima de qualquer direito do 

paciente, justificando-se toda e qualquer atitude tomada nas clínicas de atendimento em nome 

do ensino. O paciente é visto como um meio através do qual se alcança o fim proposto para a 

instituição: o atendimento a ser realizado pelo aluno. Neste processo cabe, inclusive, uma 

priorização ao atendimento de casos de interesse acadêmico, desrespeitando a ordem de 

convocação dos pacientes na fila de inscrição, fazendo com que uns esperem muito mais 

tempo do que outros por uma oportunidade de assistência às suas necessidades. Isto 

caracteriza uma “coisificação” das pessoas.  

Alunos do último período de duas faculdades de Odontologia relataram a Lima e 

Souza (2010) que há uma abordagem teórica dos conceitos de ética e humanização durante o 

curso, mas que tais conceitos não são devidamente aplicados na prática. O grupo pesquisado 

sugeriu que os aspectos éticos fossem instituídos desde o início da formação acadêmica, que 

houvesse capacitação e substituição de alguns professores e que fosse realizada uma avaliação 

ética dos alunos na prática clínica.  



 
 

Campos (2004) alerta para a necessidade da reflexão sobre ética profissional desde a 

formação do aluno, na execução dos serviços ou nas relações interpessoais cotidianas, 

englobando o estabelecimento de relações que culminem em credibilidade, satisfação e 

confiança. 

Rego et al (2004) afirmam ser indispensável aos profissionais de saúde a permanente 

avaliação da sua própria prática, devendo o profissional se questionar quanto à repercussão 

efetiva de suas atitudes e das decisões que toma sobre os pacientes e seus colegas de 

profissão. Falhas na formação ética, assim como na técnica, são indicadas como responsáveis 

pela insatisfação das pessoas com a assistência à saúde. 

Guerra (2006) ressalta que o cirurgião-dentista, desde a sua formação, enfrenta 

dilemas diariamente e sua formação ética lhe dará um caráter mais humanitário e humanístico, 

sendo este processo de aprendizagem mais eficaz nos primeiros anos de estudo, porém, 

devendo permear toda a sua formação, de forma dinâmica e interessante para os acadêmicos. 

Segundo a autora, deve-se introduzir no aluno o nexo entre dois mundos: valores éticos e 

técnicos, convidando-o a transitar nessa ponte como um espaço de reflexão, promovendo um 

trabalho interdisciplinar.  Como demandas que justifiquem a inclusão da bioética em todo o 

currículo, destaca, entre outros, o conhecimento dos limites éticos em relação ao avanço da 

tecnologia; o reconhecimento do paciente como pessoa em sua dignidade, respeitando a sua 

autonomia através do consentimento informado e a aplicação do código de ética profissional. 

“O olhar profissional é reduzido ao ‘tratar dentes’, sendo o indivíduo e seu contexto, 

na maioria das vezes, esquecido no que poderia ser uma ação de cuidado” (Amorim, Souza, 

2010). 

Prado e Garrafa (2006) colhem relatos que identificam a formação voltada para o 

desenvolvimento da habilidade manual, mas com pouca reflexão teórico-científica e muito 

pouca capacidade de reflexão ética, com a parte prática tendo muito mais ênfase do que as 

condutas profissionais. 

Estrada (2006) enfatiza o predomínio do desconhecimento sobre a responsabilidade 

que se gera quando não são aplicados os conceitos éticos e legais no exercício profissional da 

odontologia, o que deve, em sua concepção, ser enfatizado em todas as instâncias que 

envolvam a prática odontológica, tanto na formação profissional como na atuação em setor 

público e privado. 

O professor de odontologia tem um papel importante na formação de futuros 

profissionais, sendo uma referência a ser seguida por suas habilidades técnicas e por sua 

postura ética, cabendo-lhe fazer com que reflitam sobre estas questões, fornecendo os meios 



 
 

para esta reflexão.  A condição de objeto de ensino vivenciada pelos pacientes é questionável 

e não deveria justificar desrespeito à sua dignidade  (Gonçalves, Verdi, 2007). 

Lima e Souza (2010) concluíram que os acadêmicos encontram-se insatisfeitos com 

sua formação, no que se refere aos aspectos éticos e de humanização. De acordo com o 

estudo, existe uma íntima relação entre comportamento profissional e formação pessoal. 

Sendo assim, dificilmente um profissional será ético e terá atitudes humanizadas se não tiver 

uma semelhante história de formação familiar e social. 

A falta de aplicação dos preceitos éticos no exercício da odontologia, assim como a 

ausência do ensino desses preceitos nos currículos das instituições formadoras, tem gerado 

uma má atuação profissional e a deterioração da imagem do cirurgião-dentista perante a 

sociedade (Estrada, 2006).  

De acordo com Ramos (2003), “o processo ensino-aprendizagem baseia-se no olhar 

para a experiência, e não só no discurso. O aluno olha para o professor e assimila a sua 

conduta.” 

Avaliando o conhecimento de cirurgiões-dentistas brasileiros sobre os aspectos 

bioéticos do tratamento odontológico, Gonçalves et al (2007) concluíram que muitos 

profissionais não os levam em consideração na sua atividade clínica cotidiana, 

desconsiderando a autonomia dos seus pacientes, principalmente quando há divergência de 

opinião quanto à escolha do tratamento a ser realizado. 

Campos (2003) identificou que a mentalidade individualista é cultivada na formação 

dos acadêmicos de Odontologia. Ao aluno é dito que ele precisa ser independente e que tem 

que tomar decisões sozinho, uma mentalidade com referenciais paternalistas. Outro aspecto 

observado é que as responsabilidades profissionais são enfatizadas com um cunho jurídico, ou 

seja, é passada a mensagem de que o consentimento para a realização de tratamentos ao invés 

de ter sua razão de existir pautada em valores, como o respeito aos direitos de informação e à 

liberdade do paciente, tem sua concepção preconizada como um instrumento jurídico para 

evitar processos.  

Freitas et al (2005) enfatizam que quando se observa que estudantes, especialmente da 

área da saúde, priorizam o cumprimento da lei em detrimento da vida humana, torna-se 

necessário repensar a formação profissional; o recurso humano que se pretende integrar na 

sociedade. 

Ramos (2003) ressalta que os aspectos técnicos são extremamente mais enfatizados no 

ensino odontológico do que os aspectos humanitários da relação profissional-paciente. Assim, 



 
 

o paciente deixa facilmente de ser visto como pessoa, com identidade e dignidade próprias, 

para se tornar “doença” que, como tal, pode ter maior ou menor valor científico. 

As ações são desenvolvidas visando promover a cura da doença de um indivíduo, 

sendo negligenciado o cuidado da pessoa doente e o estímulo ao desenvolvimento da 

capacidade de cuidar de si mesmo e ter autonomia (Amorim, Souza, 2010) 

O conhecimento dos fundamentos teóricos e práticos da bioética é, 
assim, fundamental para formação do profissional de saúde, pois 
favorece a compreensão da realidade numa perspectiva consciente, 
crítica e interdisciplinar. Ao ler e discutir temas da pauta bioética, o 
estudante se depara com análises sobre sistema de valores, crenças e 
atitudes, que servirão de subsídio para ponderação ética e deliberação 
de conduta, desenvolvendo habilidades e capacidades que melhor o 
qualificam para o exercício da assistência em saúde (Prado, Garrafa, 
2006, p. 273). 

Pinheiro et al (2009) afirmam que os cursos de Odontologia necessitam fazer uma 

reavaliação com relação ao tipo de profissionais que estão formando, devendo-se pensar 

também sobre a importância de integração entre ensino e serviço, para que o aluno possa 

compreender o seu papel enquanto profissional de saúde no seu contexto social. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (Brasil, 2002b) voltadas à formação do Cirurgião 

Dentista têm por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício 

de um rol de competências e habilidades gerais que incluem: 

• Respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional;  

• Atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em programas de 

promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, 

sensibilizados e comprometidos com o ser humano, respeitando-o e 

valorizando-o;  

• Atuar multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente 

com extrema produtividade na promoção da saúde baseado na convicção 

científica, de cidadania e de ética;  

• Reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a 

garantir a integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 

exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 

•  Cumprir investigações básicas e procedimentos operatórios.  

 



 
 

Diante do exposto, está previsto pelas diretrizes curriculares nacionais para 

odontologia, desde 2002, que a graduação em odontologia deve formar profissionais 

generalistas capacitados para realizar diagnóstico e procedimentos operatórios, preparados 

para atuar em ações integrais de atenção à saúde do indivíduo e da comunidade, juntamente 

com uma equipe multiprofissional, com conduta ética que respeite e valorize o paciente e 

promova cidadania. 

 

 

      5.2.1) HIV/AIDS E ODONTOLOGIA 
 
 

Em meados de 1981, um elevado número de pacientes do sexo masculino, moradores 

de São Francisco e Nova York, nos Estados Unidos da América, apresentaram um quadro 

clínico semelhante, manifestando Sarcoma de Kaposi, pneumonia por Pneumocystis carinii e 

comprometimento do sistema imunológico. Foi constatado que se tratava de uma nova 

doença, de etiologia provavelmente infecciosa e transmissível. Surgiram, então, as primeiras 

preocupações das autoridades de saúde pública dos EUA (Brasil, 2002; Brasil, 2006). 

Casos similares ocorreram também no Haiti e na África Central. Em decorrência das 

características observadas nos grupos de portadores observados, houve a adoção temporária 

da nomenclatura “Doença dos 5H” (hemofílicos, homossexuais, haitianos, heroinômanos1 e 

hookers2) (Brasil, 2002; Brasil, 2006). 

Em 1983, o HIV-1 foi isolado de pacientes doentes, pelos pesquisadores Luc 

Montaigner (França) e Robert Gallo (EUA). Um segundo agente etiológico foi identificado 

em 1986, com características semelhantes ao HIV-1, que foi chamado HIV-2. Um comitê 

internacional recomendou, então o termo HIV (Human Immunodeficiency Vírus ou Vírus da 

Imunodeficiência Humana) para denominar o causador da nova doença, a Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS) (Brasil, 2002; Brasil, 2006). 

O período entre a infecção pelo HIV e o aparecimento dos primeiros sintomas da 

AIDS irá depender, principalmente, do estado de saúde geral do indivíduo, evoluindo na 

ausência de tratamento específico em 85-90% dos casos, dando origem a infecções 

oportunistas. As características virais, o hospedeiro e as infecções recorrentes 

presumivelmente interagem para produzir as variações clínicas em pessoas que não estejam 

recebendo terapia anti-retroviral (Brasil, 2002, Phair, 2005; Brasil, 2008). 

                                                
1 Usuários de Heroína injetável. 
2 Profissionais do sexo em inglês. 



 
 

Dados epidemiológicos do Ministério da Saúde indicam que foram identificados 

592.914 casos de AIDS no Brasil, de 1980 a junho de 2010  (Brasil, 2010b). 

A epidemia de AIDS no Brasil pode ser descrita como um mosaico, composto de 

várias subepidemias de diferentes realidades, conseqüentes aos perfis de renda familiar, grau 

de escolaridade da população e capacidade de investimentos na saúde, seguindo tendências de 

interiorização, feminização e pauperização (Brito et al, 2000, Sadala, Marques, 2006). 

O advento da AIDS é um fato significativo na história da odontologia. O aparecimento 

da síndrome determinou mudanças significativas, fazendo com que os profissionais ficassem 

mais atentos às normas de biossegurança e mais preocupados em fazer uma rigorosa avaliação 

clínica dos seus pacientes, aprofundando seus conhecimentos sobre o assunto. Com isto, 

foram colocadas em pauta questões relativas às condições de trabalho oferecidas em 

ambientes públicos e privados, uma vez que se tornava necessário proteger o paciente e 

também o profissional (Ramos, 2003). 

Quarenta por cento dos indivíduos infectados pelo HIV apresentam uma ou mais 

manifestações bucais. Este índice pode chegar a 90% quando o paciente atinge os últimos 

estágios de imunossupressão. Diante desta condição, o cirurgião-dentista desempenha um 

importante papel no reconhecimento das manifestações periodontais e bucais que 

caracterizam diferentes estágios da infecção e na indicação para que sejam realizados exames 

de controle imunológico e de verificação de carga viral, podendo ser o primeiro profissional a 

identificar a AIDS (Birman et al, 2000, Souza et al, 2000, Silva et al, 2002, Ryder, 2005).  

Feijoo et al (2005) afirmam que a observação do surgimento de candidíase oral seria 

útil, inclusive, para predizer a progressão da infecção pelo HIV para AIDS em países onde há 

dificuldade de acesso a testes laboratoriais e medicação anti-retroviral. Para Amador et al 

(2002) essa lesão bucal pode ser o primeiro indicativo de uma investigação diagnóstica para a 

doença, sendo a inspeção bucal caracterizada por eles como um método diagnóstico sensível, 

de baixo custo e não invasivo. 

Entre as lesões bucais indicadoras de diminuição da imunocompetência estão a 

candidíase oral, a leucoplasia pilosa, extensas ulcerações aftosas, gengivoestomatite ulcerativa 

necrosante aguda, eritema linear, Sarcoma de Kaposi e periodontite ulcerativa necrosante, 

sendo esta última um dos mais fortes indicadores de a contagem de linfócitos CD4 estar 

severamente diminuída, caracterizando a evolução do quadro clínico para AIDS (Costa et al, 

2006, Ryder, 2005; Miziara et al, 2004, Amador et al, 2002, Cavassani et al, 2002, Souza et 

al, 2000). 



 
 

O primeiro sítio de aparição do Sarcoma de Kaposi, podendo vir a ser o único sítio em 

25% dos pacientes, é a cavidade oral (Birman et al, 2000). 44,16% dos pacientes com 

Sarcoma de Kaposi pesquisados por Fuentes (2005) apresentavam lesão bucal.  

Episódios severos de estomatite aftóide recidivante também têm sido observados, com 

ulcerações dolorosas de duração e tamanho variáveis associadas ao aumento da carga viral e 

diminuição de CD4 (Miziara et al, 2005).  

Lesões de herpes simples recidivam com maior freqüência nesses pacientes, 

aparecendo, muitas vezes, como múltiplas lesões persistentes que formam vesículas as quais 

produzem úlceras dolorosas, irregulares, múltiplas e rasas (Raitz et al, 2002). 

Delgado et al (2004) observaram que a maioria das crianças apresenta lesões orais 

dentro dos primeiros anos de infecção pelo HIV. Um quadro de hipertrofia de parótida 

predomina no paciente infantil. Assim como no adulto, a manifestação fúngica mais comum é 

a candidíase oral. Entre as infecções virais, as mais freqüentes são causadas pelos herpes vírus 

(Herpes simples tipo 1, Epstein-Barr, Citomegalovirus e Varicela Zoster). 

Estudando os efeitos dos medicamentos anti-retrovirais na cavidade bucal de 

portadores de HIV, Salas et al (2006) encontraram uma prevalência de sensação de boca seca 

(xerostomia) em 47,8% dos pacientes pesquisados, seguida de cáries múltiplas (34,4%) e 

candidíase eritematosa (31,1%). 

Fato é que os portadores de HIV/AIDS requerem pronto atendimento e contínuo 

monitoramento da saúde bucal (Senna et al, 2005). 

As manifestações clínicas associadas à imunossupressão evidenciam a relevância que 

o cirurgião-dentista pode ter no diagnóstico e no monitoramento da infecção pelo HIV/AIDS 

e me fazem crer que este grupo de pacientes, por suas particularidades, despertam o interesse 

de docentes e alunos em razão da riqueza de informações que podem ser estudadas na 

avaliação de cada caso.  

Um exame bucal nesses pacientes pode ser um estímulo à coleta de dados, como a 

realização de fotografias para ilustração de aulas, por exemplo.  

Ao mesmo tempo, o estigma, o preconceito e o “medo do contágio” podem fazer com 

que o paciente tenha violado o direito ao sigilo de suas informações, com a divulgação para 

toda a turma de que aquele determinado paciente apresenta uma sorologia positiva para HIV, 

para que todos “tenham cuidado” caso precisem “se aproximar” dele. 

Gomes Filho (2003) relaciona a estigmatização em torno dos portadores do HIV/AIDS 

a fatores como falta de conhecimento sobre a doença, mitos sobre a transmissão do vírus, 

preconceito e ao fato de a AIDS ainda ser incurável. 



 
 

A realidade da AIDS faz um chamamento aos profissionais da odontologia, pois há um 

grande despreparo, preconceito e medo em relação ao tratamento dos portadores do HIV. 

Procedimentos de proteção devem ser utilizados como rotina em qualquer atendimento 

odontológico. Salienta-se a necessidade da busca de conhecimentos de níveis adequados de 

prevenção da infecção cruzada e dos métodos de proteção aplicáveis (Raitz et al, 2002). 

“Deve o cirurgião dentista buscar mais conhecimento acerca do assunto em questão, 

não só para o seu aprimoramento científico, mas tendo em vista que o conhecimento é 

também um caminho para vencer o preconceito” (Ramos, Maruyama, 1997, p. 71). 

Senna Guimarães e Pordeus (2005) fazendo um estudo na cidade de Belo Horizonte 

constataram que apesar de existir um serviço odontológico de referência para portadores de 

HIV/AIDS, este tem se mostrado insuficiente para atender a demanda de pacientes. 

Gonçalves e Verdi (2007) ressaltam ainda que as unidades da saúde pública de 

atendimento prestam, em sua maioria, atendimentos odontológicos básicos que não suprem 

integralmente as necessidades da população em geral. 

Compondo o Programa Nacional de DST e AIDS, encontramos o Serviço de 

assistência ambulatorial em DST/AIDS e o Serviço de assistência especializada em 

DST/AIDS. Constituem esses serviços ambulatórios gerais ou de especialidades, ambulatórios 

de hospitais, unidades básicas de saúde, postos de saúde, policlínicas e serviços de assistência 

especializada em DST/AIDS. Têm por objetivo a atenção integral e de qualidade aos usuários, 

através de uma equipe multiprofissional que inclui o cirurgião-dentista. Em Niterói, são 

referenciados como unidades de atendimento odontológico a portadores de HIV/AIDS a 

Policlínica Regional Carlos Antônio (que é um CEO – Centro de Especialidades 

Odontológicas) e o Hospital Municipal Carlos Tortelli (Brasil, 2010 a). 

O paciente deve ser avaliado com o objetivo de adoção de medidas de prevenção, 

diagnóstico e intervenções precoces, independente de haver queixas específicas. As consultas 

devem acontecer a cada seis meses (Brasil, 2010 c). 

O serviço deve contar com pronto-atendimento para situações de urgência, tais como 

dores, fraturas dentais, traumas orais e o aparecimento de lesões na cavidade bucal (Brasil, 

2010 c). 

Uma questão que envolve portadores de doenças estigmatizadas como a AIDS é o 

medo de serem identificados, fazendo com que procurem Unidades de Saúde mais distantes 

de suas casas, diminuindo o risco do encontro com pessoas de seu convívio social. Esta 

atitude gera uma limitação nas possibilidades de exercer os seus direitos e de acesso aos 

meios de proteção e assistência (Almeida, Lambrocini, 2007). 



 
 

Este é um dos motivos que me faz pensar que as escolas de odontologia são uma 

referência de tratamento aos portadores de HIV/AIDS. Um local onde o serviço é oferecido a 

todos os cidadãos, com controle de biossegurança e de forma gratuita para a maioria dos 

procedimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6- OBJETIVOS 

 

 

6.1- Objetivo geral:  

Analisar, do ponto de vista da bioética, um serviço que atende a pacientes em uma 

escola de graduação em Odontologia da cidade de Niterói, considerando a visão de 

professores e alunos. 

 

6.2- Objetivos específicos:  

a) Analisar a autonomia do paciente na clínica de ensino;  

b) Discutir sobre o princípio de consentimento livre e esclarecido no atendimento 

aos pacientes, incluindo as informações prestadas com relação aos 

procedimentos a serem realizados; 

c) Refletir sobre o princípio do respeito à privacidade e à confidencialidade no 

atendimento aos pacientes e na manipulação de suas informações (prontuário 

odontológico); 

d) Discutir o ambiente de ensino propiciado ao estudante, considerando sua 

formação ética e tendo como analisador o paciente portador de HIV/AIDS. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

7- MÉTODO 

 

 

Esta pesquisa é orientada pelos preceitos da Resolução 196/96 do Conselho Nacional 

de Saúde e foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

Fluminense. 

Inicialmente, foi feita uma revisão de literatura, utilizando os descritores AIDS, HIV, 

lesões orais, autonomia, confidencialidade e principialismo em sites e materiais produzidos 

pelo Ministério da Saúde, Scielo, PubMed e publicações específicas de Bioética (livros e 

revistas). 

Este trabalho foi realizado através de pesquisa qualitativa com entrevistas a 

professores de clínica integrada e alunos em uma escola de Odontologia da cidade de Niterói - 

Universidade Federal Fluminense. 

O método qualitativo de pesquisa responde a questões muito particulares, do mundo 

das relações humanas, das representações e da intencionalidade, o que dificilmente pode ser 

traduzido em números e indicadores quantitativos. Trabalha com o universo dos significados, 

dos motivos, dos valores, das atitudes, das aspirações e crenças dos indivíduos (Minayo, 

2007). 

Foram feitas entrevistas semi-estruturadas com um professor coordenador e um 

professor assistente da clínica integrada e dez alunos do nono e último período do curso de 

odontologia. Além disso, foi realizado um grupo focal, composto por nove alunos de ambas as 

turmas do nono período (manhã/tarde e tarde/noite), totalizando doze indivíduos participantes 

da pesquisa.  

Os alunos foram selecionados para composição do grupo focal através de sorteio. 

Posteriormente, foram feitas entrevistas individuais com esses alunos e com mais um sujeito 

de pesquisa que não pôde comparecer ao grupo focal. 

Apesar de a Universidade ser uma instituição voltada para o ensino a pesquisa e a 

extensão, os formandos não aderiram a proposta de contribuição com a pesquisa científica. 

Foram feitas quatro tentativas de realização de grupos focais, com amostras diferentes que 

incluíam as duas turmas de alunos, mas apenas dez deles foram voluntários para participar da 

coleta de dados.  

O conteúdo foi abordado de forma mais ampla e satisfatória nas entrevistas com os 

alunos (individuais e grupo focal), uma vez que pudemos conversar em uma sala reservada 

para a coleta de dados, diferentemente do que ocorreu com os professores, que me 



 
 

concederam as entrevistas na clínica de ensino (por solicitação do coordenador de clínica), 

enquanto os acadêmicos  desenvolviam suas atividades. Além do grande ruído que havia no 

local, ambos estavam apressados para responder as perguntas, antecipando-se em algumas 

respostas antes que eu concluísse a minha fala, uma vez que era possível visualizar o 

questionário que estava em minhas mãos. 

Não foi possível captar pacientes para a pesquisa, uma vez que não existe um banco de 

dados na faculdade, não sendo possível contatar quem não está sendo atendido nas clínicas de 

ensino no decorrer do semestre letivo. Foram feitas inúmeras tentativas de busca, incluindo 

disciplinas citadas como referências ao atendimento de lesões orais em portadores de 

HIV/AIDS (patologia e diagnóstico), mas até a conclusão deste trabalho, nenhum paciente foi 

referenciado pela UFF para participação na pesquisa. 

A entrevista semi-estruturada é uma combinação de perguntas fechadas e abertas em 

que o entrevistado pode discorrer sobre o assunto em questão sem se prender às questões 

formuladas (Minayo, 2007). 

Questões abertas definem a área a ser explorada, ao menos de início, a partir da qual o 

entrevistador ou a pessoa entrevistada pode divergir a fim de prosseguir discorrendo sobre 

uma determinada idéia ou se aprofundar em detalhes sobre alguma indagação (Britten, 2009). 

Acredito que os jovens tendem a falar de forma mais desinibida e franca quando 

estimulados a fazê-lo em grupo, principalmente quando esse grupo é constituído por pessoas 

conhecidas com os quais convive diariamente. Por esta razão, o grupo focal foi selecionado 

como uma das ferramentas de coleta de dados para esta pesquisa. 

Grupos focais constituem um tipo de entrevista em grupo que valoriza a comunicação 

entre os membros participantes da pesquisa com a finalidade de gerar dados. São projetados 

para valorizar a interação grupal, com o intuito de coletar informações diversas – as pessoas 

são estimuladas a falar umas com as outras, a contar histórias, comentar seus pontos de vistas 

sobre determinado assunto e relatar experiências vividas (Kitzinger, 2009). 

Os grupos focais, de acordo com Minayo (2007), podem ser definidos como uma 

modalidade de entrevista em grupo onde é possível confrontar as falas dos participantes. 

Esta técnica permite coletar, a partir do diálogo e do debate com e entre os alunos, 

informações acerca do tema pesquisado. É uma reflexão que permite que eles apresentem, 

simultaneamente, seus conceitos, impressões e concepções sobre o assunto, gerando 

informações de cunho essencialmente qualitativo (Neto et al, 2002). 

Para coleta de dados do grupo focal, foram utilizados gravadores de voz e filmadora, 

operada por um colaborador.  



 
 

Outro recurso de observação empregado foi o diário de campo, descrito por Minayo 

(2007), como um caderninho, caderneta ou arquivo eletrônico no qual são escritas todas as 

informações que não fazem parte do material formal das entrevistas. 

Toda coleta de dados foi precedida pela leitura explicativa do Termo de 

Consentimento livre e Esclarecido e só é realizada após a concordância dos sujeitos da 

pesquisa em participar da mesma, sendo-lhes assegurado o direito de desistirem da 

participação a qualquer momento.   

O método utilizado para avaliação e interpretação do material coletado nas entrevistas, 

nos grupos focais e no diário de campo produzido a partir das observações efetuadas, foi a 

Análise Temática que, de acordo com Pope et al (2009), é a mais comumente usada em 

pesquisas de atenção em saúde, onde o pesquisador agrupa dados por temas e examina-os.  

Consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma comunicação. 

Desdobra-se em três etapas (Minayo, 2008): 

• Pré-análise: escolha dos documentos a serem analisados e retomada de 

hipóteses e objetivos iniciais da pesquisa. 

• Exploração do material: classificação do material, visando alcançar o núcleo de 

compreensão do texto. Para isso, o investigador busca encontrar categorias que 

são expressões ou palavras significativas em função das quais o conteúdo de 

uma fala será organizado. 

• Tratamento dos resultados obtidos e interpretação: os resultados são 

submetidos a operações estatísticas simples (porcentagens) ou complexas 

(análise fatorial) que permitem colocar em relevo as informações obtidas. 

 

Foram utilizadas as seguintes categorias de análise: 

• Autonomia: observada através da participação dos pacientes na discussão 

terapêutica; no poder de decisão sobre o tratamento proposto; no 

consentimento para realização de exames e no esclarecimento sobre as 

particularidades do seu caso clínico, que lhe dá empoderamento para fazer as 

próprias escolhas. 

• Confidencialidade: avaliada através da preservação das informações dos 

pacientes pelos profissionais em formação e professores; do arquivamento dos 

dados; do acesso aos prontuários; da utilização de imagens e dados dos 

pacientes mediante autorização prévia.  



 
 

• HIV/AIDS em Odontologia: a bioética na formação profissional; a conduta dos 

docentes na orientação dos discentes; conhecimento e conduta na atenção ao 

portador de HIV/AIDS na clínica de ensino; conduta ética nas relações entre 

docentes, discentes e pacientes.. 

 

Para que os participantes da pesquisa tivessem as suas identidades preservadas, foram 

utilizados os seguintes códigos de identificação: 

 Alunos: letra A seguida da numeração de 1 a 10. 

 Professores: letra P seguida pelos números 1 e 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8- DISCUSSÃO 

  

 

No primeiro contato que tive com os alunos, para realização do grupo focal, eles 

relataram que o tema da pesquisa gerou uma reflexão individual sobre o significado dos 

conceitos abordados (autonomia e confidencialidade). A confusão feita por eles na descrição 

conceitual sugere que os princípios aqui discutidos não são comumente examinados no 

exercício prático-clínico desses acadêmicos. Pude verificar que a discussão proposta pela 

pesquisa serviu como um meio de aprendizado para os estudantes. 

Assuntos como “sigilo profissional” (termo citado pelo aluno), código de ética 

odontológica e responsabilidade civil do cirurgião-dentista são abordados na disciplina 

Perícias em Odontologia, não havendo uma matéria específica de bioética na formação 

acadêmica dos sujeitos de pesquisa. 

Atualmente, muito se discute em Odontologia sobre a relação profissional/paciente 

com vistas a construir uma prática de atendimento amparada pela lei, de forma a evitar ações 

judiciais.  Os direitos do paciente são pensados a partir da proteção judicial que a prestação do 

serviço em saúde deve oferecer ao profissional. 

Esse fato foi bem observado por Campos (2003). O autor afirma que as 

responsabilidades profissionais têm ênfase sobre o aspecto jurídico, e o consentimento 

fornecido pelo paciente para intervenção terapêutica tem por objetivo servir como instrumento 

que proteja o profissional contra processos e não como uma forma de respeito aos direitos de 

informação e preservação da autonomia do paciente. 

 

 

8.1) Autonomia 

 

O principio da autonomia contempla a idéia de que se devem respeitar as vontades do 

paciente na realização de um atendimento. Um indivíduo autônomo age livremente e decide o 

que é bom para ele e o que lhe produz bem-estar, sendo necessário, para isso, que esteja bem 

informado tendo o direito de recusar a realização de qualquer intervenção com a qual não 

concorde (Janota et al, (2007, Cechetto, 2007, Beauchamp, Childress 2002, Teixeira et al, 

2008). 

 

 



 
 

8.1.1) As visões sobre o paciente 

 

No início da reflexão conjunta, os alunos descreveram o perfil do paciente que 

atendem na Faculdade de Odontologia da UFF como “socialmente desfavorecido”, que chega 

à clínica com uma “necessidade extrema de fazer o tratamento”. Segundo os alunos, esse fato 

já faz com que o paciente se coloque numa posição de inferioridade diante da equipe que vai 

atendê-lo e, com isso, ele fica “suscetível realmente ao que a clínica possa gerar pra ele, 

entendeu?” 

Esse “desfavorecimento social” também foi observado por Gonçalves e Verdi (2007), 

que afirmam ser a condição financeira desfavorável um dos fatores que levam o paciente a 

procurar atendimento na clínica odontológica de ensino, pois os serviços prestados são 

gratuitos.  

A9 faz a seguinte afirmação: “o paciente fica submisso realmente, porque ele tá 

precisando (fala com ênfase) muito daquilo. Ele chega numa situação extrema já, porque não 

tem recursos pra fazer o tratamento em outros lugares, entendeu? Então, realmente, é o que a 

gente vê aqui.” 

De acordo com os alunos, o longo processo que enfrentam para concluírem o 

tratamento é outro fator de desgaste para os pacientes, que por vezes sofrem um grande abalo 

emocional. 

A7 diz: “tem uns que ficam revoltados. Com você como aluno, com a instituição, com 

os professores. Eles chegam num ponto que é pra todo lado, entendeu? (risos). Porque ele tá 

rodando aqui e nada aconteceu. Ele veio pra fazer uma cárie e saiu daqui com uma prótese 

total, entendeu? Muitas vezes isso acontece aqui.” 

Quando são questionados quanto à preservação da autonomia nos atendimentos 

realizados na clínica de ensino, respondem, num primeiro instante, que esse princípio é 

respeitado. Ao discorrerem sobre o assunto, fica evidente uma estigmatização do paciente que 

é visto como pobre e obrigatoriamente submisso aos “detentores do saber”. 

A3 reconhece que esta é uma postura indevida: “a gente até mostra, mas eu acho 

que assim, já fica meio que pré-determinado qual vai ser o caminho dele, sabe? Pela, pela 

condição dele. Mas isso já é errado, já começa errado, né, porque de repente ele pode de 

alguma forma e a gente não sabe, né. Não é porque ele veio pra UFF, assim, eu já ouvi um 

professor falando 'ele veio pra UFF é sinal/, porque ele não pode fazer em outro lugar', 

entendeu? Então já, assim, mesmo que inconscientemente já tem isso, sabe? De que... ah, ele 

é pobre, então tem que fazer o que der pra ele fazer, entendeu? Minha opinião é essa, apesar 



 
 

de achar que assim, a gente até tenta mostrar que tem outras opções, mas acho que já, o 

caminho dele é mais ou menos traçado, entendeu? É tendencioso.” 

Na discussão em grupo, ficou evidente o processo de hierarquização que existe na 

relação profissional/paciente muito bem descrito por A10 e aprovado pelos demais: “a gente 

até, a gente até dá as opções de escolha pro paciente, mas meio que a decisão fica na nossa 

mão e na do professor. O professor tá num grau acima, você acata o professor, e o paciente 

acata você. É meio tendencioso isso daí.” 

Com uma formação em que fica explícito que o profissional é o único que possui o 

saber e tem total poder de decisão sobre seus atendimentos clínicos, acredito que o modelo de 

relação paternalista se reproduza nas relações entre os cirurgiões dentistas e seus pacientes, 

em detrimento dos direitos destes. 

Concordo com Soares e Camargo Júnior (2007) quando afirmam que defender a 

autonomia significa reconhecer que na relação entre profissional de saúde e paciente, ambos 

devem ter voz ativa. 

Maluf et al (2007) afirmam que a relação entre o cirurgião-dentista e o paciente é uma 

relação paternalista na qual o profissional exerce poder sobre o paciente. As informações 

obtidas confirmam essa afirmativa. 

A substituição do modelo paternalista dessa relação é um reconhecimento aos direitos 

do paciente e respeito à sua autonomia, que é violada ao se acreditar que a interferência 

profissional é justificada por se estar pensando no bem-estar do paciente, ou na alegria que 

vamos proporcionar fazendo determinado procedimento que acreditamos ser melhor para ele 

(Muñoz, Fortes, 1998, Palomer 2009). 

Quando analisamos a postura tomada diante da recusa de um paciente frente a uma 

proposta terapêutica, observamos respostas conflitantes. A3, A6, A8 e A10 acham que o 

paciente teria sua vontade respeitada. A7 não sabe o que aconteceria.  

A1 diz que quando há divergência de opiniões o paciente é respeitado, mas pondera: 

“não sei, talvez a satisfação não seria a melhor, mas acho que seria respeitado.” 

Percebe-se, então, que o ideal é que o paciente se submeta à terapia proposta e que o 

seu posicionamento contrário gera insatisfação aos profissionais. 

A2 nunca presenciou uma situação em que o paciente rejeite a terapia proposta e 

avalia o fato dizendo: “eu nunca vi isso acontecer. Eu não sei se é porque muitas pessoas que 

vêem pra cá são carentes, são desinformadas, não têm essa consciência, sabe? Ou se porque 

estão acovardados, estão tão necessitados que se expõem a isso.” 

A5 diz que, no caso em que o paciente se recusa a ser submetido ao “protocolo de 



 
 

atendimento clínico”, há o desligamento deste da clínica de ensino. “Se ele se recusar, né, a 

gente para o atendimento. A gente já teve paciente que falou, por exemplo, que queria fazer 

uma, uma restauração só que não queria ser anestesiada. Então, a gente/, a gente conversou 

que aqui é uma escola, que nós temos procedimentos que nós temos que seguir, são etapas 

clínicas. A gente falou: 'se a senhora não quiser ser anestesiada, a gente não pode prosseguir 

com o tratamento.' Foi, no caso é, é um protocolo que tem que seguir pra todos, a gente não 

pode é, pular fase, entendeu(?), porque o paciente não quer. Como é uma escola, a gente tem 

que seguir, né.” 

A4 relata que é possível observar o constrangimento em alguns pacientes, mas que 

eles nada falam. 

Diante dessas observações, podemos questionar se os pacientes estão recebendo os 

devidos esclarecimentos quanto aos seus direitos, se o sistema de funcionamento não faz, 

implícita ou explicitamente, com que eles se sintam obrigados a aceitar tudo o que lhes é 

proposto por terem necessidade de receber o tratamento.  

Neste caso, fica evidente que o aprendizado do aluno é soberano, inclusive, ao bem-

estar do paciente, que preferia correr o risco de sentir dor com a realização do procedimento a 

passar pelo desconforto de uma anestesia bucal. Em nome de um protocolo de atendimento, o 

paciente deixa de ser um ser humano que sente, pensa e pode gerenciar a sua vida e passa a 

ser um objeto de estudos utilizado para formação profissional. 

Concordo com Rego et al (2009) quando afirmam que, embora os profissionais 

tenham o saber técnico, esse saber não é capaz de estabelecer o que o paciente considera 

melhor para si.  

A9 mostra até mesmo um desconhecimento dos alunos com relação à possibilidade de 

o paciente fazer escolhas: “bom, a gente nunca se deparou, até porque a gente não tem nem 

consci/, a gente não tem nem conhecimento de que eles possam de repente se negar 

realmente. De repente, é um direito do paciente se negar, né?” 

Observa-se que os direitos dos usuários, contemplados pela Portaria nº 675 do 

Ministério da Saúde (Brasil 2006), não são levados em consideração na formação profissional 

desses acadêmicos de Odontologia da UFF, nem os princípios contemplados pela doutrina do 

principialismo. 

Ao ser questionado sobre a postura do corpo docente frente a um paciente que não 

queira ser submetido a uma determinada terapêutica, P1 responde: “ele vai ser orientado, de 

que talvez não seja a melhor forma é... Porque talvez não vá seguir a nossa orientação, é... 

Por, por falta de informação, de conhecimento. É... às vezes... É... Por N motivos, e ele é 



 
 

orientado quanto a isso. Agora, se o paciente não, não, não, não tem interesse em tratar aí a 

gente também não... tem como... obrigá-lo a fazer, né.” 

Questiono, então, se há perda da vaga, ao que ele esclarece: “eu acho que não tem um 

desligamento, existe um bom senso. Existe uma conversa, um aconselhamento. Aí, de como o 

paciente vai, vai reagir e aí depende muito de cada caso.” 

Diante dos mesmos questionamentos, P2 afirma que caso o paciente não aceite o 

tratamento proposto, ele vai assinar o prontuário com o registro dessa informação e seu 

tratamento será cancelado mediante alguns critérios: “perde o tratamento. Isso. Assim, se 

faltar duas vezes, se não seguir as normas da clínica, chegar muito tempo atrasado, diversas 

vezes... se atrapalhar o aluno. O aluno sempre tem a prioridade do atendimento clínico. O 

aluno tem que ser principalmente beneficiado.” 

As falas de P1 e P2 deixam claro que o “bom senso” é utilizado de forma que a 

possibilidade de aprendizado seja a principal norteadora da relação profissional-paciente. Se o 

paciente não se submete “às normas da clínica”, que priorizam o aluno e violam a sua 

autonomia, suas possibilidades de obter saúde bucal na instituição são anuladas. 

 

 

8.1.2) Percepção sobre autonomia e avaliação do seu exercício pelo paciente 

 

Ao iniciarmos uma discussão individual sobre autonomia, quatro alunos entrevistados 

apresentam dificuldade na definição do conceito. A4 afirmou que não há discussão dos 

conceitos de bioética ao longo da formação acadêmica. 

Para avaliar a autonomia do paciente, observamos alguns aspectos do atendimento, 

iniciando pela participação deste na discussão entorno do plano de tratamento que lhe é 

proposto.  

Sete alunos afirmam discutir as possibilidades terapêuticas com professores e 

pacientes, dois discutem apenas com o professor e um dos alunos relata não considerar a 

participação do paciente no processo de decisão pelo fato de a escolha ser tendenciosa. Esta 

característica se faz presente em vários relatos colhidos. 

A3 revela: “de certa forma, você acaba induzindo, sabe? Acaba sendo tendencioso. 

Porque eu acho que, sei lá, na minha opinião, tem muito assim: 'ah, você não quer isso não?' 

aí coloca todos os negativos possíveis e impossíveis pra pessoa mudar de idéia sabe?”  

Neste caso, as argumentações podem fazer com que o paciente tenha uma falsa 

impressão de ter feito a melhor escolha, quando, na verdade, foi levado a acatar a decisão da 



 
 

equipe (professor e alunos), caracterizando o processo de manipulação descrito por 

Beauchamp e Childress (2002). 

Diante da fala de um dos alunos (A2), fica evidente que durante toda a sua formação 

profissional a autonomia do paciente foi violada: “não se discute não. Não sei agora na 

integrada que a gente faz tudo, né. A gente tá começando agora, não sei se é procedimento 

deles discutir, mas nas outras clínicas não.” 

A5 menciona a inviabilidade de algumas opções oferecidas: “a gente também cita 

outras possibilidades, que às vezes, de repente não são viáveis, mas a gente fala né (risos). 

Geralmente, o paciente aceita o que a gente propõe acho que até mesmo por falta de 

informação. Como a gente é o profissional, né 'ah, ele sabe o que ele tá fazendo’, entendeu? 

É dessa forma.” 

A viabilidade de realização das opções terapêuticas propostas deve ser muito bem 

avaliada. Se a faculdade não dispõe de alguns recursos, a equipe deve fornecer informações 

que permitam o acesso do paciente ao que está sendo proposto fora da instituição. Não se 

pode partir do princípio de que “ele é pobre e aceita tudo.” 

A fala de A5 corrobora com a afirmação de Amorim e Souza (2010). Para estes 

pesquisadores, o sistema de saúde e o acesso aos serviços são potenciais determinantes de 

restrição da liberdade dos indivíduos, uma vez que a deficiência na oferta de serviços faz com 

que não haja opções de escolha terapêutica. 

Não há razões para o paciente fazer escolhas “por falta de informação”, uma vez que o 

meio acadêmico é o melhor lugar para que ele receba esclarecimentos técnicos, uma vez que o 

trabalho na clínica de ensino é coordenado por uma equipe multidisciplinar.  

A9 também deixa claro em sua resposta que a autonomia do paciente não é preservada 

quando este procura uma clínica de ensino para realização de tratamento odontológico: “eu 

não posso ser hipócrita e dizer que o paciente participa tanto assim. Ele fala o que incomoda, 

ele fala aquilo que tá... a queixa principal dele, ele chega e fala: 'essa é minha queixa 

principal'. Mas nem sempre a opção de tratamento é dele.” 

De acordo com A7, o direcionamento tendencioso às escolhas do paciente visa à 

realização dos procedimentos que sejam convenientes para o aprendizado do aluno naquela 

disciplina específica: “as opções são dadas, mas sempre meio que tendenciosas: já que ele já 

está ali, vai fazer o que naquela disciplina vai ser feito.” 

Este é mais um fato que comprova que a preservação da autonomia e dos direitos do 

paciente não são prioridades diante da oportunidade de aprendizado do aluno. Não será feito o 

melhor para resolução das necessidades em saúde bucal do paciente, mas o que ofereça 



 
 

maiores possibilidades de aprendizado para o acadêmico de odontologia.  

Ao refletir sobre a afirmação “já está ali, vai fazer o que naquela disciplina vai ser 

feito”, penso que um dente com grande destruição coronária e necessidade de tratamento 

endodôntico possa ser devidamente tratado na disciplina de Endodontia e ser condenado a 

uma exodontia na disciplina de Cirurgia. 

Jungues (2007) ressalta que a coerção é um meio de controle externo caracterizado 

pela influência intencional de uma pessoa sobre a outra, com ameaças relativas à ocorrência 

de danos indesejáveis e evitáveis tão graves que faz com que, para evitá-los, ela aja de forma 

contrária à sua vontade. Cechetto (2007) ressalta que o ato de aceitar ou rejeitar uma proposta 

terapêutica deve ser livre de coerção. 

A6 diz que a escolha do paciente é respeitada, mas que sempre existe uma orientação 

no seguinte sentido: “'olha poderia ser feito assim, teria mais vantagem assim, ou teria mais 

desvantagem', mas sempre conversando.” 

Diante dessa “conversa”, acredito que o paciente vacile diante da certeza de ter feito a 

opção mais adequada ao contrariar a vontade da equipe profissional. A tendência é de que ele 

acate as “sugestões”, que funciona como uma persuasão nesse caso.  

Contrariando as informações fornecidas pelos alunos citados, P1 afirma que o paciente 

sempre é consultado e sua vontade é respeitada. P2 confirma esse dado e embasa a sua 

argumentação no fato de alguns procedimentos gerarem despesa ao paciente: “sempre. Até 

porque eles têm um problema que nós não temos laboratório de prótese. Então, a gente 

sempre espera fazer o que não tem custos laboratoriais para que o paciente possa fazer 

diretamente na clínica. Muitas vezes viabiliza algum tipo de tratamento. Devido a esse 

custo.” 

As falas de professores e alunos deixam claro que existe discussão entre alunos, 

professores e pacientes para definição das propostas terapêuticas, mas o que se vê a partir daí 

é, de uma maneira geral, uma tomada de decisão pautada na opinião dos profissionais. 

Ainda assim, observa-se que alguns sujeitos de pesquisa consideram que a autonomia 

do paciente é respeitada na clínica de ensino. 

Ao abordarmos a realização de exames e fotografias com o intuito de utilização das 

imagens como material didático, apenas um aluno diz não ter tido essa vivência e entre os 

docentes pude observar uma divergência de informações. P1 revela que a realização de 

fotografias acontece com pouca freqüência, porque os pacientes que apresentam lesões orais 

são encaminhados para clínicas que fazem um diagnóstico “mais severo”, em razão da 

especialidade (patologia e diagnóstico). P2 afirma que não são feitos registros de imagens: 



 
 

“não, a gente encaminha pra diagnóstico. Como não é nossa área de atuação, a gente não 

tem esse costume.” 

A8 e A9 ressaltam saber que deve haver autorização do paciente para que esses 

registros sejam efetuados. Em contrapartida, A1 tem a idéia de que o fato de estar sendo 

atendido numa instituição de ensino, faz com que esteja implícito para o paciente que o seu 

caso pode ser utilizado para ilustração das aulas: “eu acho que é meio que natural a pessoa 

estar aqui no ambiente acadêmico e fazer parte da... do próprio conjunto das aulas. Eu acho 

que fica implícito e tudo, né.” 

Esta afirmação corrobora com a idéia de que o paciente deixa de ser um cidadão para 

virar um objeto de estudo quando procura atendimento em uma faculdade de odontologia. Seu 

direito de não ser submetido a nenhum exame sem conhecimento prévio, em estabelecimentos 

de ensino, previsto pela portaria 675 do Ministério da Saúde (2006) não é respeitado. 

A2 relata uma experiência na qual o caso de sua paciente lhe causara grande comoção 

e, contrariando a sua vontade, um docente fez fotografia e filmagem do caso que 

acompanhava: “mas a conduta que a minha professora, que a professora que me orientou na 

minha biópsia teve foi péssima (fala com ênfase)! Eu achei que... ela estava interessada não 

em, em, em... em livrar a paciente de um diagnóstico ruim, e sim em pesquisa, sabe? Ela 

fotografou, ela filmou, ela queria expor num painel (fala em tom sensacionalista) e eu não 

aceitei.” 

A4 diz ter fotografado o caso de um paciente sem pedir autorização alguma.  

A10 relata que lesões orais não são muito fotografadas, mas que “algumas disciplinas 

usam fotografias do passo a passo do caso...”  

A3 comenta que empresas cedem materiais de consumo para utilização na clínica e 

que, quando isto ocorre, os professores fotografam os casos, ilustrando o início e a conclusão 

dos mesmos. Observou a realização de um desses casos na semana em que fiz a entrevista e 

revelou que “ninguém perguntou nada pro paciente.” Isto é dito em baixo tom de voz, 

revelando que A3 se constrange diante do fato que tenta amenizar dizendo “não apareceu o 

rosto, sabe? Mas assim... eu acho que ti/, foi um erro mesmo. Agora, olha só, não era um 

paciente meu não, mas agora que tô pensando, tinha que ter perguntado, né: 'você se 

importa?', né. Mas não perguntou.” 

A5 afirma que é raro fotografar algum caso, mas que a solicitação ao paciente sempre 

é feita de forma verbal, o que considera um erro: “quando fotografa, pede, mas não tem 

nenhum documento. É até uma falha, né, na clínica.” 

A6 revela ter feito fotografias de um paciente no dia em que participou da entrevista 



 
 

sem solicitar autorização para tal, alegando que se houvesse manifestação contrária por parte 

do paciente, este seria respeitado. 

Acredito que dificilmente o paciente interromperia a realização das fotografias, sendo 

feitas em ato contínuo aos procedimentos clínicos, para fazer algum questionamento ou se 

opor. Esta forma de atuação faz com que o paciente nem perceba que a sua autonomia está 

sendo violada porque não lhe é dada opção de escolha. 

A9 deixa claro que não há espaço para que o paciente se coloque: “bom, normalmente, 

já chega assim num tom de 'aham, vamos fotografar seu caso, tá.' Tipo assim, o paciente não 

tem nem o direito assim, de falar assim: 'não quero.' Pôxa, acabou de fazer o procedimento 

nele, vamos supor: remoção de uma hiperplasia. Você tem o antes e o depois. Quando você 

termina, o paciente vai chegar pra você e vai falar, você acabou de tirar a hiperplasia dele, 

você acha que o paciente vai se sentir tranquilo em dizer 'não, não quero.' Normalmente, os 

pacientes deixam, entendeu? Então assim é... Não, não, não tem muito esse... É meio que 

assim: 'já vou tirar tá', entendeu? Meio que não/ o paciente não tem nem consciência de que 

aquilo vai ser exposto por alguém, entendeu? Não tem.” 

A2 diz ter ouvido uma solicitação para realização de fotografias, mas que não viu 

termo algum ser assinado. 

Essa informação se contrapõe ao relato dos professores que dizem que o TCLE 

contempla a liberação pelo paciente para utilização de suas imagens como material didático. 

Pode-se perceber que a autorização escrita é tida como mais importante para alguns 

estudantes. Acredito que, em termos de responsabilidade civil, esta seria a melhor forma de a 

instituição se precaver diante de uma ação judicial e também uma maneira de educar os 

alunos para que ajam de uma forma ética com seus pacientes e de acordo com a legislação 

vigente. 

A doutrina do consentimento informado tem por objetivo garantir a autonomia do 

indivíduo na tomada de decisões que podem vir a afetá-lo física ou mentalmente, protegendo-

o na realização da sua vontade. Deve ser obtido por livre manifestação do interesse do 

paciente, sem que para isso sejam utilizadas medidas coercitivas ou enganosas por parte dos 

profissionais (Biondo-Simões et al, 2007, Muñoz, Fortes 1998, Beauchamp, Childress, 2002, 

Cechetto, 2007). 

Beauchamp e Childress (2002) afirmam que o consentimento livre e esclarecido é uma 

autorização autônoma para uma intervenção médica ou participação em uma pesquisa 

científica, devendo ser confidencial e apresentado ao paciente por alguém treinado segundo 

Castilho e Kalil (2005). De acordo com Biondo-Simões et al (2007), esse processo deve 



 
 

excluir os alunos, que são os responsáveis por prestar esclarecimentos aos pacientes e 

apresentar-lhe o TCLE.  

Alunos e professores dizem que o TCLE apresentado ao paciente é um “documento 

simples”.  

Três acadêmicos sequer consideram que o documento onde é coletada a assinatura do 

paciente seja um TCLE. A8 diz: “Não tem um termo específico pra eles lerem, como se fosse 

um contrato, e ele assinar não. A gente faz um plano de tratamento, expõe pra ele e ele 

assina.” A5, A6, A7, A9 e A10 fornecem a mesma informação. 

Os alunos esclarecem que há uma ficha clínica (onde são feitos os planos de 

tratamento) e uma ficha com a anamnese e, ao final do preenchimento, o paciente registra sua 

assinatura concordando com a terapêutica proposta e atestando que as informações fornecidas 

são verídicas. 

De acordo com os professores, os alunos lêem e explicam o TCLE para o paciente. P1 

afirma, inclusive, que ocorre um alto nível de esclarecimento do paciente nesse momento. 

Mas, segundo A3, não há nenhuma orientação dos docentes no sentido de que a leitura 

explicativa do TCLE seja realizada: “eles não falam pra gente fazer isso, entendeu? A pessoa 

pode 'ah, assina aqui' e ele assinar nem sabe o que tava escrito, entendeu?” 

Contrariando essas informações, apenas A3 diz que lê de forma explicativa o TCLE 

para os pacientes, juntamente com a sua dupla, A1, que nega essa informação dizendo: “na 

maioria das vezes, eu pelo menos, peço pra ele dar uma lidinha, conferir na anamnese se tá 

toda da forma como ele tinha respondido, se ele queria acrescentar alguma coisa e... enfim, 

muitos passam direto, nem lêem e assinam logo. A gente sempre pede pra dar uma lida. A 

gente na verdade, a gente não lê (fala com ênfase) nenhum texto elaborado sobre o assunto 

não.” 

Ao ficar demonstrado que o paciente é quem lê a ficha clínica, fica evidente que, se o 

paciente não for analfabeto, no mínimo haverá uma dificuldade relativa ao entendimento de 

termos técnicos específicos da área médica e odontológica, o que justifica o fato de A1 dizer 

que “muitos passam direto nem lêem e assinam logo”. Daí decorrem várias situações, como a 

aceitação absoluta a toda e qualquer terapia que a equipe queira realizar, incluindo exames e 

fotografias para ilustração de casos clínicos. 

O fato de o paciente concordar com as indicações do cirurgião-dentista não significa 

que ele esteja esclarecido sobre o que lhe foi proposto (Amorim e Souza, 2010, Muñoz e 

Fortes, 1998). 

A3 chama a atenção para a vulnerabilidade do documento, que pode ser fraudado a 



 
 

qualquer momento: “só fala isso, 'autorizo o que tá escrito em cima', entendeu? Aquela coisa 

assim? Só que é muito relativo também, entendeu? Você tá fazendo o plano de tratamento, 

tem um monte de linha ali, se você quiser pode escrever depois que já tá assinado, entendeu? 

Então não é uma coisa muito segura (fala com ênfase) assim, porque né, na verdade tem 

aquele espaço que de repente... não sei a gente não vai fazer isso, mas de repente...” 

 

 

8.2) Confidencialidade e Privacidade 

 

A confidencialidade é uma obrigação que cabe aos profissionais de saúde. Eles devem 

guardar para si as informações sobre seus pacientes, às quais têm acesso numa relação de 

confiança (Beuchamp, Childress 2002, Durand, 2007). 

Privacidade, de acordo com Beauchamp e Childress (2002) é um direito que 

contempla a limitada acessibilidade às informações de um indivíduo. Embora esteja ligada ao 

conceito de confidencialidade, são conceitos distintos que se sobrepõem parcialmente. Ocorre 

perda da privacidade de uma pessoa quando terceiros usem suas informações pessoais, 

inclusive intrometendo-se em sua intimidade, seus segredos, anonimidade, seus objetos e 

produtos corporais. 

Ao discorrer sobre confidencialidade, A1 e A2 associam o conceito a uma questão 

ética relacionada ao sigilo profissional. A9 associa a respeito e considera que seja um DEVER 

do profissional, não havendo necessidade de que o paciente solicite que suas informações não 

sejam fornecidas a terceiros. 

Oito alunos descrevem que a confidencialidade requer a manutenção das informações 

fornecidas para o paciente entre este e o profissional que o atende. Por estarem em um 

ambiente acadêmico, a dupla de trabalho e o professor que os orienta também acabam tendo 

acesso ao prontuário do paciente, uma vez que é necessário ter ajuda para a realização do 

plano de tratamento e dos procedimentos. 

A4 relata não saber o que significa confidencialidade. Ao tomar conhecimento de 

forma mais ampla sobre a pesquisa, refletiu sobre o assunto: “eu até, quando tava lendo seu 

e_mail, fiquei falando o que seria confidencialidade? Fiquei pensando, eu realmente não 

cheguei a nenhuma conclusão...” E tenta definir da seguinte forma: “é uma coisa particular 

da pessoa, né, eu entendi assim... Não sei.” A partir desta informação, questiono a discussão 

dos conceitos de bioética durante a formação, ao que responde que não acontece. 

A8 acha importante que o nome do paciente não seja revelado e ele não seja apontado 



 
 

para os colegas de turma. Ressalta que a estrutura física da clínica, onde não há separação 

entre as cadeiras odontológicas, é um complicador na preservação da confidencialidade no 

atendimento: “e também é complicado na clínica porque não tem box separado, é todo 

mundo junto. Aí você tem que dar um jeito de falar baixinho com o paciente pra ninguém 

prestar atenção.”  

 Essa questão do espaço físico foi amplamente discutida no grupo focal e mostra que o 

espaço foi estruturado de forma a atender exclusivamente às necessidades dos estudantes. A 

privacidade do atendimento não foi levada em consideração na montagem das instalações. Os 

alunos acreditam que as cadeiras deveriam ser separadas por boxes, como acontece na clínica 

de Odontopediatria. O simples fato de se deslocarem para buscar algum objeto faz com que 

obtenham informações sobre os pacientes que estão ao redor. 

É relatado um grande incômodo vivenciado pelos discentes e pacientes quando a 

anamnese é realizada. Classificam algumas perguntas como “muito pessoais”, o que faz com 

que se sintam constrangidos durante a coleta de dados. Reconhecem que a situação do 

paciente é ainda pior pela falta do prontuário único, como bem descreve A3: “e às vezes a 

pessoa tem dificuldade de falar, né, a situação dele. Ele tem que falar, aí ele vai em três 

clínicas e em três clínicas ele vai ter que falar, entendeu?” 

A1 relata que a faculdade não tem prontuário único e que as fichas são perdidas com 

freqüência, mesmo quando o paciente prossegue em tratamento numa determinada clínica por 

mais de um semestre: “mas nesse período, por exemplo, nós tivemos que refazer todas as 

fichas, né, é... ter ficha nova pra paciente novo e pra paciente antigo. Então, quem já tinha 

um planejamento teve que refazer. Estavam desorganizadas, algumas foram perdidas... Isso é 

comum aqui!”  

A necessidade de se refazerem os prontuários é comentada ao longo da entrevista de 

metade dos alunos e amplamente falada no grupo focal. A6 comenta o que se passa com um 

de seus pacientes: “eu agora peguei uma paciente que ela já tinha... ela já era paciente, acho 

que já tem dois anos que ela já é atendida lá, mas eu tive que fazer outra ficha dela, porque 

aonde tá a ficha que ela fez... ninguém sabe onde tá.”  

A1 complementa: “esse sistema de ficha, controle de paciente, na minha opinião é 

muito burro. Pro paciente é ruim e pro desenvolvimento da clínica é péssimo (fala com 

ênfase)! Porque as filas não andam, é como se você desse dois passos pra frente e um pra trás 

e o paciente quando chega/. Por exemplo, o paciente, vou pegar um caso bem...bobo. O 

paciente já passou por todo processo de adequação do meio bucal, fez a parte de restauração 

e tal, e as clínicas elas são é... cada um vai fazer a sua orientação de acordo com a sua 



 
 

especialidade, e aquilo vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro, pro paciente que é 

leigo, né. Você acaba não fazendo uma conscientização. Às vezes você consegue em alguns 

aspectos e não em outros e aí quando o paciente chegar lá na prótese, que é a finalização de 

todo o tratamento, ele já tá de novo com problema periodontal recorrente e impossibilita o 

sucesso do tratamento protético. Então assim, eu acho péssimo (fala com ênfase) esse sistema 

desintegrado das disciplinas.”  

Este fato comprova a afirmativa de Amorim e Souza (2010) quando dizem que as 

ações visam promover a cura da doença de um indivíduo, sendo negligenciado nesse processo 

o cuidado da pessoa doente e o estímulo a cuidar de si mesmo aumentando a sua autonomia. 

O que se vê nesse caso é uma fragmentação do cuidado, que leva o paciente a não 

obter um amplo entendimento sobre suas necessidades terapêuticas. 

A perda dos prontuários indica a grande vulnerabilidade relacionada ao sigilo 

profissional na instituição de ensino, corroborando com a afirmação de Beauchamp e 

Childress (2002) no sentido de que existem ameaças à confidencialidade em muitas 

instituições que apresentam capacidade para armazenar e disseminar informações médicas, 

como é o caso das instituições de ensino em saúde.  

Certamente, o acesso às informações do paciente acaba sem controle e extrapola o 

campo profissional – pode ser encontrado por qualquer pessoa que tenha transitado em algum 

momento nas dependências da faculdade, com as mais diversas finalidades (limpeza, entrega 

de insumos e correspondências etc). 

Quando questionados sobre o local de armazenagem dos prontuários, sete alunos 

responderam que as fichas clínicas ficam armazenadas em uma pasta que fica sob os cuidados 

da representante de turma. Dois alunos disseram que ficam com o professor e um deles não 

tem certeza, mas acha que ficam com os professores. 

A3 acredita que os prontuários sejam entregues ao recepcionista ao fim do semestre 

letivo.  

A pasta foi descrita como uma pasta/arquivo, onde os prontuários são separados por 

letras do alfabeto. 

Contrariando as informações fornecidas pelos acadêmicos, os professores afirmaram 

que os prontuários são arquivados em um armário exclusivo da clínica integrada. 

P1 diz que alunos e professores têm acesso ao armário da clínica, fato confirmado por 

P2 que inclui os funcionários entre os que podem manusear os prontuários. 

De acordo com os alunos, o acesso aos prontuários fica restrito à dupla de formandos 

que atende o paciente e aos professores, mas os professores dizem que o acesso aos 



 
 

prontuários também é permitido aos atendentes de clínica. 

Considerando-se que a pasta de prontuários fica com a representante de turma, ela 

deve ser vista como mais pessoa que tem acesso aos dados dos que são atendidos pelos 

alunos. 

A2 faz uma importante reflexão sobre o acesso aos prontuários: “agora olha só, se 

alguém pega naquela, porque a pasta fica solta na mesa, se alguém quiser pegar o prontuário 

do meu paciente, por exemplo, pode chegar lá e olhar.” 

Observa-se que é fácil o acesso aos prontuários por quem circule na área onde 

funciona a clínica integrada, uma vez que a pasta/arquivo, durante os atendimentos, fica sobre 

uma mesa, exposta a todos.  

Outro aspecto que corrobora para o comprometimento do direito à privacidade é o fato 

de a pasta/arquivo poder ser deixada, por descuido/esquecimento do aluno responsável pela 

sua guarda, em qualquer espaço de circulação, dentro e fora da faculdade, por onde ele 

transite. 

Como afirmam Beauchamp e Childress (2002), uma pessoa pode ter perdido parte da 

sua privacidade sem saber quando alguém descobre um prontuário médico e revela seu 

conteúdo a terceiros. De acordo com o que foi observado, esse risco é constante aos que são 

atendidos pelos sujeitos de pesquisa. 

Quando questionados sobre a visualização de casos clínicos pela turma, todos os 

alunos relatam terem vivido essa experiência, onde os professores chamam os demais alunos 

presentes para observarem, como bem esclarece A10: “se o professor acha que tem um 'ah, 

esse caso aí é interessante' e a pessoa tá atendendo, ele chama os outros alunos: 'ah, aqui tem 

uma coisa interessante pra vocês verem' e explica. Então, entre nós, temos acesso sim a… aos 

casos dos nossos colegas.” 

A2 ressalta que sente medo de alguns professores que apresentam uma “conduta muito 

imperativa” e que este fato fez com que se calasse diante da exposição que um professor fez 

de um paciente seu, alardeando a todos o quadro patológico observado: “numa clínica, 

apareceu um paciente lá com GUNA 'ah, vem ver a GUNA aqui!' A professora gritando 

assim, sabe? Isso é triste.” “E a gente assim, você vê lá o paciente com aquele problema, 

sendo exposto assim, arrodeado de gente olhando 'olha a GUNA, olha!' A gente fica lá 

fazendo papel de... sabe? Impotente! Eu não posso proteger meu paciente, não posso. Eu não 

pude! Entendeu?” 

P1 confirma essa informação e P2 diz que não chama os alunos com grande 

freqüência, procurando fazer um grupo pequeno de observação quando promove essa prática 



 
 

de aprendizado. 

Pergunto, então, se existe solicitação prévia ao paciente para que ele seja observado 

por vários alunos. Sete alunos dizem que não ocorre essa solicitação. A1 e A8 relatam não 

terem visto o paciente ser consultado em atendimentos que assistiram, mas acham que o 

professor pode ter conversado com o paciente sem que ninguém tenha visto.  

A visualização dos casos clínicos por vários alunos em um ambiente acadêmico é uma 

prática natural, mas este fato não pode excluir a necessidade do pedido de permissão para 

observação em grupo ao paciente que será sujeito de estudo.   

Ao serem questionados sobre a existência de comentários entre os alunos relativos aos 

seus pacientes, todos disseram que trocam informações entre si. Existe um discurso comum 

que remete ao fato de ser importante para o aprendizado a discussão dos casos com os 

colegas, mas fica evidente que nem sempre a tônica central das conversas é de caráter 

científico. 

A2 relata que os casos são comentados em abundância e chama a atenção para o fato 

de o paciente ser identificado pela patologia que apresenta, inclusive entre o corpo docente: 

“na própria sala mesmo o professor discute: 'ah, você fez aquela biópsia daquela 

hiperplasia?' O paciente não tem mais nome, ele é o da hiperplasia, ele é o da AIDS, ele é o, 

entendeu? Ele é designado não pelo nome, mas pela doença que ele tem, pelo que aconteceu. 

Isso acontece sim. Bastante.” 

Nesse relato observamos a redução do paciente aos aspectos médicos promovida pela 

concepção hegemônica do processo saúde-doença. Se sobrepondo ao ser humano e sua 

identificação pessoal está o processo patológico que este apresenta. 

A3 lembra o caso da paciente portadora de HIV que atendeu. Ela não retornou para 

conclusão do tratamento e uma das hipóteses que tem para justificar esse fato é a falta de 

privacidade que o espaço físico promove. Afirma que outros alunos, os quais não participaram 

do atendimento clínico, tomaram conhecimento da sorologia da paciente. “ela deve ter ficado 

desconfortável mesmo. De repente nem escutaram (fala com ênfase), outras pessoas não 

escutaram, mas de repente ela acha que escutou. Ficou desconfortável, não sei. Ela não 

voltou. Eu também não sei se é isso, mas assim... sei lá! Muita coincidência, né? A pessoa... 

sei lá! De repente ela se sentiu invadida, né? Não sei, não sei também se foi por isso, se teve 

outro motivo, se ela teve outro problema, não sei.” 

A4, A8 e A9 afirmam que alguns comentários extrapolam o campo científico e 

expõem o paciente, caracterizando quebra da confidencialidade. 

A1 acha relevante o fato de o nome do paciente ser omitido nas conversações, mas 



 
 

A10 ressalta que o detalhamento do caso acaba fazendo com que haja identificação do 

paciente, processo potencializado pela estrutura física da clínica integrada, conforme citado 

por A3: “você acaba sabendo porque é tipo 'estou com paciente, em tal clínica, aí é um caso 

assim, assim'. Então, como a gente tem contato, a gente, e é tudo aberto, você  vê quem é o 

paciente da pessoa.” 

A5 percebe que, às vezes, os comentários são permeados por uma insensibilidade dos 

alunos: “às vezes a gente acaba sendo um pouco até insensível 'não é aquele paciente que  

tem isso?' Entendeu?”  

Fica claro que, apesar de se ter a troca de informações científicas como mola 

propulsora da discussão dos casos entre os alunos, viola-se a confidencialidade nesse processo 

até mesmo de forma consciente. Assim como também são violados os direitos do paciente, 

que passa a ser caracterizado pelo quadro patológico que apresenta, até mesmo pelos 

professores (que deveriam ser responsáveis por promover o cuidado na formação acadêmica). 

Quando questionados especificamente sobre a preservação da confidencialidade 

quando o paciente revela ser soropositivo para HIV, A2 diz: “acho que haveria sim 

comentários (...) porque existe um preconceito muuuuuuuuuito grande sobre isso.” 

A7 trata da questão com mais transparência dizendo: “quanto à questão da 

confidencialidade e da autonomia do paciente com HIV ou sem HIV, aqui na faculdade é a 

mesma coisa. Ele não vai ter a confidencialidade e a autonomia dele vai ser semi (faz sinal de 

mais ou menos com as mãos). Porque falar, vão de falar de quem tem, de quem não tem, se 

foi desde uma restauração a uma prótese total se fala! Tudo acaba na boca do povo, tudo é 

papo de vestiário.” Neste instante, apenas um A1 tenta amenizar a situação alegando “eu 

acho que é pra poder trocar, trocar caso.” 

Fica evidente que A7 diz a verdade e que qualquer caso clínico pode virar “conversa 

de vestiário” (termo largamente empregado pelos alunos para definir a violação da 

confidencialidade no ambiente acadêmico). 

Quando questiono sobre uma possível intervenção dos professores no sentido de 

esclarecê-los quanto à importância da confidencialidade nos atendimentos, para coibir a 

“fofoca” (termo utilizado por A7 para descrever o que acontece entre eles em alguns 

momentos) respondem que não ocorre intervenção. A1 complementa: “acho que eles nem 

devem saber.” 

Essa colocação é questionável, uma vez que o professor também foi acadêmico e, se 

for avaliar as práticas comuns na clínica de ensino enquanto era estudante, certamente vai se 

defrontar com esse tipo de ocorrência anti-ética que deve ser discutida com os futuros 



 
 

cirurgiões-dentistas desde o início da sua formação. 

Questionados sobre situações em que a violação da confidencialidade de um 

atendimento seria justificável, existe grande variação das respostas, mostrando um grande 

desconhecimento entorno da questão. 

A1 acha que justificável a violar a confidencialidade se o quadro clínico do paciente 

oferecer risco para o profissional ou para outro paciente. A9 pauta sua justificativa em 

situações que ofereçam risco ao profissional e acha que não se pode pensar apenas no bem do 

paciente.  

Estes relatos mostram que A1 e A9 parecem esquecer que as normas de biossegurança 

garantem a proteção contra o risco de infecção cruzada no atendimento odontológico. 

A2 não consegue fazer uma definição e se utiliza de um caso narrado por um docente 

para ilustrar a situação. Em sua fala, caracteriza o paciente como “aidético”, mostrando 

desconhecimento do fato de ser garantido ao paciente, através da portaria 675 do Ministério 

da Saúde (2006), o direito de não ser rotulado pelo seu quadro clínico – neste caso, deveria 

dizer que o paciente era “portador de HIV” ou “infectado pelo HIV”. No quadro descrito, a 

quebra da confidencialidade foi para bem de terceiros, mas não foi dada ao paciente a chance 

de revelar a sua sorologia, o docente preferiu se antecipar na revelação pensando no bem da 

parceira do paciente e A2 considera que ele agiu de forma correta, sendo um exemplo a ser 

seguido: “ele na verdade diagnosticou, no caso, um Sarcoma de Kaposi, que é um marcador 

de AIDS, né, e quando ele ia pedir a sorologia, o paciente já falou 'não, não, não. Eu sou. 

Mas tá vendo aquela garotinha de 15 anos lá fora? Eu vou ter relações com ela hoje e eu não 

queria que você comentasse isso.' Eu acho isso um absurdo! Eu tô te falando isso porque eu 

ouvi isso recentemente e eu acho isso um absurdo! E a conduta que ele teve foi corretíssima, 

ele quebrou o sigilo. Ele foi lá e falo: 'olha só, esse paciente aqui é portador de HIV, tá.' Eu 

acho que... assim, eu não sei se eu tô certa, eu tô dando  A MINHA opinião, eu faria a mesma 

coisa que ele. Eu faria a mesma coisa que ele. É nesse âmbito que eu tô te falando, entendeu? 

Vai atender um paciente HIV que vai falar que vai/ nem pensar (fala com ênfase)! Não 

precisa nem explicar! É revoltante, entendeu?”  

Segundo A3, não há razões que justifiquem a violação da confidencialidade e respeitar 

isso é o único meio de fazer com que o paciente confie no profissional e revele, de fato, todas 

as informações sobre o seu quadro geral de saúde.  

A4 não sabe responder sobre o assunto, deixando claro, mais uma vez, o 

desconhecimento sobre a bioética. Este dado indica que a abordagem da bioética ao longo da 

formação pode estar sendo aquém da necessidade de compreensão dos alunos ou suprimida. 



 
 

Como bem afirmam Prado e Garrafa (2006), o conhecimento teórico e prático da 

bioética são fundamentais para a formação dos profissionais de saúde, qualificando-os para 

uma melhor prestação de assistência em saúde. 

Para A5, a suspeita de malignidade na observação de uma lesão faria com que fosse 

necessária a solicitação da ajuda de outros profissionais, com maior conhecimento clínico, 

para fins de diagnóstico. Acredita que isso configuraria quebra da confidencialidade, mas acha 

justificável por ser o cuidado com o paciente se faz soberano nesse caso.  

A6, A9 e A10 acham justificável que a confidencialidade seja violada quando o caso 

requer discussão com outro profissional com o intuito de capacitação para o atendimento.  

A8 caracteriza a necessidade de medicação prévia a algum procedimento, em 

decorrência de uma patologia sistêmica, como razão principal: “'ah, fulano precisa tomar 

medicamento por causa disso, tem problema de saúde'. Aí nesse caso acho que é justificável 

porque é pro bem da pessoa, né. Agora, fora isso... acho que não teria justificativa.” 

Para A7, violar a confidencialidade só se justificaria mediante solicitações judiciais 

que venham a requerer acesso às informações particulares do paciente “só perante a lei, né.”  

Ao serem solicitados para descrever o que seria quebra do sigilo profissional, ocorre, 

mais uma vez, a dificuldade em descrever o conceito. Todas as falas relembram o que foi dito 

em relação à quebra da confidencialidade – divulgar a outrem as informações sigilosas de um 

paciente sem o seu consentimento. 

A2 relata: “na maioria das clínicas, não existe esse negócio de sigilo não, porque pra 

mim isso é sigilo, né. É... por exemplo, tô eu e minha dupla atendendo um paciente e, na 

periodontia, e ele tem GUNA. Chega a professora X de perio e fala 'gente, vem ver uma 

GUNA aqui!” Refere-se, mais uma vez, aos comentários entre os alunos sobre os casos 

atendidos diz: “isso é comum. Isso é até banal. Às vezes a pessoa vai comentando e nem tá... 

Tá se ligando só em trocar experiência, até pra enriquecer, talvez, o aprendizado, sem se 

tocar que isso é errado, que é sigilo... que tá quebrando o sigilo profissional. A gente já viu 

em perícia que isso é errado, né.” 

Revela, então, que em algum momento da formação é discutida a importância da 

preservação das informações do paciente. O que parece é que não há uma ênfase, em campo, 

para a aplicação dos conceitos ministrados. 

Esse processo poderia ser realizado através de um método sugerido pelos próprios 

formandos de Odontologia entrevistados por Lima e Souza (2010): uma avaliação ética da 

prática clínica. 

A8 acha que quebrar o sigilo profissional seria: “chegar, por exemplo, em público lá 



 
 

na clínica e falar que fulano, é, por exemplo, portador de HIV, não sei o que, pra tomar muito 

cuidado... Não precisa falar assim, né, de uma forma tão... pra expor o paciente. Você pode 

falar mais discretamente.” 

Parece-me que falta compreensão de que revelar um dado sigiloso, como a sorologia 

positiva para HIV de um paciente, é violação da confidencialidade independente da forma 

utilizada para fazer a revelação (discreta ou alardeada). 

 

 

8.3) Formação em Odontologia - tendo a infecção por HIV/AIDS como analisador 

 

Ao abordarmos o tema HIV/AIDS, todos os alunos e P2 classificam como um vírus 

menos contagioso do que o vírus da hepatite.  

A1 explica o fato alegando que a concentração viral na saliva é menor no caso do HIV, 

mas não leva em consideração a carga viral do paciente portador do HIV ao fazer essa 

afirmativa. Acha que o risco de contaminação no atendimento odontológico é pequeno quando 

as normas de biossegurança são devidamente utilizadas e conhece o protocolo utilizado nos 

casos de acidente ocupacional também comentado por A2. 

A5, A6, A7, A8 e A10 falam da importância da utilização dos equipamentos de 

proteção individual como medidas que evitam a contaminação, assim como a atenção no 

manuseio dos instrumentais para evitar acidentes. 

A6 classifica o risco de contaminação pelo profissional como mediano e A8 associa 

esse risco ao nível de informação que se tem sobre o paciente: “aí vai depender do paciente, 

se ele me falar que tem o vírus do HIV, aí eu já sei que o risco é elevadíssimo, agora, se eu 

não souber...” 

O risco é o mesmo, independente de o paciente revelar sua sorologia, por essa razão 

existe a padronização do protocolo de biossegurança (também conhecido como normas 

universais de biossegurança) a ser empregado em todos os atendimentos odontológicos. 

A9 relata conhecimento sobre a proteção profissional através das medidas de 

biossegurança, mas relata ter medo diante da necessidade de atender um indivíduo infectado 

pelo HIV. Ao mesmo tempo, rebate esse sentimento com a consciência de que “tem que 

seguir em frente, né. A gente tem que não, não discriminar, que é um dever de todos serem 

atendidos, né. É um direito de todos serem atendidos, mas é... realmente se prevenir.”  

A2 acredita que num acidente onde haja perfuração profunda com material infectado o 

risco de contaminação do profissional é alto, caso não haja atendimento hospitalar imediato. 



 
 

Mostra desconhecimento assim, de que o risco de contaminação é baixíssimo e que mais 

significativa do que a profundidade do ferimento será a carga viral presente no sangue do 

paciente portador do HIV. 

A2 revela ainda o fato de que teria medo de realizar atendimento em alguém 

sabidamente infectado e, colocando-se no lugar desse paciente, relata que não revelaria sua 

sorologia ao profissional de saúde por receio de não ser atendida e de ter a sua sorologia 

divulgada para mais pessoas. Afirma que na turma existem vários alunos que “têm pavor de 

doença”, mesmo com todos os recursos que a biossegurança oferece. 

Esse “pavor” fez com que A2 identificasse que seria melhor não revelar a sorologia, o 

que sugere que alguns dos alunos se recusariam a prestar atendimento aos infectados pelo 

HIV se não fossem obrigados a fazer isso. 

A3 não discorre muito sobre o assunto, alegando “acho que eu sei o que todo mundo 

tem uma noção, né.” Traz um dado interessante para a pesquisa, revelando ter percebido uma 

mudança, ao longo da formação, com relação às orientações recebidas para atendimento de 

portadores de HIV. “E o que a gente, eu acho engraçado que isso vai, parece que vai 

mudando de um período pro outro. Eu já, assim, logo que a gente começou na clínica, a gente 

escutava muito assim: 'ah, é..., quando aparecer algum caso de HIV, ah, tem que usar duas 

luvas' (fala com ênfase), sabe? Umas coisas...” 

Este dado surpreende muito quando identificamos que o início do período clínico se dá 

no segundo ano da formação em odontologia, o que remete ao ano de 2007, quando as formas 

de contágio do HIV já eram conhecidas há 20 anos e o protocolo de atendimento odontológico 

aos portadores do vírus já estava consolidado, ou seja, não haveria mais razão para que se 

preconizasse essa prática equivocada. 

Com a mudança dos períodos, os alunos têm acesso a novas clínicas de ensino e são 

acompanhados por diferentes docentes. A partir daí, podemos pensar que a “mudança de 

conceitos” pode não ter ocorrido para os professores que promovem a iniciação clínica dos 

estudantes de odontologia da UFF. 

Mais grave ainda é saber que o que foi erroneamente ensinado nos períodos iniciais se 

mantém como verdade para um dos formandos. Ao falar sobre a prevenção necessária no 

atendimento ao portador de HIV/AIDS, A9 afirma: “se tiver que botar duas luvas, põe duas 

luvas. Se tiver que usar uma luva cirúrgica de porosidade mais grossa, usa, entendeu? É... E 

é isso!” 

Como a ciência já comprovou, a utilização de duas luvas causa maiores porosidades 

no látex, em decorrência do atrito, aumentando os riscos de infecção pelo profissional. 



 
 

Apesar de ter percebido uma mudança na orientação fornecida pelos docentes, um 

outro relato de A3 mostra que ainda falta esclarecimento quando o assunto é a utilização de 

luvas de procedimento: “minha visão hoje (fala com ênfase) é tratar todos igualmente e não 

esse negócio 'ah, tem que botar dez milhões de luvas', entendeu? Porque ainda vai até piorar 

a situação, porque você vai ficar mais enrolada ainda.” 

O que precisa ficar claro é que a indicação da utilização de um par de luvas para 

realização do atendimento está relacionada ao fato de esta ser a medida mais eficaz de 

proteção e não uma prática que vise uma melhora da desenvoltura do profissional na 

manipulação das estruturas oro-faciais. 

A4 revela saber aquém do esperado “na verdade eu sei muito pouco, bem superficial 

mesmo. Não sei muito não.” E acha que o risco de contaminação durante o atendimento é alto 

em razão da manipulação de materiais pérfuro-cortantes. A8 também faz um relato 

semelhante afirmando: “olha, eu confesso que eu tenho um pouco de defasagem com relação 

a isso.” 

A5 faz o único relato que associa o risco de contaminação à carga viral do paciente. 

Diz que a infecção por HIV/AIDS é tema das disciplinas que abordam patologias sistêmicas e 

que não há um treinamento prático dos alunos para lidar com os acidentes ocupacionais, 

apenas teórico. 

Ao falar sobre os riscos de contaminação, A9 diz que acha que os riscos são altos e 

que os acadêmicos estão mais expostos à infecção: “eu acho, porque nem todos os pacientes 

abrem o jogo com a gente. Eu acho. E eu acho que, assim, não é discriminação, mas a gente 

trata de uma população mais carente, que tá mais suscetível a essa contração desse vírus, ou 

por ignorância ou por desconhecimento mesmo, entendeu? Então assim, é... realmente eu 

acho que a gente está mais exposto sim.” Tem a percepção de que também encontrará pessoas 

infectadas pelo HIV em pacientes particulares, mas considera que a necessidade de receber 

atendimento no setor público faz com que o paciente omita seu estado sorológico. 

Sabemos que a infecção pelo HIV está presente em todas as camadas sociais e que o 

medo do estigma e da discriminação não é exclusivo dos mais pobres, como bem relatou A2. 

Apesar de os dados epidemiológicos indicarem que está ocorrendo um processo de 

pauperização da doença, existem grandes possibilidades de um infectado pelo HIV ser 

atendido no setor privado, oriundo das classes sócio-econômicas mais abastadas. 

Ao discutirmos mais profundamente a expectativa que os alunos sentem diante da 

possibilidade de atender um paciente infectado pelo HIV/AIDS o medo está presente nas falas 

da grande maioria (nove deles). 



 
 

A1 passou por essa experiência e se envergonhou ao perceber que o conhecimento 

teórico não lhe deu o devido suporte quando se deparou com alguém que lhe revelou sua 

sorologia positiva para o HIV. Chegou a verbalizar que não queria atender o paciente, tendo 

sido demovida dessa idéia pelo professor que forneceu a devida orientação quanto a 

possibilidade de os pacientes apresentarem a infecção sem relatar o fato, o que faz com que 

todos sejam cuidados dentro do mesmo protocolo de biossegurança. Revela: “então, a partir 

dali, ele mudou o meu comportamento, então, foi muito importante eu ter passado por isso eu 

acho que nesse momento, durante a faculdade, com uma boa orientação. Talvez se depois eu 

passasse por isso sem uma pessoa que me dissesse, da forma como ele disse, talvez eu tivesse 

um comportamento não-ético.” 

A necessidade de vivenciar a experiência e receber orientações mais diretas para que 

pudesse vir a ter uma conduta ética é uma informação que me faz pensar que os alunos que 

não tenham essa oportunidade possam se recusar a atender portadores de HIV/AIDS por 

excesso de receio ou desinformação quando estiverem fora do ambiente acadêmico, prestando 

serviço no setor público ou privado, ou que possam aceitar o trabalho, mas venham a executá-

lo de forma inadequada por apresentarem deficiência em sua formação. 

No relato de A9 fica claro o conflito entre o conhecimento teórico e a necessidade de 

prestar atendimento: “qual a expectativa? Eu tenho medo. Não vou ser, não vou ser hipócrita. 

Eu tenho medo, tenho minhas reservas, a gente entende toda a biologia do vírus, a gente sabe 

que não é um vírus é... não é uma gripe, a gente sabe. Então... eu realmente tenho medo, mas 

assim, a gente também tem capacidade  de atender o paciente sem que contraia nenhum tipo 

de... de patologia, né.” Não podemos avaliar até que ponto as suas “reservas” não façam com 

que se recuse a prestar um atendimento após concluída a sua formação, uma vez que terá que 

enfrentar seus medos sem o suporte que os professores oferecem. 

A10 mostra uma preocupação com sinais que a infecção pelo HIV pode apresentar: 

“acho que eu vou ter tipo, uma atenção maior nos cuidados que eu tiver, uma atenção maior 

também é... em relação até aos fatores sistêmicos dele, se ele tá com uma ferida, se ele tá com 

a imunidade baixa.”  

A atenção à existência de lesões orais e ao estado geral de saúde do paciente deve estar 

presente em todos os atendimentos que o cirurgião-dentista venha a realizar, uma vez que se 

sabe que esse pode ser o primeiro profissional a se deparar com o surgimento e a recorrência 

de quadros indicadores de imunossupressão característicos da infecção por HIV/AIDS. 

Perguntei aos alunos e aos professores se existe alguma recomendação diferenciada 

dos docentes quanto ao atendimento clínico dos infectados por HIV/AIDS. 



 
 

P2 relata: “só cuidado redobrado, mas eles já se protegem em demasiado pra isso, 

tanto pro HIV, quanto pra hepatite.” “Mas, quanto às normas de biossegurança a gente 

compreende que todos (fala com ênfase), todos os pacientes devem ser atendidos da mesma 

forma e com os mesmos padrões mais adequados.” No que se refere ao paciente, relata a 

necessidade de um acompanhamento especial para avaliação e controle de lesões orais que 

possam surgir. 

Para P1, não há uma “recomendação diferenciada”, mas uma maior preocupação com 

a condição sistêmica do paciente, em razão da sua debilitação orgânica. 

Em sua experiência, A1 ouviu orientações para que tivesse uma atenção redobrada 

com o intuito de preservar o paciente de alguma contaminação e para evitar acidentes 

ocupacionais. 

A3 relembra a indicação para que utilizassem duas luvas para realizar o atendimento. 

A2, A7 e A8 nunca ouviram nenhuma recomendação sobre o assunto e A4 relata que 

só existe a orientação quando há algum caso de portador de HIV/AIDS sendo acompanhado 

na clínica de ensino.  

A9 faz o seguinte relato sobre as recomendações feitas pelos docentes: “tratar o 

paciente como se fosse qualquer outro. Essa é a recomendação. Até porque eu acho que eles 

têm medo dessa discriminação, assim, entendeu, que o paciente se sinta também 

discriminado. E esse não é o nosso objetivo. Mas é aquilo que eu te falo, a gente no fundo, no 

fundo tem essa consciência de que a gente tem que tratar de uma forma mais cuidadosa, com 

as agulhas/ não que... mas é aquilo que eu te falei também, não que outro paciente vai dizer 

que... vai dizer que não tem e não tenha, entendeu? Mas assim, realmente quando a pessoa já 

chega pra você e abre o jogo, você já tem que tomar uma postura realmente de, não sei se 

essa é a palavra, defesa (fala com ênfase), mas numa atitude de biossegurança, entendeu? De 

tá mais resguardado. Essa é a minha posição.” 

Mais uma vez, A9 parece não ter a certeza de que o emprego das normas de 

biossegurança fornecem a devida proteção ao profissional. Não haveria razão para o paciente 

ser tratado “como se fosse qualquer outro” com o intuito de não se retratar uma discriminação 

no atendimento. Além disso, e como já foi dito, o resguardo profissional deve estar presente 

na realização de todo e qualquer procedimento odontológico, essa será a garantia de “defesa” 

do cirurgião-dentista e sua equipe auxiliar. 

Ao solicitar que fizessem uma avaliação ética da relação entre alunos, professores e 

pacientes no grupo focal, ouvimos A2 dizer que, em sua opinião, a equipe não age de forma 

ética com os pacientes.  



 
 

De acordo com Lima e Souza (2010), existe uma íntima relação entre comportamento 

profissional e formação, sendo assim, dificilmente um profissional será ético e terá atitudes 

humanizadas se não tiver semelhante história de formação. 

A9 relata que os docentes da Odontologia da UFF possuem “um gabarito fora de 

série”, alguns com vasta experiência profissional, mas que apresentam uma “desumanização” 

do processo de trabalho que afeta os alunos em formação: “tem pessoas que têm experiências 

muito grandes, então assim, às vezes, o quê que acontece, a rotina da clínica faz com que a 

parte HUMANA mesmo, sabe(?), fique de lado e a parte de ele SER aquele profissional de ele 

TER aquele cargo fale mais alto do que o paciente que tá ali precisando de um apoio de um... 

às vezes até de uma palavra, sabe? É, tá/. Fica tudo muito no automático.” 

Esta afirmação recebe o apoio e relevante complementação de outros alunos:  

“Às vezes o paciente não é mais paciente, é só mais uma boca que ele atendeu.” (A6) 

“É só um procedimento a mais. Não é como um todo.” (A5)  

“É só mais um número.” (A8) 

“Exatamente!” (A9) 

“É só mais uma restauração é só mais uma obturação.” (A6) 

“É como ele vai te avaliar. É... você é aluno, você vai ter que ser avaliado, não é a 

saúde que tá em jogo ali. É, é, é... é a avaliação, sabe? Então, às vezes isso é bem... É bem 

também marcante.” (A9) 

De acordo com esses relatos, a forma com a qual o docente conduz a sua prática 

influencia diretamente a conduta dos discentes perante os pacientes atendidos. Nesses casos, 

está nítida a despersonificação do paciente, que é visto pelos alunos como “um procedimento 

que vale nota”. 

Esta observação comprova o que Ramos (2003) afirma: o aluno assimila a conduta do 

professor, uma vez que o processo de ensino-aprendizagem baseia-se no olhar a experiência e 

não só na assimilação do discurso. 

A importância da inserção dos aspectos éticos na formação, desde o seu início, foi 

sugerida por alunos do último período de duas faculdades de Odontologia pesquisadas por 

Lima e Souza (2010). Acredito que este seja o caminho ideal para a formação de um 

profissional que atue de forma ética e respeitosa com seus pacientes. 

Além da teoria do ensino, torna-se fundamental que o profissional de saúde faça uma 

avaliação permanente da sua prática e reflita sobre a ética profissional desde a sua formação 

(Campos, 2004, Rego et al 2004). 

Concordo com Gonçalves e Verdi (2007) ao afirmarem que o professor de odontologia 



 
 

é uma referência na formação dos futuros profissionais, tornando-se uma referência por suas 

habilidades técnicas e por sua postura ética, cabendo-lhe fazer com que os alunos reflitam 

sobre essas questões ao longo da sua trajetória acadêmica. 

Outra questão evidenciada foi uma falta de cuidado com um paciente atendido por um 

dos alunos. Diante da suspeita de um quadro de tuberculose, A9 recorreu ao professor com o 

intuito de que fosse solicitada a realização de um exame comprobatório. “Eu falei pro 

professor: 'olha, eu desconfio, pelo que ele me relatou, que ele tem.' Se a gente tá aqui 

querendo fornecer, né, um... Mostrar pra aquele paciente que ele tem aquilo, pra ele se tratar, 

eu acho que é nosso, é nosso dever até. O professor falou: 'não, você, você trata ele como se 

fosse  um paciente qualquer.' Eu ia até fazer uma cirurgia nele e eu tratei ele como um 

paciente qualquer e... Foi o que eu fiz.”  

Esta conduta demonstra um caso de negligência para com o paciente. O fato de ser 

esperado que o discente “apenas produza um procedimento intra-oral” desestimula-o a ter um 

olhar abrangente sobre o paciente e desenvolver um senso de responsabilidade pela saúde 

integral, que não se restringe “à boca”. 

Isto comprova a afirmação de Amorim e Souza (2010): o olhar profissional é reduzido 

ao “tratar dentes” e o indivíduo e seu contexto deixam de ser observados num processo que 

poderia vir ser uma ampla ação de cuidado.   

O questionamento sobre o acompanhamento dos alunos pelos docentes na clínica 

integrada revela questões importantes, como a divisão de professores por especialidades na 

orientação dos alunos. A1 faz uma crítica: “eu, sinceramente, não sei até onde isso é bom 

porque acaba que segmenta demais o planejamento do paciente, né.” 

Diante das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Odontologia 

(2002), que orientam a formação profissional generalista, este quadro se mostra uma 

contradição. 

O relato de A6 revela uma situação ainda mais crítica: “por exemplo endo, não tem 

professor que faça/ que goste de fazer, não tem nenhum especialista em endodontia, então, se 

a pessoa gostar muito (fala com ênfase)  faz, se der pepino... resolve (fala com ênfase)!”  

Grande parte dos pacientes que procuram atendimento odontológico com odontalgia 

(dor) apresentam problemas endodônticos. Sendo assim, no mínimo, o profissional precisa ser 

apto a retirar o paciente desse quadro realizando alguns procedimentos. A falta desse 

conhecimento pode levar o paciente à mutilação através da extração dentária (exodontia), 

quando o profissional se percebe incapaz de realizar esses procedimentos ou quando o faz 

sem a perícia necessária e danifica de forma irreversível o elemento dentário. A prática em 



 
 

ambiente acadêmico torna-se fundamental para que o profissional consiga agir de forma 

resolutiva e não pode haver cerceamento desse aprendizado por falta de respaldo do corpo 

docente. 

Outro fato a ser observado é a responsabilidade técnica em questão. Em uma clínica de 

ensino, o responsável técnico é o professor, não podendo ser o aluno imbuído da 

obrigatoriedade de “resolver” possíveis complicações que ocorram durante o atendimento. 

É citado por todos os sujeitos de pesquisa que os docentes discutem o plano de 

tratamento traçado pelos alunos, e avaliam o trabalho que realizam, observando os casos antes 

e após a realização dos procedimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9- CONCLUSÃO 

 

 

A pesquisa revela que, quinze anos após a minha formação, alguns fatos se repetem. 

Os dados mostram que a autonomia dos pacientes atendidos na Faculdade de 

Odontologia da UFF, sejam eles portadores de HIV/AIDS ou não, deixa de ser contemplada 

em algumas situações. Este fato é observado quando há um cerceamento do direito de livre 

escolha quanto às opções terapêuticas indicadas, ou indução à aceitação de algum 

procedimento para o restabelecimento da sua saúde bucal do indivíduo. O mesmo ocorre 

quando não é fornecido ao assistido um esclarecimento que seja suficiente para que ele tenha 

condições de fazer escolhas conscientes relativas ao tratamento ao qual será submetido. 

A autonomia do paciente também não é promovida quando são feitas imagens suas 

para utilização em material didático sem o seu consentimento, assim como quando é 

promovida uma observação do seu caso clínico por um grupo de alunos sem que lhe seja 

solicitado um consentimento prévio. 

A idéia que alguns possuem de que ser atendido em uma clínica odontológica de 

ensino implica em ser sinônimo de “objeto de experimentação concedida” para toda e 

qualquer finalidade, também faz com que o princípio da autonomia deixe de ser contemplado 

em alguns atendimentos da clínica de ensino. 

A confidencialidade do atendimento não é promovida quando observamos que a 

estrutura física da clínica de ensino permite a visualização dos atendimentos e escuta da coleta 

de dados por pessoas que estejam próximas a quem está sendo atendido. O mesmo se dá 

quando prontuários são perdidos (o que ocorre rotineiramente), quando existem comentários 

sobre os pacientes entre os alunos sem a devida preocupação em ocultar a identificação dos 

que estão sendo atendidos na clínica de ensino e quando é feita a divulgação de informações 

relativas aos pacientes sem o consentimento dos mesmos. 

O atendimento ao portador de HIV/AIDS ainda gera muito medo, insegurança e 

preconceito e nem todos os alunos encontram-se capacitados para fazer um atendimento 

seguro a esse grupo de pacientes.  

Informações equivocadas ainda são transmitidas aos alunos, mais de 20 anos após a 

descoberta das formas de infecção pelo HIV e com todo conhecimento que gerou o 

desenvolvimento das normas universais de biossegurança, capazes de proteger 

adequadamente os profissionais de saúde durante a prestação de serviços. 



 
 

A formação profissional ainda apresenta um foco tecnicista, onde o paciente é visto 

como “um instrumento” potencialmente gerador de “uma gama de procedimentos” que 

capacitam o acadêmico de odontologia para o campo de trabalho.  

O modelo paternalista prevalece, “os profissionais é que sabem o que é melhor para o 

paciente” e têm todo o poder de decisão sobre o processo terapêutico. Em meio a essa 

questão, surge uma nova estigmatização do paciente como um indivíduo “pobre e incapaz de 

fazer suas próprias escolhas”. 

O ensino da bioética e da legislação vigente, relativa aos direitos dos usuários da 

saúde, não estão sendo contemplados no currículo de maneira que construam uma base sólida 

de conduta dos acadêmicos. 

Acredito que, enquanto não houver um processo de formação profissional pautado na 

humanização e no cuidado como pilares da relação docente/aluno/paciente, teremos egressos 

incapazes de promover uma ação integral em saúde aos indivíduos e à sociedade. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Dados de identificação 
Título do Projeto:  
Autonomia e Confidencialidade na assistência ao portador de HIV/AIDS em uma Escola de 
Odontologia de Niterói. 
Pesquisador Responsável: 
Luciana Narciso da Silva 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: 
Universidade Federal Fluminense 
Telefones para contato: (21) 2714-8029 (21) 8132-2319 
 
Nome do voluntário ou responsável: 
_______________________________________________________________________ 
Idade: _____________ anos           R.G. __________________________ 
 
Tipo de voluntário: 
(   ) Professor Coordenador de clínica         (   ) Professor assistente          
 
(   ) Aluno                                                     (   ) Paciente 
 
 O Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Autonomia e 
Confidencialidade na assistência ao portador de HIV/AIDS em uma Escola de Odontologia de 
Niterói”, de responsabilidade da pesquisadora Luciana Narciso da Silva.  
            O objetivo principal deste estudo é analisar a assistência aos portadores de HIV/AIDS, 
na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense, em relação aos princípios 
da autonomia e da confidencialidade.  

Este termo lhe garante os seguintes aspectos éticos: (1) solicitar, a qualquer tempo, 
maiores esclarecimentos sobre esta Pesquisa; (2) sigilo absoluto sobre dados pessoais que 
possam levar à identificação pessoal; (3) ampla possibilidade de negar-se a responder a 
quaisquer questões ou a fornecer informações que julguem prejudiciais à sua integridade 
física, moral e social; (4) opção de solicitar que determinadas falas e/ou declarações não 
sejam incluídas em nenhum documento oficial, o que será prontamente atendido; (5) desistir, 
a qualquer tempo, de participar da Pesquisa. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em ser entrevistado sobre o tema da 
pesquisa, por um período de aproximadamente uma hora, considerando-se um roteiro de 
entrevista previamente definido. Os riscos relacionados com sua participação estariam 
relacionados ao sigilo sobre e a confidencialidade das informações obtidas através dessa 
pesquisa. Isto será controlado procedendo-se a uma codificação em que cada entrevista 
receberá um código, não sendo divulgado o nome dos entrevistados ou qualquer informação 
que permita a sua identificação. As entrevistas serão gravadas e, posteriormente, transcritas, 
sendo destruídas as gravações e as transcrições, após a análise das mesmas, como medida 
complementar de proteção para garantir a sua privacidade. 

Não existem benefícios individuais relacionados com a participação na pesquisa, mas 
você estará colaborando para que entendamos o processo de atendimento aos portadores de 
HIV/AIDS, na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense, sob seus 
aspectos éticos. 

Os resultados desta pesquisa serão divulgados em artigos científicos, independente dos 
mesmos serem favoráveis ou não.  



 
 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço do 
pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou 
a qualquer momento. 

 
 
Eu,______________________________________________________,  
RG nº_________________________, declaro ter sido informado(a) e estar de acordo em 
participar, como voluntário(a), do projeto de pesquisa acima descrito. 
 
 

 
Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 
 
 
 

 
__________________________________            _________________________________ 

a    Nome e assinatura do entrevistado            Nome e assinatura do     responsável 
por obter o consentimento 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

APÊNDICE B – Roteiro de entrevista semi-estruturada para coordenador de Clínica 

Integrada. 

 

1) Qual é a sua formação (fez alguma pós-graduação ou atualização)? 

2) Há quanto tempo está formado? 

3) É natural de Niterói?  

4) Reside em Niterói? 

5) É devoto de alguma religião? 

6) Como se dá o acesso do paciente à clínica integrada? 

7) O mesmo processo de ingresso se dá nas demais clínicas? 

8) O paciente assina algum termo de consentimento livre e esclarecido? (Em que 

momento? Alguém lê o documento com ele?). 

9) O que está contemplado no termo de consentimento livre e esclarecido? (Realização 

de imagens? Liberação para utilização do material em material didático?). 

10) As possibilidades terapêuticas são discutidas com os pacientes? 

11) O que acontece se o paciente se recusar a se submeter a alguma conduta determinada 

pela equipe? (Perde o direito ao tratamento?). 

12) Quem tem acesso aos prontuários odontológicos dos pacientes? 

13) Como é feita a distribuição dos pacientes entre os alunos? 

14) No caso de o paciente ser portador de HIV/AIDS, existe alguma recomendação 

diferenciada aos alunos? (Pré-atendimento, durante o atendimento e pós atendimento). 

15) Existe algum acompanhamento diferenciado por parte dos docentes quando o paciente 

portador de HIV/AIDS é atendido pelos alunos? 

16) Quando os pacientes apresentam lesões bucais características dos casos de HIV/AIDS, 

qual é a conduta empregada pelo corpo docente? (Chamam os demais alunos para 

observar? O que é dito a estes alunos sobre o paciente? Fotografam?). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

APÊNDICE C – Roteiro de entrevista semi-estruturada para professor assistente de 

Clínica Integrada. 

 

1) Qual é a sua formação (fez alguma pós-graduação ou atualização)? 

2) Há quanto tempo está formado? 

3) É natural de Niterói?  

4) Reside em Niterói? 

5) É devoto de alguma religião? 

6) Como se dá o acesso do paciente à clínica integrada? 

7) O paciente assina algum termo de consentimento livre e esclarecido? (Em que 

momento? Alguém lê o documento com ele?). 

8) O que está contemplado no termo de consentimento livre e esclarecido? (Realização 

de imagens? Liberação para utilização do material em material didático?). 

9) As possibilidades terapêuticas são discutidas com os pacientes? 

10) O que acontece se o paciente se recusar a se submeter a alguma conduta determinada 

pela equipe? (Perde o direito ao tratamento?). 

11) Quem tem acesso aos prontuários odontológicos dos pacientes? 

12) Como é feita a distribuição dos pacientes entre os alunos? 

13) No caso de o paciente ser portador de HIV/AIDS, existe alguma recomendação 

diferenciada aos alunos?  (Pré-atendimento, durante o atendimento e pós 

atendimento). 

14) Existe algum acompanhamento diferenciado por parte dos docentes quando o paciente 

portador de HIV/AIDS é atendido pelos alunos? 

15) Quando os pacientes apresentam lesões bucais características dos casos de HIV/AIDS, 

qual é a conduta empregada pelo corpo docente? (Chamam os demais alunos para 

observar? O que é dito a estes alunos sobre o paciente? Fotografam?). 

16) Quando ocorre maior exposição do caso, é feita prévia solicitação ao paciente para 

isto? 

 

 

 

 

 

 



 
 

APÊNDICE D – Roteiro de entrevista para alunos de Clínica Integrada. 

 

1) Você é natural de Niterói?  

2) Reside em Niterói? 

3) Qual é a sua idade? 

4) É devoto de alguma religião? 

5) Qual é a sua escolaridade - esta é a primeira graduação em nível superior? 

6) Como é a dinâmica de entrada na clínica integrada? (seleção de pacientes, acesso aos 

prontuários). 

7) Como se dá o acompanhamento dos professores aos casos atendidos pelos alunos? 

8) O que vocês sabem sobre HIV/AIDS? (Contaminação, riscos ocupacionais). 

9) Qual é a expectativa que vocês têm diante da possibilidade de atender um portador de 

HIV/AIDS? 

10) Existe alguma recomendação especial por parte dos docentes com relação ao 

atendimento dos portadores de HIV/AIDS? (Pré-atendimento, durante o atendimento e 

pós-atendimento). 

11) Quem tem acesso aos atendimentos que vocês fazem? (Existem casos onde todos são 

chamados a observar?). 

12) No caso da observação de algum paciente por toda a turma, o paciente é consultado 

previamente para ser observado por todos? 

13) Se ele se recusar, o que acontece? 

14) Vocês discutem opções terapêuticas com os pacientes? 

15) Quando algum paciente apresenta lesões orais vocês fotografam? 

16) Solicitam ao paciente liberação para utilização desse material? 

17) Vocês costumam conversar sobre os pacientes uns com os outros? 

18) O que vocês acham que seria violar a autonomia do paciente? 

19) O que vocês compreendem como confidencialidade? 

20) Em que situações vocês consideram que seria justificável violar a confidencialidade? 

21) O que vocês consideram quebra do sigilo profissional? 

 

 

 

 

 



 
 

APÊNDICE E – Roteiro de entrevista para grupo focal. 

 

1) Como você avalia eticamente a relação de alunos e professores com os pacientes na 

clínica de ensino? 

2) Como você avalia o respeito à autonomia do paciente nesse contexto? 

3) Como você avalia o respeito à confidencialidade do paciente no atendimento na 

clínica de ensino? 

4) Sendo o paciente um portador de HIV/AIDS, muda alguma coisa relativa à sua 

autonomia e confidencialidade no atendimento? 

 

 

 

 

 


