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A produção  (teórica? Metodológica?) de interface dessas áreas
com a Saúde Bucal. Uma trajetória escolhida para iniciar o
debate.
1. Os livros
2. Os capítulos de livros
3. Os artigos
4. Alguns eventos
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1. Os livros : a forma por excelência das ciências   humanas e
sociais.

a. Ciências Sociais e Saúde Bucal (1998) : Carlos
Botazzo & Sérgio Freitas (orgs.)
b. Da arte dentária (2000) – Carlos Botazzo
c.História Social da Cárie Dentária (2001): Sérgio
Freitas
d. Diálogos sobre a boca (2013): Carlos Botazzo
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2. Os capítulos de livros:  um percurso por dentro da odontologia –
a. Saúde bucal das famílias: A subjetividade no trabalho com famílias ; A Bioética e o
trabalho com famílias
b. Odontologia em saúde coletiva: Saúde bucal e cidadania: transitando entre a teoria e a
prática
c. Saúde Coletiva: Políticas, Epidemiologia da Saúde Bucal e Redes de
Atenção Odontológica: Saúde Coletiva: Políticas, Epidemiologia da Saúde Bucal e Redes de
Atenção Odontológica
d. Atenção básica no Sistema Único de Saúde: abordagem interdisciplinar para
os serviços de saúde bucal: A cárie dentária como fetiche.
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Diversas aproximações, principalmente sob forma de ensaios que analisam
(i) inserção política da odontologia ou da SBC no campo da saúde coletiva;
(ii) Aspectos de bioética nas relações da odontologia/SBC com o planejamento

e a programação
(iii) Esforços teóricos de consolidação da saúde bucal coletiva



3. Artigos:  outro percurso por dentro da odontologia –
a. indexadores scielo:

- odontologia e sociedade (1)
- odontologia e antropologia ( 3)
- odontologia e psicologia (1)
- odontologia e sociologia (3)
- saúde bucal e antropologia (2)
- saúde bucal e psicologia (2)

b. uma discussão sobre um artigo: o caso do debate teórico sobre a SBC
- um artigo, Sobre a bucalidade: notas para a pesquisa e contribuição ao debate
- acessos: menos de 100 acessos nos 3 primeiros anos; menos de 30 acesso nos 3 últimos anos
- citações:  menos de 20 citações, com cerca de 1/3 de endogenia.
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4. Alguns eventos:
a. congressos Abrasco – participação crescente e mais orgânica da SBC
b. criação do GT de Saúde bucal coletiva
c. eventos específicos da SBC – Belo Horizonte, Porto Alegre

Do que estamos falando? Para quem estamos falando?
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O Lagarto e a Rosa no Asfalto: odontologia dos
desejos e das vaidades – Adauto Emmerich & LD
Castiel (2013)



A produção  (teórica? Metodológica?) de interface dessas áreas com a
Saúde Bucal. Uma proposta para o debate:

As ciências sociais  se aplicam aos diversos campos de conhecimento,
criando novas interfaces, conforme o interesse dos pesquisadores ou da
sociedade.  Assim, não haveria uma sociologia em saúde bucal, mas  uma
sociologia da saúde bucal.
Como se dariam os percursos dessa relações a partir das experiências da
mesa:
- uma debatedora com formação em saúde bucal que experimenta
aproximações com as ciências sociais em seus objetos de pesquisa
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aproximações com a saúde bucal em seus objetos de pesquisa
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