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DIR-XI de Botucatu. A análise dessa interface
aponta necessidade de uma repactuação, para
melhor organizar os serviços local e regional,
ampliando o acesso e a acessibilidade, com
intuito de melhorar a resolutividade na
atenção médica da região.
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Realizada a partir de uma revisão em três
revistas nacionais de Odontologia publicadas
entre 1990 e 2004, a pesquisa teve como
objetivo analisar como a (bio)ética vem sendo
abordada nesta área, não só identificando as
principais preocupações e tendências, mas
também visando apreender como esse
conhecimento é produzido e divulgado no
âmbito odontológico. Articulou-se uma
abordagem quantitativa/qualitativa,
estudando 2995 artigos.

A análise do material empírico revela que,
apesar de existir tendência de crescimento
dessa discussão, pouco tem sido publicado
sobre o tema (1,9%). Parece haver um
descompasso entre a atual abordagem da
(bio)ética em Odontologia e as atuais
exigências da vida, nas quais predominam os
enfoques deontológico e legalista, parecendo
corresponder apenas aos aspectos internos da
profissão.

Apesar disso, pela abordagem qualitativa
foi possível identificar caminhos para a
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construção de formação e práticas
odontológicas mais complexas e integrais.

Resultados da investigação podem oferecer
subsídios para reflexão e posteriores estudos
sobre o tema, servindo de parâmetro para
acompanhar a evolução do pensar (bio)ético
na Odontologia.
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