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Odontologia preventiva em saúde 
coletiva e em clínica privada. 

❖ Níveis de prevenção:

➢ Prevenção Primária – relacionada à iniciação da 
doença;

➢ Prevenção Secundária – quando se trata de impedir a 
progressão da doença;

➢ Prevenção Terciária – no momento em que se 
procura evitar a perda de função.

➢ Prevenção Quaternária – evitar iatrogênia.



Odontologia preventiva em saúde 
coletiva e em clínica privada. 

❖ Promoção de saúde:

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

Mas, 

o que é 

Saúde ?





Odontologia preventiva em saúde 
coletiva e em clínica privada. 

❖ 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.



❖ Educação em saúde:

➢ Reino Unido 

Século XIX: Educação em saúde com aconselhamentos.

❖ Promoção de Saúde:

➢ Mark Lalonde – Ministro da Saúde do Canadá

“As principais causas de morte e doença não são as 
características biológicas, mas o meio ambiente e o 

comportamento dos indivíduos – estilo de vida.” 1974

Da educação em saúde à 
promoção da saúde



❖ 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).

Da educação em saúde à 
promoção da saúde



❖ 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. 

Da educação em saúde à 
promoção da saúde

Milio, 1983 



A prevenção das doenças bucais

❖Estratégia populacional.

❖Abordagem de fatores de risco 
comuns.

❖Ação intersetorial.



A prevenção das doenças bucais

❖Estratégia populacional – fenômenos de larga 
abrangência. Ex: cárie, doenças periodontais, consumo 
exagerado de açúcar e higiene bucal. 

➢ Direcionada à todos: indivíduos de alto, médio e baixo risco.

➢ Risco é determinado por fatores ambientais e pela 
suscetibilidade individual ou resistência à doença como 
sistema imunológico, genética e fatores psicológicos.

➢ Fatores de riscos ambientais: comportamentos determinados 
por normas sociais.

➢ Estratégia - objetivar mudanças e manutenção de normas 
sociais relacionadas aos comportamentos. 



A prevenção das doenças bucais

❖Abordagem de fatores de risco comuns 

➢ Determinantes comuns: 

▪ Privação material - dificuldade de acesso a bens e serviços 
importantes;

▪ Desigualdades socioeconômicas - estresse psicológico 
crônico devido à inferioridade da posição social;

▪ Educação, moradia, emprego;

▪ Dieta, fumo, álcool e higienes pessoal e bucal.







Qual é a melhor estratégia para mudança 

de comportamento na redução do açúcar 

para evitar a cárie?

(  ) Melhorar a dieta visando melhorar a 

saúde de uma forma geral.

(  ) Ação especifica para reduzir consumo 

de açúcar para evitar cárie?

(  ) ????



A prevenção das doenças bucais

❖ Ação intersetorial – criação e manutenção de alianças.

casa



Recomendo que vejam o vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=bo5j3jQ6mIk

DETERMINANTES SOCIAIS

Modelo de Dahlgren e Whitehead



CASOS PRÁTICOS

❖Inglaterra - AIS – grupo multidisciplinar: campanhas 
de diminuição do consumo de açúcar nos 
supermercados e nos alimentos para bebês.

❖Noruega – agricultura e alimentação: subsídios e 
vantagens fiscais para alimentos mais saudáveis.

❖Austrália – eliminação dos subsídios à indústria do 
fumo.

❖EUA na década de 70 – pacotes de alimentação 
balanceada para mulheres, bebês e crianças. 

❖Brasil – 10 anos de bolsa família. 28% da pobreza.



Papel do cirurgião-dentista clínico na 
promoção de saúde

1. Informar, advogar e dar apoio: iniciativas de 
promoção da saúde. Ex. fluoretação das águas e politica 
de alimentação saudável nas escolas, reclamar de 
propagandas enganosas...IMPORTANTE ESTAR ATUALIZADOS.

2. Evitar tratamento muito precoce da cárie em 
esmalte com higienização e uso de flúor.

3. Usar selantes em crianças com experiência de cárie.







Bibliografia

Pinto, Vitor Gomes. Saúde Bucal Coletiva. 6ª edição.2013

http://pt.slideshare.net/Arisson/intersetorialidade

http://www.ccms.saude.gov.br/SUS20anos/mostravirtual/deter
minantessociaisdasaude.php

http://blog.planalto.gov.br/bolsa-familia-reduziu-a-extrema-
pobreza-em-28-nos-ultimos-dez-anos/

http://pt.slideshare.net/Arisson/intersetorialidade
http://www.ccms.saude.gov.br/SUS20anos/mostravirtual/determinantessociaisdasaude.php
http://blog.planalto.gov.br/bolsa-familia-reduziu-a-extrema-pobreza-em-28-nos-ultimos-dez-anos/

