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Arcabouço teórico-legal
Constituição Federal do Brasil, de
1988:
Título VIII - Da Ordem Social
Capítulo II - Da Seguridade Social
Seção II - Da Saúde
Art. 200. Ao sistema único de saúde
compete, além de outras atribuições,
nos termos da lei: III – ordenar a
formação de recursos humanos na
área de saúde
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Arcabouço teórico-legal
Constituição Federal do Brasil, de
1988:
Art. 196. A saúde é direito de
todos e dever do Estado [...]
acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua
promoção, proteção e
recuperação
 (ler demais artigos e respectivas emendas em:
 http://conselho.saude.gov.br/14cns/docs/constituicaofederal.pdf
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Ministério da Educação
Conselho Nacional da Educação

• Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos
Cursos de Graduação em Saúde:
– ênfase na promoção, prevenção, recuperação e
reabilitação da saúde
– competências gerais do formando, com perfil de
formação contemporânea dentro de referenciais
nacionais e internacionais de qualidade
– o conceito de saúde e os princípios e diretrizes do
Sistema Único de Saúde (SUS) são elementos
fundamentais a serem enfatizados nessa articulação
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Arcabouço teórico-legal
• Diretrizes Curriculares Nacionais:
Formar para atender em uma rede de
cuidados progressivos à saúde
Ênfase nos cuidados básicos de clínica
geral
Formação pedagógica pelo contato com o
SUS
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Para refletir e debater...
Esfera privada como espaço privilegiado na
organização das práticas
Esfera pública como esfera secundária
Lógica da mercadoria: ações e procedimentos
de saúde vistos como produtos passíveis de
compra e venda
Oferta e procura definindo o mercado, a
concorrência e os valores
Saúde não é negócio nem mercadoria, é direito
de cidadania
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O Brasil assume a liderança mundial
 Saúde bucal nos Sistemas
Públicos de Saúde



O SUS brasileiro é um exemplo
Brasil Sorridente agora é Lei!
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 A Política Nacional de Saúde Bucal e
seus pressupostos:
“utilizar a Epidemiologia e as
informações sobre o território
subsidiando o planejamento” e
“centrar a atuação na Vigilância à
Saúde, incorporando práticas contínuas
de avaliação e acompanhamento dos
danos, riscos e determinantes do
processo saúde doença”
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Enfim, o Brasil Sorridente...
 Conta com 24.511 Equipes de
Saúde Bucal na Estratégia Saúde da
Família (2017), cobrindo cerca de
90% dos municípios brasileiros,
1.078 CEO, 1.840 Laboratórios
Regionais de Próteses Dentárias
(LRPD) e 302 Unidades
Odontológicas Móveis (UOM) em
funcionamento
 O número de dentistas em geral
atuando no SUS é de 66.398 (2017)
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Conceitos Fundamentais
Exame Clínico Individual,
com propósito de diagnóstico
e tratamento individuais

Não é o mesmo que...
Exame Epidemiológico,
com finalidade de obter
estimativas populacionais

Levantamentos
Epidemiológicos
Clássicos

Exame
Clínico
Nível de
Doença
não
detectada

Exames
Complementares
Novos
Métodos

4

30/03/2018

www.universidadesaudavel.com.br

s.moyses@pucpr.br
13

5

