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1. Quais são as oportunidades de intervenção na área da saúde?
2. O que é promoção de saúde?
3. Qual o objetivo da educação em saúde?
4. Qual é o objetivo da Promoção da Saúde?
5. Quais são os princípios da Promoção da Saúde?
6. Qual o conceito de Saúde?



▪ A PROMOÇÃO DE SAÚDE, ou intervenção sobre os 
determinantes sociais, ambientais e comportamentais 
inespecíficos.

▪ A PREVENÇÃO, ou atuação sobre determinantes específicos, 
como situação de imunidade ou exposição a agentes 
patógenos.

▪ O TRATAMENTO, dividido em tratamento precoce, ainda no 
período assintomático, e tratamento das doenças já 
estabelecidas.

▪ A RECUPERAÇÃO, quando se procura superar as limitações 
decorrentes das doenças e promover a reinserção do doente 
na sociedade.



Promoção de saúde:

Ação global objetivando 
a melhoria na qualidade 
de vida das pessoas.

Mas, 

o que é 

Saúde ?





Os Princípios de promoção da Saúde (OMS):

✓Desenvolvimento de habilidades pessoais

✓ Ações comunitárias

✓ Políticas públicas saudáveis

✓ Existência de um ambiente de apoio adequado

✓ Reorientação dos serviços de Saúde



“As principais causas de morte e doença não são as 
características biológicas, mas o meio ambiente e o 
comportamento dos indivíduos – estilo de vida.” 

Mark Lalonde – Ministro da Saúde do Canadá, 1974



“Promoção de saúde é basicamente uma atividade no 
campo social e não um serviço médico. Entretanto, os 
profissionais de saúde têm papel importante em 
fomentar e facilitar a promoção de saúde.”

OMS, 1984



“A meta da educação em saúde é tornar os indivíduos 
internamente mais bem equipados para que possam 
fazer escolhas mais saudáveis.

A meta da promoção de saúde é tentar fazer com que 
as escolhas mais saudáveis tornem-se escolhas mais 
fáceis.” 

Milio, 1983 





A prevenção das doenças bucais

❖ Ação intersetorial – criação e manutenção de alianças.

casa



DETERMINANTES SOCIAIS

Modelo de Dahlgren e Whitehead



DIAGRAMA DE NEWBRUM



Modelo causal proposto por Fejerskov e Manji (1990).

Fatores etiológicos primários determinantes 
e modificadores da doença cárie.



Nível socioeconômico

❖ Por que a cárie ocorre de maneira desigual entre populações 
ou dentro de uma mesma população?

• A literatura recente é rica em evidencias do impacto de 
fatores sociais nas doenças bucais (Beal, 1989).

• Falta de acesso aos serviços de saúde.

• O nível socioeconômico é considerado um fator modificador 
da doença cárie, ou seja, não se relaciona com sua etiologia 
biológica, mas atua sobre os fatores determinantes.

• Influencia nos hábitos de higiene, hábitos alimentares e 
acesso a produtos fluoretado.



Alguns estudos que confirmam a relação entre 
cárie e nível socioeconômico:

➢ Escolares de 12 anos da rede pública de cidades paulistas, 
apresentaram maior número de cárie. Terner e Cury (1985).

➢ Maior número de cárie em crianças de 3 e 4 anos com nível 
socioeconômico mais baixo da cidade de Bauru SP.

➢ Crianças das creches privadas de Goiânia possuíam menor 
número de dentes cariados e com necessidade de extração. 
Freire, Melo e Silva (1996)

➢ Escolares de 12 anos em Porto Alegre RS: crianças da rede 
pública de ensino, pertencentes a famílias com menor renda e 
pais com menor grau de instrução, apresentaram maior 
prevalência de cárie. Maltz e Silva (2001) 



Estudo em Pelotas RS

❖ Acompanhamento de indivíduos desde o nascimento até os 
15 anos de idade.

Objetivo: Avaliar trajetória socioeconômica familiar de crianças e 
adolescentes e cárie dental e fatores comportamentais 
associados (Peres et al., 2007):

• Grupos de: sempre pobres, pobres na infância mas não 
pobres na adolescência, não pobres na infância e pobres na 
adolescência, nunca pobres.

➢ Conclusão: a pobreza em pelo menos um estágio da vida 
desses indivíduos teve um efeito prejudicial no padrão de 
saúde relacionado à doença cárie, fatores comportamentais 
associados à saúde oral e acesso aos serviços de saúde.



❖O nível socioeconômico é considerado um fator 
modificador da doença cárie, ou seja, não se 
relaciona diretamente à sua etiologia biológica, mas 
é extremamente relevante para sua ocorrência por 
atuar sobre os fatores determinantes.

❖O nível socioeconômico influencia os hábitos de 
higiene, hábitos alimentares e acesso a produtos 
fluoretado, sendo, por esse motivo, associado à 
ocorrência da cárie dental.



Imaginação sociológica

https://www.youtube.com/watch?v=ky-WqpNJduU

https://www.youtube.com/watch?v=ky-WqpNJduU


Imaginação sociológica

https://www.youtube.com/watch?v=jQoa3ljWFiU

https://www.youtube.com/watch?v=jQoa3ljWFiU
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