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A dimensão ética é composta por uma série de fatores que vão desde influências do processo 

de socialização primária, que se inicia precocemente na infância, até as questões diretamente 

relacionadas ao desenvolvimento moral que acontece durante a graduação, passando pelo 

mundo da profissão e do trabalho em saúde, pelas particularidades da formação profissional, 

pelo processo de socialização profissional e pelo currículo formal e oculto. Sendo assim, é 

necessário entender que formação ética não diz respeito a boas intenções, mas à efetividade e 

a excelência na formação profissional.O objetivo desse trabalho foi selecionar um artigo 

científico relacionado ao tema “Ética na odontologia”, analisar criticamente todo o seu texto, 

avaliar sua coerência e conexões entre as partes textuais, além de destacar pontos positivos e 

negativos presentes e sugerir mudanças necessárias.Compondo a metodologia adotada, foi 

realizada a apropriação do tema, com posteriorseleçãodos seguintes descritores: ética 

odontológica, bioética e estudantes de odontologia, pesquisados de modo associado, a partir 

do operador booleano “and”. As bases de dados utilizadas para pesquisa dos artigos foram: 

Lilacs (Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde); Scielo e Medline. 

Além destes portais de artigos, realizou-se também uma busca a partir dos descritores no 

banco de artigos da Revista da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico), por 

ser esta publicação uma importante referência para o ensino da ética na odontologia. Os 

critérios de inclusão utilizados para a confecção deste trabalho foram artigos que 

apresentassem textos completos, que contemplassem o tema, que fossem publicados nos 

últimos cinco anos (período de 2013 a 2017),escritos em língua portuguesa e que tivesse 

classificação no Qualis (índice de classificação da qualidade de periódicos científicos, 

proposto pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES). 

Como critérios de exclusão observaram-se: artigos publicados em língua estrangeira, sem 

Qualis, publicado a mais de 5 anos ou ainda que não estivesse disponível na íntegra.Os dados 

encontrados no artigo possui formas objetivas e de fácil compreensão, foram contemplados 

aspectos importantes, como exemplo a reafirmação da ideia principal da pesquisa, atender as 

expectativas que o autor apresentou na introdução do texto, e também foi possível observar 

que a conclusão foi elaborada de forma breve e objetiva. 
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