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 1 - Entendendo a filosofia de Promoção de Saúde 
Necessidade de aprimoramento técnico 
 
Tecnologia compatível = Maior conforto para a realização do trabalho profissional e 
melhores condições de saúde bucal para a clientela 
 

 
 
Mudança de comportamento 
Invenção Tecnológica x Invenção Social 
 
Recursos Humanos 
Distribuição desordenada 
Sistema formador inadequado 
Quantitativamente expressivo = 12% 
Inserção anual em cerca de 8.000 
Mercado de trabalho difícil 
Soluções equivocadas = convênios, credenciamentos, etc... 
 

 
 
 



Análise séria das práticas de saúde 
Recursos Humanos 
Situação de saúde bucal da população 
Diagnóstico equivocado = tratamento equivocado 
Perpetuação da doença 
 
Direito à saúde 
 
O que falta????? 
 
Modelo de atuação que privilegie a saúde. 
Abandono de práticas que trabalham a doença. 
Intervenção de maneira positiva e com tecnologia apropriada para fazer valer o direito 
à saúde. 
 
Responsabilidade dupla 
Profissional/Paciente 
O paciente tem o dever de assumir responsabilidade em relação à sua própria saúde 
bucal, adotando práticas compatíveis à manutenção da saúde. 
Essa noção também se aplica à saúde geral. 
 
Modelo Tradicional Cirúrgico/Restaurador 
Não contribui para a melhoria dos níveis de saúde. 
Trabalha os efeitos da doença, e não as suas causas. 
  
Causas Odontológicas do fracasso do Modelo Tradicional Cirúrgico-Restaurador 
 
Monopólio do Conhecimento pelo profissional; 
Aumento da prevalência das doenças; 
Cobertura ineficaz; 
Currículos dos cursos; 
 
Desconsideração do caráter infeccioso e multifatorial das doenças; 
Equivocada ênfase em tratamentos curativos; 
Padrão de consumo de açúcar; 
Distorções no exame, diagnóstico, tratamento e manutenção; 
Dificuldade de  entender que a doença se instala antes das lesões. 
 
Causas Extra-Odontológicas do fracasso do Modelo Tradicional Cirúrgico-Restaurador 
 
Percepção equivocada de que as doenças são inevitáveis; 
Não relacionamento entre saúde bucal, saúde geral e qualidade de vida; 
Falta de responsabilidade do paciente em relação à saúde bucal; 
Tratamento de alto custo, provoca dor e não resolve; 
Insensibilidade ideológica do poder público. 
Resgata a real vocação da Odontologia = Saúde 
Direciona as etapas futuras da evolução profissional 
Criação de condições favoráveis para resistir à doença 
 
Tratamento da causa = saúde 
Tratamento de sintomas = mais doença 
 



 
 
Entendimento da natureza biológica e social do processo  saúde-doença 
 
Marco referencial : caráter multifatorial e infeccioso das doenças 
 
Modelo de Promoção de Saúde 
Atitudes positivas que devem ser adotadas no tratamento das causas das doenças: 
 
Controle da dieta alimentar; 
Controle da placa bacteriana; 
Determinação do risco à doença; 
Utilização de metodologia preventiva-clínica adequada; 
Educação do paciente; 
Estímulo à utilização de métodos de auto-aplicação. 
 
Mudança de modelo 
 
Necessita profundo repensar da prática 
Força de vontade dos diversos setores 
Adequação do sistema formador 
Adequação do sistema utilizador 
 
Necessidade de educação continuada 
Necessidades de Tratamento              Necessidade de Saúde 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


