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Editorial
A compreensão das políticas de saúde elaboradas pelo Estado, em resposta às

demandas da sociedade, pressupõe uma cuidadosa reflexão sobre o caráter social do
processo saúde–doença e do conceito desse binômio. Essa reflexão é importante porque,
se a relação saúde–doença não for enfrentada como um processo, tem-se uma visão
parcial e, portanto, limitada, no seu poder explicativo, das condições que determinam
as formas individuais e coletivas de adoecer (e morrer).

É hegemônica a conceituação da doença com base no biológico-individual. Essa
concepção gera um modelo médico-clínico de política de saúde e é insuficiente para
explicar os perfis epidemiológicos de diferentes países e classes sociais. É incapaz, por
exemplo, de explicar o quadro sanitário brasileiro.

O texto acima (ESCODA; LIMA, 1992) reflete o quão desarticulada foi a
Odontologia, profissão de saúde que também teve de rever os seus pressupostos ou
paradigmas, para procurar responder acertadamente como se desenvolvem os agravos
que se digna estudar.

Não estamos ainda sob a égide de um modelo epidemiológico que nos permita
compreender e implementar políticas que profundamente contribuam para a reversão
dos perversos indicadores do quadro de saúde bucal, mas algo é certo: a Odontologia
tem feito o seu papel como ciência, confirmando hipóteses e refutando teses. Resta ao
instrumento do saber – o profissional – ser convertido em sua capacitação a um novo
modelo de ações, concretizando à realidade o que já é lei e discurso acadêmico.
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