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Saúde Bucal como prática social

CONCEITO DE BUCALIDADE

humanas.” (p. 14)

BOTAZZO, 2006

Propriedade do que é bucal:

a manducação, a linguagem e a erótica

Três dimensões da vida do homem em sociedade e  

então seria da “produção social da boca humana que  

deveríamos falar.” (p.14)

- Representação da vida do homem para ele  

mesmo.

“[...] Só por isso, por este deslizamento, já se  

encontra essa boca em pertencimento às ciências



EMERICH; CASTIEL, 2012, p. 91









Como nos constituímos?







Scopus (resumos e citações)

1947-2011

8 Saúde Coletiva

10 Odontologia

- Saúde Coletiva: 642 (4,7%)

- Odontologia: 245 (6,8%)

Palavras sobre:

- saúde bucal na saúde coletiva

- saúde coletiva na odontologia



Produção do conhecimento Ciências Humanas e Sociais-Saúde Bucal

- Revistas Saúde Coletiva
- Revistas Odontologia

REVISTAS SAÚDE COLETIVA

1947-2000 2001-2009 2010-2011

71 – Epidemiologia
11 - CSH

38 - Planejamento

144 – Epidemiologia
79 - CSH

82 - Planejamento

66 – Epidemiologia
21 - CSH

59 - Planejamento

REVISTAS ODONTOLOGIA

1947-2000 2001-2009 2010-2011

8- Epidemiologia
10 - CSH

3 - Planejamento

55 - Epidemiologia
17- CSH

10 - Planejamento

47- Epidemiologia
24- CSH

14 - Planejamento



Produção do conhecimento Ciências Humanas e Sociais-Saúde Bucal

- Revistas Saúde Coletiva
- Revistas Odontologia

REVISTAS SAÚDE COLETIVA

1947-2000 2001-2009 2010-2011

9 22 21

REVISTAS ODONTOLOGIA

1947-2000 2001-2009 2010-2011

10 15 24

- número de citações
- representatividade de anos de publicação



SAÚDE COLETIVA 1947-2000

ARTIGOS ANO CITAÇÕES

Participação do pessoal auxiliar de odontologia nos  

sistemas de saúde

1999 3

Demanda e clientela multiprofissional: influências e  

desafios para um Mestrado em Tecnologia Educacional  

nas Ciências da Saúde

1999 --

Análise do conhecimento e das concepções sobre saúde  

oral de alunos de odontologia: avaliação por meio de  

mapas conceituais

1999 --

A importância do médico pediatra na promoção da saúde  

bucal

1996 5

Aspectos clínicos y docentes de la odontología preventiva 1987 1

Orientação sobre saúde bucal em um centro de saúde 1977 --

O ensino das ciências sociais nas escolas profissionais da  

área da saúde no Brasil

1976 --

Pesquisa social em saúde pública 1970 --

La enseñanza de la odontología como función universitaria 1965 --



ODONTOLOGIA 1947-2000 ANO CITAÇÕES

Dental teaching in Brazil and the need for change 1992 --

Avaliação do consumo de medicamento, segundo a classe  

farmacológica, Araraquara, S.P

1986 1

Uso do computador como auxílio na avaliação do  

aproveitamento dos alunos
1973 --

Educação continuada e semi-independente em odontologia  

em localidades pequenas e distantes de grandes centros
1973 --

O ensino de diagnóstico bucal: objetivos, conteúdo  

programático, métodos e instrumentos de ensino-avaliação  

após cinco anos de implantação

1973 --

Sociometria e ensino odontológico 1970 --

Um equipamento para instrução programada 1969 --

Prestígio da odontologia e do cirurgião dentista na  

comunidade, segundo um grupo de pré-universitários:  

estudantes de Araçatuba

1969 --

Esclarecimentos e orientações sobre as necessidades  

odontológicas na infância
1968 --

Uma experiência na organização de uma cadeira de materiais  

odontológicos
1965 --





QUEM SERÃO OS PESQUISADORES DAS  

CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

NA SAÚDE BUCAL?



Mais do que um ‘assunto’, do que uma disputa:  

quanti/quali; análise/interpretação;ciência/não ciência

Para não concluir...

Contribuição das Ciências Sociais e Humanas

– identidade enquanto núcleo da Saúde (Bucal) Coletiva –

Estudos sobre a compreensão de processo humanos  

que não pretendemapenas impactar o campo  

científico, mas sim, democratizar o conhecimento.

Orientação teórica com fundamento epistemológico.



As Ciências Sociais em Saúde constituem, sem

NUNES, 1998

dúvida, um dos campos mais férteis para testes  

e criação de teorias e metodologias. Neste  

sentido, pensar de forma interdisciplinar torna-

se importante e relevante, pois, dessa forma,  

pode-se procurar na interface das próprias  

Ciências Sociais e da sua interrelação com a  

saúde, já por si mesma interdisciplinar, um  

fecundo caminho de realização.




