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• SAÚDE 
É o estado de completo bem estar físico, mental e social, e não apenas a 
ausência de enfermidade ou doença.(O.M.S) 
É o estado do indivíduo cujas funções orgânicas, físicas e mentais se acham 
em situação normal (Dicionário da Língua Portuguesa). 
 

• É o resultado do equilíbrio dinâmico entre o indivíduo e o seu meio-
ambiente. (Dubos) 

É um estado de relativo equilíbrio de forma e função do organismo, que resulta 
de seu ajustamento dinâmico satisfatório às forças que tendem a perturbá-lo. 
Não é um interrelacionamento passivo entre a matéria orgânica e as forças que 
agem sobre ela, mas uma resposta ativa do organismo no sentido do 
reajustamento. (Perkins) 
 

• É a perfeita e continuada adaptação de um organismo ao seu ambiente. 
(Willie) 

É o estado de ótima capacidade do ser humano para o desempenho eficaz dos 
papéis e tarefas para ao quais ele foi socializado. (Twaddle)  

 

•  
 

SAÚDE COLETIVA 
• Ciência e a arte de prevenir a doença, prolongar a vida e promover a 

saúde e a eficiência física e mental mediante esforços organizados da 
comunidade para o saneamento do meio, o controle das doenças 
transmissíveis, a educação dos indivíduos sobre higiene pessoal, a 
organização dos serviços médicos e de enfermagem para o tratamento 
preventivo e diagnóstico precoce das enfermidades, o desenvolvimento 
de um mecanismo social que assegure a cada indivíduo um nível de 
vida adequado à conservação da saúde, organizando estes benefícios 
de tal modo que cada cidadão se encontre em condições de gozar de 
seu direito natural à saúde e longevidade. 

(Winslow) 
 

• SAÚDE BUCAL 
É o estado de normalidade, harmonia e higidez dos diversos tecidos que 
compõem a cavidade bucal. 



É uma abstração: não existem “saúdes parciais” e sim a saúde integral do ser 
humano. 
 

• ODONTOLOGIA COLETIVA 
É a disciplina da Saúde Pública, ou da Saúde Coletiva, responsável pelo 
diagnóstico e tratamento dos problemas de saúde bucal da comunidade. 
Objeto de estudo: a saúde bucal da comunidade. 
Paciente coletivo e não individualizado. 
Visão integral dos problemas que afetam a comunidade. 
Utiliza-se da Epidemiologia, Bioestatística, Administração, Planejamento e 
Operacionalização de Ações de Saúde e, também, das demais especialidades 
da Odontologia. 
 

• SAÚDE BUCAL x QUALIDADE DE VIDA 
Existe uma relação lógica entre a saúde bucal e a qualidade de vida das 
populações. 
Não se pode esperar que uma população que não desfrute de boa 
alimentação, adequadas condições de habitação, saneamento básico, coleta 
de lixo, educação, emprego, lazer, etc... possa vir a ter saúde geral e bucal. 
 

• Melhor qualidade de vida = melhor nível de saúde 
Dificuldade entre o discurso e a prática 
Soluções equivocadas = continuidade dos problemas 
 

• O Brasil dividido 
Ricos e Pobres      Saúde e Doença 

 

 
 

 
 



• Análise da Situação Social 

 
 

• Crescimento Econômico versus Desenvolvimento Econômico-Social 
Brasil = 11a. Economia Mundial 
Brasil = 72o. País no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
 

• 10% da população = 48,19% da renda nacional; 
Mais de 70 milhões ganham entre 1 a 2 SM; 
Cerca de 30 milhões não possuem renda. 
 

 
 
Grandes desigualdades nos níveis de vida = grandes desigualdades nos níveis 
de saúde 

• Desigualdades sociais, políticas, educacionais, lab orais, etc...  
• Binômio Saúde x Educação  

Prioridades  
????????????????????????????? 

 
• Análise do Sistema de Saúde 

Num ecossistema nacional a sua população organizada como corpo social 
forma o supra-sistema ou metassistema, do qual todos os outros sistemas 
sociais dependem ou fazem parte. 



Sistema de Saúde: estrutura uniforme, coerente, hierarquizada e organizada. 
???????????????????????????????????? 

 
• Sistema Único de Saúde 

Sub-sistema público 
Sub-sistema privado 
Programas Integrais de Saúde 
Brasil Sorridente 
Esferas federal, estadual e municipal. 
 

• Análise da Situação Epidemiológica 

 
 

• Doenças cárdio-circulatórias 
Câncer 
Doenças infecto-contagiosas 
Doenças crônico-degenerativas 
 

• Stress – Medo – Ansiedade 
Violência urbana – Acidentes de trânsito 
 

• Cárie – Doença Periodontal – Câncer Bucal – Má-Oclusão – Anomalias 
Congênitas. 

 


