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A odontologia, como as demais ciências da área da saúde, galgou etapas no 

decorrer de sua trajetória. Do empirismo, na idade antiga, passando pelo pré-

cientificismo nos séculos XVI e XVII até o surgimento de escolas especializadas na 

prática odontológica, iniciando, assim, a fase científica. A ciência odontológica 

propriamente dita surgiu “pari passu” com o desenvolvimento de escolas especializadas 

na prática dental. A primeira escola de Odontologia data do ano de 1841 em Baltimore 

(EUA), dentro de uma perspectiva formadora do modelo de profissional liberal – prática 

voltada para odonton (dente) (Valença, 1997). 

No Brasil, a prática odontológica derivou-se da escola norte americana, sendo o 

primeiro curso superior de odontologia criado no dia 25 de outubro de 1884 ministrado, 

apenas no Rio de Janeiro e Salvador com duração de 03 anos.  

Originalmente, o corpo de saber da odontologia advém da medicina e como tal, 

está alicerçada no modelo biomédico, no qual: 

“... os profissionais são treinados para que enxerguem através de 
lentes teóricas em sua forma particular de prática. Quer dizer, o 
profissional de saúde reconfigura os problemas de doença do paciente 
e sua família como assuntos estritamente técnicos, problemas de 
doença”. (...)“A doença é reconfigurada somente como uma alteração 
na estrutura biológica ou funcional...” (Kleiman, 1988, p.5) 



 
 

 

Como explica Foucault (1982), o modelo biomédico tem sua origem no final do 

século XVIII, através de Morgani e Bichat, com o aparecimento da anatomia patológica 

e firmando-se a partir da Revolução Industrial pelas necessidades do capitalismo. A 

compreensão do corpo doente, objeto de trabalho, é focalizado na sua determinação 

biológica, minimizando outros aspectos relevantes (sociais, políticos, ambientais e 

culturais). Estabelece-se o conceito de normalidade. 

Dentro dessa mesma lógica, Pitta (1996) considera a formação dos profissionais 

de saúde resultante tanto da formação acadêmica quanto de mecanismos de transmissão 

de valores hegemônicos, desarticulado de um despertar da consciência sobre a função 

reprodutora destes mesmos valores exercidos em sua prática, no contato com a 

população utilitária dos serviços  

O modelo hegemônico da prática odontológica, também conhecido como 

odontologia científica ou flexneriana, caracteriza-se pela sua alta complexidade e ênfase 

no curativo. Privilegia o biologicismo, a sofisticação da técnica e dos instrumentos; há 

quase exclusão dos determinantes sociais e econômicos do processo saúde-doença. 

Basicamente, cuida das doenças bucais instaladas no organismo do paciente, ao invés de 

incentivar a prevenção através de procedimentos de menor complexidade e custo. 

Desde o século passado a Odontologia vem mantendo sua autonomia 

conservando seu próprio arsenal científico, resultado da separação imposta à boca e suas 

doenças em relação ao corpo biológico e social. 

“O ser em sua concretude, enquanto realidade social com seus 

nexos sociais é ignorado pela clínica odontológica. Nisto reside 



 
 

 

sua particularidade, pois o dentista sozinho processa a cura (ao 

menos em tese), a “ciência” odontológica se bastando a si própria 

– a Odontologia toma hegemonicamente e exclusivamente a boca 

para si, monopolizando o cuidado” (Botazzo, 2000, p.34) 

Num processo evolutivo da prática odontológica, o conhecimento foi se 

especializando em diferentes áreas: odontopediatria, dentística, reabilitação bucal, 

periodontia, ortodontia, radiologia, odontogeriatria, odontologia para pacientes 

especiais, entre outras. Durante o exercício da odontopediatra, tenho buscado refletir 

como tal modelo hegemônico vem se processando na forma de atenção e ação que 

prestamos a nossa clientela. 

Rotineiramente em odontopediatria, antes de iniciar qualquer intervenção faz-se 

uma aproximação, uma entrevista prévia, com o responsável da criança – o qual na 

maioria das vezes é a mãe, para se obter dados e informações importantes sobre a 

criança. 

Segundo Guedes Pinto (2000), autor de referência básica no cuidado 

odontológico na odontopediatria nacional, podemos ter três métodos que se constituem 

no inquérito (ananmenese), na observação e na experimentação. Estes podem ser 

empregados isoladamente ou na ordem estabelecida ou ainda todos os três usados 

simultaneamente. Tradicionalmente, no dia da consulta, preenche-se a ficha 

odontológica de identificação, da ananmenese (história médico-odontológica; história 

odontológica; aspectos de higiene e nutrição), passa-se para um exame clínico 

abrangente (atenção aos cabelos, cabeça, face, pescoço e mãos deve estar entre as 



 
 

 

primeiras observações feitas pelo dentista). As mãos podem revelar informações 

importantes, verifica-se a temperatura: mãos frias, pegajosas, ou unhas roídas podem 

constituir a primeira indicação de ansiedade anormal por parte da criança. Um polegar 

com calosidades incomumente limpo sugere um hábito persistente de chupar o dedo. 

Deformações dos dedos ou cor azulada nas unhas sugere doença cardíaca congênita, que 

pode requerer preocupações especiais durante o tratamento dentário. Seqüencialmente, 

desenvolvem-se diálogos com a criança, a apresentação do ambiente e instrumental do 

consultório a fim de conseguir ter um condicionamento ótimo para aceitação do futuro 

tratamento. O autor considera que o condicionamento é gradual e variável de criança 

para criança. 

Na anamnese questiona-se à mãe, alguns aspectos sobre a gestação, o parto, e 

história de doenças familiares; além de aspectos relacionados à criança como: história 

de experiências odontológicas, hábitos da criança, aleitamento materno, alimentação 

complementar, dieta e forma de higienização bucal. A maioria desses cuidados são 

social e culturalmente desempenhados pelas mulheres.  

A observação não sistematizada tem nos evidenciado um certo teor de 

interrogatório nas interações entre odontólogo e mães. Tais situações conduzem mães, 

muitas vezes a esconder a verdade, dizer o socialmente aceito ou referir simplesmente 

que não se lembram.  

Algumas mães ao tomarem consciência que a situação dos filhos, em alguma 

medida, é resultante dos cuidados por elas prestados, tendem a manifestar sentimento de 



 
 

 

culpa, desconsiderando a existência de outros fatores que possam ter contribuído com o 

quadro de saúde bucal de seus filhos.  

Na tentativa de buscar um aclaramento a essas observações recorremos à 

literatura científica pertinente, na qual identificamos estudos envolvendo mães e o 

cuidado da saúde bucal infantil. 

A partir de 1988 há crescente publicação nacional sobre o cuidado precoce e 

atenção odontológica aos bebês, juntamente com programas de atenção a gestantes, 

importância de pré-natal odontológico vislumbrando a futura higienização e cuidados 

com a saúde bucal dos bebês (Bönecker et al., 1995a; Ramos & Maia, 1999; Weisntein 

et al., 1999; Castro et al., 2000; Gomez et al., 2001). 

Vários autores apresentam explicações desmistificando a contra-indicação do 

tratamento odontológico durante a gravidez. Acrescido a estes, autores como Scavuzzi 

et al. (1999) e Rossel et al. (1999) valorizam a atenção odontológica à gestante como 

fator preventivo de prematuridade dos bebês em razão de periodontopatias maternas. 

Autores como Verrips et al. (1993); Guedes Pinto (1995); Peres et al. (2000) e 

Skaret et al. (2001) fazem referência a saúde bucal infantil na dependência dos cuidados 

maternos:“As crianças têm a boca ofertada pelas mães.” Contribuem também, os 

aspectos educacional, econômico, étnico e culturais das mães como importantes 

indicadores de influência na saúde bucal.  

No primeiro ano de vida do bebê a mãe é reconhecida por ter papel fundamental 

na saúde bucal futura da criança. Conforme evidenciado por autores que estudaram a 

correlação do aleitamento materno como o bom desenvolvimento do craniofacial dos 



 
 

 

bebês, com a fala e respiração, na prevenção de maus hábitos bucais e na diminuição de 

ECC (early caries children)1. 

O papel materno estende-se para outras fases do crescimento e desenvolvimento 

infantil. A este respeito Wel (1988) refere que as atitudes da criança em relação aos 

conhecimentos e cuidados dentais são ensinadas pelos pais, em que, a ênfase na 

educação precoce acerca da importância dos cuidados com a saúde bucal dos bebês é 

constantemente reforçada (Bönecker et al.,1995a; Ramos-Jorge et al., 1999; Ramos-

Gomez et al., 2002). Nesse sentido percebemos que a ação dos profissionais no cuidado 

precoce é sempre realizada no intuito de proporcionar condições ótimas à saúde bucal da 

criança. 

Na prática profissional, observamos que muitas vezes os pais desconhecem as 

conseqüências destrutivas de algumas práticas do seu cotidiano sobre a higidez da saúde 

bucal, assim se erram, erram por desconhecimento ou ignorância. 

Diante do exposto, depreendemos que a literatura científica tende a analisar a 

figura da mãe focalizando as investigações nos reflexos que as atitudes maternas têm 

sobre a saúde bucal e no comportamento da criança, mas é omissa no sentido de 

compreender a mulher/mãe no desempenho do papel de cuidadora e responsável pela 

saúde bucal do filho.  

Acreditamos ser necessário, colocar no centro das discussões a saúde bucal da 

criança sob a ótica da mãe/responsável, significa, entre outras palavras, compreendê-la 

enquanto sujeito com valores, saberes e anseios sobre os cuidados da saúde bucal do seu 

                                                             
1 ECC – early caries children, termo usado para especificar as cáries precoces em crianças, também 
conhecida como cáries crônicas ou de mamadeira. 



 
 

 

filho. O que contribuirá para que seja considerada não como obstáculo à continuidade 

do cuidado odontológico mas como uma agente promotora da saúde bucal do filho.  

Entendemos que a necessidade de cuidado da criança pequena potencializa o 

desgaste do papel de cuidador, em razão da responsabilidade e necessidades constantes 

de assistência ou supervisão. 

A respeito do desgaste do papel de cuidadora, Carpenito (1997) faz consideração 

sobre: “o peso do cuidado sobre a saúde física e emocional do prestador e seus efeitos 

sobre sua família, o seu sistema social e os da pessoa que é cuidadora”. 

No cotidiano do cuidado, a mulher experimenta dificuldades na conciliação de 

tal atribuição com as demais atividades desenvolvidas nas esferas privadas como 

públicas. Limitando o tempo de dedicação na prestação do cuidado em que nem sempre 

os hábitos saudáveis são de fácil aplicabilidade e aprendizado. 

Borges (1983) considera que a conivência ideológica e política de práticas como 

a medicina, a psicologia e a justiça gera um certo tipo de discurso psicanalítico com 

função moralizante – um verdadeiro tribunal de condenação. No qual, o discurso da mãe 

passa a ser o de pedir desculpas e confessar seus erros diante do profissional de saúde, 

que espera ouvi-los, para só então, através de uma palavra dogmática e imperativa 

propor ser o modelo de identificação quanto a uma norma de viver carregada de valores 

e preconceitos. Tal discurso das mulheres gera um desconforto, começa a dar contornos 

a este mal-estar, surge a descoberta até então negada e deslocada, de que a angústia e a 

culpabilidade vividas pelas mães nunca foram tão intensas quanto no nosso século. Uma 



 
 

 

vez que a responsabilidade pelos cuidados pode gerar o “mal de mére” - um mal-estar 

de ser mãe (Klorman apud Ceccarelli, 2001).  

Remontando a história no intuito de entender a mulher como ser socialmente 

construído para o cuidado materno, o movimento higienista, oitocentista, regula os 

indivíduos para serem adaptados à ordem do poder pela produção de novas 

características corporais, sentimentais e sociais (Costa, 1983) 

Para o mesmo autor, o fundamental dever da mulher, segundo os higienistas era 

a conservação da saúde sua e dos filhos. Por isso as normas visavam redefinir a mulher 

enquanto mãe, aumentando sua responsabilidade para com os filhos – nascendo a mãe 

higiênica de um duplo movimento histórico: a emancipação feminina do poder patriarcal 

e a “colonização” da mulher pelo poder médico, impulsionada pela relação entre o 

aleitamento materno mercenário e mortalidade infantil. Assim a culpabilização da 

mulher foi uma faceta importante em sua relação com a higiene e o cuidado com os 

filhos.  

Encontramo-nos no século XXI e ainda presenciamos situações que nos remetem 

ao século XVIII, mudando atores, mas não o palco. 

Considerando a condição em que são postas as mulheres propomos, desenvolver 

este estudo tomando como recorte analítico a mulher/mãe/cuidadora da saúde bucal do 

filho. Desse modo questionamos qual o significado da saúde bucal para ela? Como ela 

percebe sua participação na promoção da saúde bucal do filho? 

 

 



 
 

 

 

Ser mãe é desdobrar fibra por fibra o coração!  

Ser mãe é ter no alheio lábio, que suga, o pedestal do seio, onde 

a vida, onde o amor, cantando vibra.  

Ser mãe é ser um anjo que se dobra sobre um berço dormindo!  

É ser anseio, é ser temeridade, é ser receio. 

É ser força que os males equilibra! 

Todo bem que a mãe goza é bem do filho. 

 Espelho em que se mira a afortunada luz que lhe põe nos olhos 

novo brilho! 

Ser mãe é andar chorando num sorriso! 

Ser mãe é ter um mundo e não ter nada! 

Ser mãe é padecer num paraíso! 

 

 

Coelho Neto, 1994. 
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  2. 1 Objetivo geral 

 

 

Compreender os significados atribuídos pelas mães de crianças de 0 a 6 anos em 

tratamento odontológico acerca de seu papel como cuidadora da saúde bucal do filho. 

 

 

  2. 1 Objetivos específicos 

 

Ø Apreender como as mães se percebem na função de cuidadora da saúde bucal do 

filho. 

 

Ø Identificar os significados que as mães atribuem a saúde bucal e a relação que 

estabelecem sobre a saúde bucal do filho e o cuidado prestado por elas. 

 

Ø Identificar quais as práticas de cuidado que o grupo de mães reconhece como 

importante para a saúde bucal dos filhos.  

 

 


