




“Muitos elementos já vêm sendo

interrogados por diversos autores no

debate sobre o referencial das Ciências

na SaúdeHumanas e Sociais  

Coletiva”.

BOSI, 2012, p. 577

Enfoque qualitativo na  

Saúde Coletiva



...e na saúde bucal

...como nos constituímos?



Como nos constituímos?

Revisão histórica da pesquisa  

internacional relacionada à sociologia  

e saúde bucal/cuidados em saúde

Relevância da boca e da saúde bucal para as  

interações sociais e saúde física.



da Sociologia na  

nos Estados Unidos:

Primeiro interesse importante

Odontologia aconteceu em 1960

foco na profissão da Odontologia.

o ingresso naMore e Kohn (1960): motivações para  

Odontologia.

Como nos constituímos?

Sociologia da Saúde Bucal

Akers e Quinney (1968): conceito de trabalho em equipe e

como os diferentes profissionais se organizam.

Inglaterra – Dickson (1968): primeiro trabalho tendo o

foco da sociologia foi relacionado com a saúde bucal das

populações (variação de padrões familiares de „classe‟ e

atitudes em relação a tratamentos dentários).

EXLEY, 2009



O‟Shea e Cohens (1971) – Estados Unidos: primeira  

coleção de ensaios na Sociologia da Odontologia (livro):  

Odontologia/Saúde Bucal como objeto de ênfase para os  

estudos científicos sociais.

Como nos constituímos?

EXLEY, 2009

“eles olham para você, como se você fosse louco”.

De 1970 em diante:
foco ainda no desenvolvimento das profissões  

(tendo a Odontologia menor expressão).



Como nos constituímos?

...no Brasil...

PIOVESAN, 1970



PIOVESAN, 1970



Livro fornece um panorama histórico internacional do

surgimento da odontologia como uma profissão

organizada e analisa criticamente a sua posição e

função na sociedade.



refletem alguns temasTemas de investigação  

conhecidos dentro do campo mais amplo da

sociologia da saúde e da doença:

-o desenvolvimento da profissão de dentista/  

autoridade;

-a saúde bucal individual e experiências de cuidado  

em saúde;

-diferenças de postura e entendimentos profissionais  

de intervenções em saúde bucal;

- a política de saúde bucal.

EXLEY, 2009

Além disso:

- Análise do encontro clínico-paciente na odontologia.



Sarah  Nettleton(1992):  

uma das contribuições mais  

importantes para o campo

Constituição da história da  

profissão

Produção de um objetivo:  

Boca separada do corpo



1998

Curso de Ciências Sociais em Saúde para professores de Odontologia Social

Bloco 1 Ciências Sociais e Humanas

Bloco 2 Temas de Saúde Bucal em Saúde Coletiva

Bloco 3 Pedagogia e Saúde Bucal

“Questões e perspectivas para  
a saúde bucal: o que temos  

pela frente sinaliza a abertura  
de uma agenda de investigação  

cuja possibilidade de  
esgotamento é longínqua.”

(p. 23)



Boca - objeto da Odontologia

Saúde Bucal como prática social

(PINTO, 1992)

IYDA, 1998

Boca: ingestora de alimentos, emissora de  

sons, da transmissão verbal dos símbolos.

Estruturas dentárias  

não são fenômenos  

naturais.

Resultam de um processo da produção e  

reprodução dos homens, de suas  

condições materiais e de sua inserção  

nessa produção.



Analisar o processo de desenvolvimento  
histórico do cirurgião-dentista

2000



Saúde Bucal como prática social

2000

[...] “antes de ser um órgão, a boca é mais um  
território, um lugar, um espaço” (p. 54),



2001

Como pensamos e o que  
pensamos sobre cárie e  

sociedade?
Modos de pensar da  

Odontologia


