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55  RReessuullttaaddooss  ee  ddiissccuussssããoo  

  

  

      55..11  OO  ccoottiiddiiaannoo  ddaa  ccllíínniiccaa  iinnffaannttiill  ddee  ooddoonnttoollooggiiaa 

O campo de estudo foi a clínica infantil de odontopediatria, tanto a clínica da 

graduação como do curso de especialização, também fizeram parte do estudo a clínica 

de bebês da mesma universidade. 

As atividades desenvolvidas basicamente englobam procedimentos preventivos e 

curativos. Também é prestado atendimento de emergência a crianças não agendadas que 

chegam ao serviço. 

No decorrer da pesquisa, a rotina da clínica sofreu algumas mudanças. No 

primeiro semestre de 2002, época do desenvolvimento do estudo piloto, as mães só 

entravam na clínica de atendimento quando convidadas pelo aluno e/ou quando as 

crianças eram muito resistentes a aceitar o tratamento odontológico ou muito novas. Já 

no segundo semestre de 2002, período da coleta dos dados, começou-se a dar a 

oportunidade de livre escolha às mães em relação a sua entrada ou não. Contudo essa 

entrada deve ser negociada, em virtude de espaço físico no interior da clínica e da 

manutenção da rotina de trabalho. 
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Observamos que o espaço físico disponível por equipo é de 2 m2, o que tornaria 

insuficiente caso todos os acompanhantes entrassem, complicando o trânsito interno da 

clínica.  

A clínica possui duas entradas, uma de acesso restrito a professores, funcionários 

e alunos na parte dos fundos. Pela frente há uma entrada de acesso público, logo o 

passar pela porta de entrada da frente, depara-se imediatamente à sala de espera.  

A sala de espera tem formato retangular, sem janelas, o teto é alto visando uma 

melhor circulação de ar no ambiente, com uma única porta para entrada e saída. Aos 

fundos da sala há dois banheiros pequenos, um masculino e outro feminino. Defronte às 

portas dos banheiros encontram-se dispostas cadeiras plásticas presas, entre si, em 

grupos de quatro a cinco cadeiras dividas em duas colunas respectivamente. Entre as 

cadeiras e as portas dos banheiros encontra-se um bebedouro ligado na corrente elétrica. 

Dentro da clínica de atendimento, as três alas são divididas por dois longos 

muros baixos, os equipos são dispostos lado a lado, não possuem divisão entre eles, há 

um espaço imaginariamente delimitado entre o espaço de um e de outro. Defronte os 

equipos existem pias para lavar mãos e pias de lavagem de material, estas são dividas 

por muretas. Existe um total de onze equipos para cada coluna. 

  

      55..22..  SSuujjeeiittooss  ddoo  eessttuuddoo 

Na tentativa de proporcionar uma melhor compreensão de cada ator 

social/sujeitos, traçamos um perfil biográfico de cada uma das mulheres do estudo 

(Apêndice). 
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As dez mulheres que compuseram o estudo pertenciam a classe média e baixa de 

Ribeirão Preto e região. Somente uma delas estava inserida no mercado de trabalho 

formal no momento do estudo, trabalhando como doméstica, as demais consideravam-se 

donas de casa apesar de desenvolverem trabalhos eventuais o que elas nomeiam de 

“bicos” (faxinas, costura) para ajudar na manutenção financeira do lar.  

 
Ah se os outro fala pra mim fazer uma faxina eu vou. 
Sabe num tenho preguiça não, né. [M-06] 

 

A faixa etária das mães entrevistadas foi de 26 a 38 anos, sendo que 80%(8) 

tinham mais de trinta anos. Todas as mulheres eram casadas ou viviam em união 

consensual. 

Sobre seus filhos, especificamente as crianças em tratamento odontológico, a 

idade variou entre dois a cinco anos de idade, sete deles eram o filho caçula, dois eram 

os filhos mais velhos e um era do meio. Sendo que sete eram meninos e três eram 

meninas. Todos estavam cursando escola com exceção de duas crianças. A escola ou a 

creche gratuita apareceram como um recurso de ajuda valorizado pelo grupo, uma vez 

que a disponibilidade de pagar por estes serviços é distante para esta população, e na 

ausência destes apoios, a mãe assume o cuidado com seus filhos, como explica uma 

delas:  

 
Pra mim num pagar ninguém pra ficar com ela. Que eu 
num tenho condições, né que o povo quer muito, né então 
tem que ficar(...) Eu mesmo sempre cuidei deles sozinha. 
Quem me ajudou foi creche![M-04] 
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As mães são as principais cuidadoras da criança, sendo que em 70% o cuidado é 

totalmente desenvolvido por elas, e 30%(3) utilizavam da creche por meio período para 

que fossem liberadas para desenvolver outros tipos de serviços. Ou ainda utilizam de 

suporte social na própria família. 

 

Ela brinca, ela gosta muito da vovó, ela fala da vovó que é 
a minha mãe, né. É bom. A dindinha que é minha irmã é 
madrinha dela. Ela tem os quatro priminho. Tem bastante 
gente na casa. [M-02] 

 
A escolaridade entre as mães estava assim distribuída: 60%(6) ensino 

fundamental incompleto, 20% (2) ensino fundamental completo, 10% (1) ensino médio 

completo e 10%(1) superior completo.  

Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde (Bemfam 1997) aponta que 13% 

de mulheres entre 15 e 24 anos declara abandonar a escola por ficar grávida, casar ou ter 

que cuidar dos filhos. Tais números indicam a existência de uma causalidade no sentido 

da relação maternidade e educação. 

Outra relação que se evidencia é da maternidade e educação, trabalho:  

 
A gente trabalhando, não tinha jeito de faltar nem tá 
entrando mais tarde, (...) então quer dizer eu já pedi contar 
pra isso, cê entendeu, eu não tinha tempo! [M-09] 

 
O envolvimento com o trabalho para o grupo de mulheres, guarda dependência 

com a maternidade conforme podemos depreender na fala de uma das depoentes, 

quando refere que abandonou o emprego em razão do filho. 

 
 Percebi também que isso aí tudo tava prejudicando ele. 
Então né num basta a gente pagar, falar ah essa escola é a 
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melhor, que tá pagando caro que isso não resolve com 
criança, tem todo um perfil por traz desses cuidados, (...) na 
hora certa isso quem faz é a mãe mesmo. [M-09] 

 

A esse respeito, considera Bruschini (2000), que a “maternidade” é, sem dúvida, 

o que mais interfere no trabalho feminino quando os filhos são pequenos”(p. 19). Isso 

faz com que o trabalho seja relegado a posição secundária a maternidade. 

O trabalho feminino apareceu como uma ajuda ao ganho do marido, nenhuma 

das mulheres era chefe de família e possuíam trabalhos informais, e como já foi dito, 

após o nascimento dos filhos abandonavam seus trabalhos, geralmente a realidade é 

assim descrita.  

Decidi (...) Ah eu vou pedir as conta que aí eu fico em casa, 
meu marido trabalha com gesso, tem um salãozinho em casa 
mesmo, aí então a gente combinou assim eu ficava em casa 
trabalhando e ajudando ele. [M-02] 

 
Como descrito anteriormente algumas mães entrevistadas participavam como 

força de trabalho informal por não possuírem mão de obra qualificada e também, por ser 

a condição que melhor se adapta a maternidade e à sua condição de mãe de filhos 

pequenos e mantenedora da casa. Tal situação tem manifestado na mulher conflitos e 

ambivalências ante a seus papéis na reprodução e produção. 

 
Ah...nunca que a gente fica bem, né! Porque cê vê que tá 
precisando, mas não tem como porque cê pensa, nossa eu 
tenho compromisso com o meu serviço, então você acaba 
deixando alguma coisa que é mais importante que é a saúde 
do filho, né por causa do serviço! Então né eu sentei 
conversei expliquei tudo porque não tava dando certo. 
Porque minha vida tava arrebentada, eu tava assim 
estabilizada, com um emprego ali garantido, mas minha 
vida tava correndo, né , minha vida particular tava indo, 
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bem dizer assim né ela e meu filho meus dois filho que eu 
tenho mais dois filho. [M-02] 

 

A sobrecarga sentida pelas mulheres do estudo é depreendida de suas falas 

quando referem a forma como se organizam em suas múltiplas tarefas. 

Eu já chegava em casa de tardezinha aí quando quer dizer 
você chega em casa aí você ainda tem o quê fazê ... precisa de 
tempo que tem sempre alguma coisa pra fazer é janta, (...)é 
uma roupa pra lavar, é então quer dizer não tinha muito 
tempo, né! Agora eu em casa já ... [M-02] 
 
Eu trabalho de manhã numa casa, depois (...) então eu 
trabalho em dois serviço. Então essa escolinha de manhã ela 
só vai no dia que eu trabalho que é três vezes na semana. Na 
terça e quinta ela fica comigo, eu num levo ela, só levo o dia do 
trabalho. Entendeu agora a tarde ela já vai , né que é da 
prefeitura, né depois já vai pra primeira série, então ela vai 
todo dia. Mas de manha, só pra mim num pagar ninguém 
pra ficar com ela. Que eu num tenho condições, né que o povo 
quer muito, né então tem que ficar.  
[M-04] 

 
São situações que colocam as mulheres frente a tomadas de decisão quanto a 

optarem pelo trabalho ou pela maternidade. Algumas mães optaram parar de trabalhar 

pois assim consideram que têm mais tempo em casa para cuidar e ficar com os filhos, o 

que elas consideram essencial a um bom desenvolvimento. Quando a opção foi pelo 

trabalho são as funções maternas que devem se adequar a condição da produção, o que 

demonstra a falta ou escassez de suporte para as mães articularem seus papéis de mãe e 

trabalhadora. 

              
É eu trabalhei muito tempo depois que ele nasceu que eu 
parei. [M-03] 
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Só que ele mamou pouco porque quando eu voltei a 
trabalhar ele parou... é ele tomava Nan, só que ele não 
gostou do gosto aí começou a tomar leite de vaca. [M-09] 

 

As condições impostas pelo mercado de trabalho faz com que o trabalho da 

mulheres, principalmente as mais pobres como refere Vaitsman (1994), seja 

preferencialmente as atividades informais que permitem combinar o trabalho doméstico 

não remunerado da dona-de-casa com algum outro tipo de atividade geradora de renda, 

tais como: costura, produção caseira, serviços em outras casas, etc. A dupla jornada de 

trabalho, um trabalho duplamente invisível, pois tais atividades informais não são 

computadas como trabalho. 

Pelo perfil apresentado é possível depreender que no grupo de mulheres o 

cuidado materno é prioridade relativizando as outras atividades.  

 

 

      55..33..  DDeessvveennddaannddoo  ooss  ssiiggnniiffiiccaaddooss  ddee  ssaaúúddee  bbuuccaall  ee  ddoo  ccuuiiddaarr  ddaa  ssaaúúddee  bbuuccaall  ddoo  ffiillhhoo 

Na análise das entrevistas depreendemos seis categorias temáticas apresentadas a 

seguir:  

1)  Saúde: “quando não tem nada” ... “saúde é a base de tudo”. 

2)  Saúde? É saúde da boca também!”. 

3)  Saúde bucal: é ter bons hábitos alimentares e de higiene e prevenir hábitos 

deletérios. 

4)  O Processo saúde-doença e a relação com os cuidados maternos em saúde 

bucal. 

5)  Cuidado à saúde bucal do filho: o sentido desse fazer. 

6)  Profissional odontólogo: referência para o cuidado em saúde bucal. 
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                  55..33..11  SSaaúúddee::  ““qquuaannddoo  nnããoo  tteemm  nnaaddaa””  ......  ““ssaaúúddee  éé  aa  bbaassee  ddee  ttuuddoo””  

A saúde e a doença refletem as experiências dos grupos, as suas relações com o 

cotidiano e suas coerções. Tais idéias estão relacionadas ao concreto da vida, carências, 

experiências e inserção no mundo do trabalho e do consumo (Minayo, 1993). 

Na análise das falas das mães depreendemos o significado de saúde para o 

grupo: saúde quando não tem nada ... saúde é a base de tudo.  

 

Ai, saúde pra mim é tudo. Eu acho que tá em primeiro 
lugar... quando não tem nada. [M-01] 
 
Eu acho que saúde é bem assim ... é não ter nenhum tipo 
de problema. Saúde quer dizer geral. É mental, é física é 
tudo. [M-02] 
 
Então assim eu acho que é a base de tudo, a saúde.  

[M-10] 
 

 

Depreendemos a existência de um paradoxo: ser tudo e não ter nada. O que se 

apresenta nesta polaridade é uma dimensão do que se pode entender por saúde, que 

inclui aspectos que vão além do biológico, fisiológico e patológico (saber técnico 

científico) mas abrange aspectos subjetivos, questões socioculturais mais amplas. 

Perpassam pelas falas das mães, sujeitos deste estudo, a imagem da sociedade como elas 

vivem nela e a consciência que têm dos valores no mundo social.  

No campo de compreensão dessas mães sobre a complexidade do que é ter 

saúde, é ter e manter-se com vida. 
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Tem muita vida pela frente quando ela tem saúde. Eu acho 
assim né. Tem muita vida pela frente, Se tem saúde né.  
[M-04] 

 

As expectativas de vida de uma dada população são consideradas como 

indicador de saúde, o que parece incorporado na fala dessa depoente, ganhando 

visibilidade na medida em que percebem tais evidências na concretude das experiências 

cotidianas. 

Dentro de uma visão não restrita ao biológico, o grupo de mães entrevistadas 

consideram que ter saúde é ter a possibilidade de trabalho, de lazer e de estudo. 

 
Ah! tem disposição pra tudo! [M-01] 
 
Ah eu acho assim é o mais importante, que eu acho assim. 
Porque se a gente num tem a saúde, num trabalha, num 
faz nada! Então num ganha o pão de cada dia, né.[M-10] 

 
Depreendemos que ter saúde está relacionado a capacidade de “ter função”, ter 

disposição para o trabalho. 

A esse respeito refere Helman (1994), que a definição funcional de saúde é 

comum em populações pobres, é provavelmente baseada na necessidade (econômica) de 

continuar trabalhando. 

Vale considerar que, no sentido do corpo saudável, se organiza à luz de forças 

políticas e econômicas. No século XIX dentro de uma estrutura social capitalista, 

articulam-se o sentido de saúde relacionado a funcionalidade do corpo. Operam-se nesse 

momento o desenvolvimento de tecnologias de intervenção pela prática médica fazendo 

do corpo, do processo saúde doença, objeto do seu saber e prática (Vieira, 2002). 
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Semelhante resultado foi encontrado por Mandú (1995) em pesquisa com 

mulheres/mães acompanhantes de seus filhos, em atendimento na unidade básica de 

saúde, no interior do Mato Grosso- Brasil sobre as necessidades de saúde. Considera a 

autora, que para essas mães, ter saúde é como ter coragem e disposição para tudo, para 

exercer seus vários papéis como mãe, mulher e trabalhadora. A saúde surge como 

“elemento essencial de ajuda na vivência da sua dura rotina”. 

Ter função é algo relativo para as mães de nosso estudo, pois está na 

dependência de qual sujeito se refere, ou seja, o corpo funcional do adulto é o que pode 

trabalhar já o corpo funcional da criança é o que tem disposição para brincar.  

 
Pra mim é as criança tudo pulando, tudo brincando.[M-05] 

 
 

Torna-se evidente portanto, que o conceito de saúde não é estático e como diz 

Vilela (1996) é relativo, variável em conformidade com o contexto cultural do sujeito. 

Na construção de saúde pelas mães do estudo, evidenciam apropriações de 

formulações do saber científico na medida em que se entende por saúde a ausência de 

doença. 

 
Ah! Eu acho que a saúde é importante, né!(...)Ah é 
importante pra gente né, pra num ficar tão doente. [M-07] 

 

A esse respeito, Capra (1982) refere que tal conceito advém de uma concepção 

mecanicista do modelo newton-cartesiano, o qual vem dominando a ciência ocidental 

nos últimos 300 anos, tendo como principais características: o mecanicismo (concepção 

do universo como uma máquina sujeita a leis matemáticas), o empirismo, o 
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determinismo e a fragmentação (decomposição do objeto de estudo em suas partes 

componentes). Nessa concepção há o predomínio do racional em detrimento do 

emocional, existencial e cultural. 

A dupla oposição “saúde-doença” é que organiza a representação e dá sentido à 

doença. 

O processo saúde-doença é entendido com base em um sistema de representação 

onde se operam idéias subjacentes de que existe uma ordem entre fenômenos, com base 

em parâmetros de “normatividade”. O que podemos depreender como incorporado ao 

universo símbolico das mães do estudo. 

 
Saúde geral, é ... Ah! É tudo né! Uma criança 
normal.[M-02] 

 

O conceito de “normatividade” advém da semiologia médica, que segundo 

Canguilhem (2000) é um estado tido como norma, é o bom funcionamento do 

organismo. A norma é uma constante fisiológica a serviço do equilíbrio ótimo do 

organismo. A doença retira o estatuto apenas de uma possibilidade de restauração de 

saúde, ou seja, o patológico é somente uma negatividade momentânea. O normal é a 

saúde. 

Nessa perspectiva, o normal e o patológico são definidos na semiologia clínica 

tendo por base os sinais e sintomas. Para o grupo estudado, ser normal está vinculado à 

formas de perceber as manifestações em seus corpos que podem ou não ter significado 

de estado de doença.  
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A saúde hoje em dia é difícil, sempre tem uma gripe, uma 
dor na barriga, uma dor de cabeça, ou coisa assim pior, 
né.[M-10] 

 

A interpretação do que é normal e patológico não se faz apenas com base nos 

padrões de “normatividade” da semiologia clínica mas, também, inclui uma construção 

social. Isto significa que a percepção das sensações, como alteração ou normalidade, faz 

parte de uma estrutura de significados socialmente compartilhados. Nesse sentido, a 

doença é polissêmica e multifatorial, além de possuir usualmente vários significados 

organizados na realidade social. As orientações culturais possibilitam o entendimento e 

a forma de tratarmos as doenças, em outras palavras, como refere Kleiman (1988), as 

experiências de doença são culturalmente elaboradas. 

É com base nessas perspectivas de saúde e doença que as mães estudadas 

elaboram o cuidado de saúde para si e para toda a família. E como refere Mandú (1995) 

as mães desenvolvem atividades de promoção, proteção e recuperação, indo além de 

uma posição de meras consumidoras da saúde, abarcando também o papel de agentes de 

saúde. 
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                  55..33..22  ““SSaaúúddee??  ÉÉ  ssaaúúddee  ddaa  bbooccaa  ttaammbbéémm””  

Após identificar os significados atribuídos à saúde, depreendemos os aspectos 

relacionados à saúde bucal, encontrando seu significado, na maioria das vezes, 

dissociado da saúde geral, ou seja, apesar das mães considerarem a saúde bucal 

importante, ela parece não ter implicação com o funcionamento do restante do corpo, 

uma vez que para elas: 

 
A saúde bucal também é importante, uai! [M-04] 

 
As mães, representam a idéia de que a saúde bucal tem seu espaço circunscrito e 

de menor valor frente a outros mais importantes e determinantes no seu modo de vida. A 

fala seguinte exemplifica bem a separação da boca com o restante do corpo. 

 
É uma criança com saúde graças a Deus! O único 
problema dele, que ele tem é esses probleminha dos 
dentinhos, outra coisa, não. [M-05] 

 
Essa criança apresentava cárie de mamadeira rampante em todos os dentes há 

pelo menos um ano, visivelmente estava com o crescimento debilitado e a própria mãe 

informara, informalmente, que ele não estava se alimentando devido a dores nos dentes, 

entretanto, no seu relato o “probleminha” dele estava circunscrito à boca, ele tinha saúde 

apesar do seu quadro visivelmente anêmico. 

Diversos autores têm mostrado que várias patologias bucais têm correlação como 

o estado de saúde geral do paciente, por exemplo, as endocardites bacterianas 

relacionadas à abcessos dentais (Kweider et al., 1993; Engebretson et al., 1999;Slots & 

Kamma, 2001). Como também faz parte da semiologia bucal, o diagnóstico de outras 

doenças sistêmicas como por exemplo: câncer, AIDS, leucemia, anemia, bulimia e 
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algumas síndromes genéticas (Strassburg & Knolle, 1994; Laskaris, 2000; Leite & 

Pinto, 2001; Lima, 2002; Aldred et al., 2003). 

Uma das mães entrevistadas considera existir a relação da saúde bucal com a 

saúde geral do indivíduo: 

 
Ah, saúde? Ah, sei lá eu acho que é vem de tudo, né!  
Dos dentes que a gente sabe que traz um monte 
conseqüência![M-08] 

 

Apesar de desconhecer a interrelação entre saúde geral e bucal, a mãe supõe a 

existência de mais fatores determinantes à saúde bucal do filho. 

Entretanto as considerações feitas pelas mães sobre saúde bucal podem ter sido 

influenciadas pelo fato de estarem dentro de uma clínica odontológica entrevistadas por 

uma dentista. Talvez tais considerações não se repetissem em outro contexto, fato que 

pode ser objeto de estudo futuro. 

Ter saúde bucal é ter dentes brancos, sem cáries nem restaurações, como também 

ter uma boa oclusão dentária – o que são aspectos altamente valorizados na sociedade 

contemporânea. 

 
Num ter cárie, num ter problema de mau cheiro, ter um 
sorriso bonito né. Eu acho que não ter problema nenhum 
(...) nenhuma doença, nenhuma infecção na boca. Assim eu 
acho que é saúde bucal. [M-08] 

 
O culto à beleza tem ganhado novos contornos na atualidade, não só restrito às 

mulheres mas também se estendendo aos homens. Percebe-se o belo como essencial a 

uma auto estima positiva. Ser desprovido de beleza, em nossa sociedade pode produzir 
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segundo Oliveira (2001) desajustes emocionais, gerando eventualmente, sentimentos de 

inferioridade e depressão. 

Em nossa pesquisa, uma mãe relatou após a entrevista que para ela o incômodo 

não estava restrito aos dentinhos feios do filho, mas o fato dele já ter ganhado apelido na 

escola pelos seus dentes “podres”.  

Percebemos que na sociedade a má aparência dos dentes é associada à feiúra e à 

ignorância. Entretanto, no Brasil, o “edentulismo”18 é pois um estigma que muitos 

carregam por lhe faltarem condições mínimas de subsistência: representa as marcas da 

pobreza, da ignorância e da miséria.  

Ainda, a esse respeito, Eli et al. (2001) consideram em estudo sobre os 

significados sociais da aparência dental, que a boca e os dentes são os principais 

elementos na avaliação da aparência física do indivíduo e por isso, interfere diretamente 

nas suas ações e comportamento na sociedade.  

Kleiman (1988) refere que o estigma tem o significado baseado na deformidade, 

reputação ou feiúra. E ainda, pode estar associado a uma desgraça atual geradora de 

sinais no corpo. Se a fonte do estigma é visivelmente pública o estigma é profundamente 

sacramentado, e opostamente, quando o estigma não é visível ele é ocultado. Em ambos 

os casos, para o estigmatizado, o peso é idêntico passando pelo público e privado. 

Observamos que o estigma da falta de dentes e/ou dentes cariados afeta 

imensamente o comportamento das crianças e suas mães. Sendo fator motivador da 

busca pelo cuidado profissional. 

                                                             
18 Edentulismo: ausência total ou parcial de dentes. 
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Assim, o amor próprio ganha positividade inédita, o que implica em aumentar os 

níveis de prazer nos cuidados pessoais, considera Wolf (1992) ao se referir ao culto da 

beleza na sociedade contemporânea. 

 

 

                55..33..33  SSaaúúddee  bbuuccaall::  éé  tteerr  bboonnss  hháábbiittooss  aalliimmeennttaarreess  ee  ddee  hhiiggiieennee  bbuuccaall  ee  pprreevveenniirr    

hháábbiittooss  ddeelleettéérriiooss!!  

A alimentação e a higiene são hábitos formados no interior da família desde a 

infância, a figura materna ocupa posição de destaque na formação dos hábitos como 

cuidados básicos em relação ao corpo do filho, estando diretamente interligados à boa 

saúde infantil porque, como diz uma de nossas depoentes. 

 

Comida, alimentação, a criança tendo tudo, tendo carinho, 
tendo limpeza, alimentação ela vai ter uma boa saúde, uma 
água pra tomar, né então ela vai ser uma criança saudável. 

[M-09] 
 
 

Resultado semelhante foi verificado por Barreira et al. (1996/1997) numa 

pesquisa com 49 entrevistados sobre cuidados com a saúde bucal, na sala de espera de 

uma clínica de odontopediatria de uma universidade federal baiana ter saúde bucal é 

“ter uma boa alimentação, higiene, estar feliz e não ter doença”. 

Para Russo (1998) a maneira como nosso corpo é usado, como dele falamos e 

como organizar as próprias sensações corporais, tudo é atravessado pela cultura. Assim, 

nosso corpo é uma realidade tão simbólica quanto física. Os hábitos do cuidado com o 
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corpo possuem um sentido simbólico, tem poder de dar sentido, de “fazer o mundo 

significar”.  

Uma alimentação saudável é importante para o corpo como fonte de nutrientes e 

traz reflexos à saúde, como depreendemos das falas do grupo de mães de nosso estudo. 

Pra ter saúde tem que ter bom alimento(...)Tanto 
parte de bucal ... a saúde alimentar.[M-03] 
 

É ter cuidado, ter bom alimento. [M-04] 

 
Porque a alimentação é aonde que ele se alimenta bem e tem 
saúde. [M-06] 

 
O alimento ocupa papel central na vida diária, o que coloca não apenas como 

fonte de nutrição. Como considera Helman (1994), o alimento traz consigo uma série de 

simbolismos relacionado com aspectos econômicos, sociais, religiosos, científicos e da 

vida cotidiana. 

Alimentar - o ato de comer – nada parece tão natural como a necessidade de 

ingerir alimentos. Entretanto, tudo que envolve esta necessidade biológica é 

absolutamente gratuito e arbitrário: o que comer, como, quando, com quem e aonde. A 

classificação de comida corresponde a uma classificação da natureza e, sobretudo, uma 

classificação do mundo animal (animais comestíveis, domésticos, puros, impuros etc.). 

Certos alimentos estão relacionados a festividades e rituais, bem como diferentes fases 

do dia, ou da vida (Russo, 1998). 

As mães de nosso estudo classificam os alimentos numa escala de ordem que 

incluem os “bons” e os “ruins” para a saúde bucal, considerando a fase de crescimento 

da criança da primeira infância à idade escolar. 
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Para Tiba (1996), a alimentação é um dos ritmos biológicos mais importantes do 

ser humano, estabelecido desde os primeiros dias de vida, porque depende da interação 

com a mãe ou com a pessoa quem a substitui. 

Na primeira infância as mães de nosso estudo reconhecem a importância do 

aleitamento na promoção e manutenção de uma boa saúde geral dos filhos. 

A amamentação é apresenta-se como algo que somente elas podem fazer por 

seus filhos, o que lhes dá satisfação por reconhecer que estão oferecendo a estes uma 

alimentação ideal e saudável. 

 
Ah! Primeiramente uma boa amamentação, né, porque o leite 
materno é né, porque eu amamentei ela até pouco tempo. Deve 
tá com um mês que ela parou de mamar. Ela mamou ni mim 
até agora, que ela parou  tem pouco tempo, e eu acho que é 
assim, né. Alimentação. [M-02] 
 
Ah eu acho que mamar no peito é ótimo. Sabe o meu 
pequenininho mamou até os dois anos agora. Dois anos e 
pouquinho, até hoje ele fica assim me alisando a barriga o peito, 
ele é muito apegado em mim. Só que ele é assim terrível assim 
uma criança agitada. [M-09] 
 
Ah eu fiz tudo que eu podia. Sabe. Que a gente quer o melhor 
pro filho, quando ele nasceu ele mamou até ... Ah eu acho que 
mamar no peito é ótimo. [M-10] 

 
Nesse sentido considera Moreira (2003) que no imaginário social sobre o 

aleitamento materno, ainda hoje, observa-se um enorme poder redutor onde todos os 

desejos das mulheres devem ser substituídos por um só: amamentar o filho – e universal 

– o aleitamento materno cria uma identidade homogênea de todas as mulheres. 

Nas falas dessas mães é possível depreender o valor atribuído ao aleitamento 

materno como alimento e no vínculo mãe e filho. Entretanto, no meio científico o 
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aleitamento materno tem seu valor comprovado não só pela saúde geral da criança, mas 

também pela saúde bucal.  

No que se refere a saúde bucal autores como Serra-Negra et al. (1997) explicam 

a importância do aleitamento materno no desenvolvimento craniofacial e a efetiva 

diminuição de hábitos orais nocivos à estética e função. Através do aleitamento 

materno(AM) posterga-se a introdução de outros alimentos, assim reduzindo 

consideravelmente o risco de cáries precoces. Além de tais potenciais preventivo do 

AM, convém lembrar os resultados de Ortega (1999) sob a diminuição de cáries através 

do incremento à resistência do esmalte e demais tecidos duros do dente provocados pela 

melhor absorção de cálcio e flúor do leite materno ingerido; além do aumento da 

secreção salivar e manutenção de Ph bucal, adequadamente insípido ao desenvolvimento 

da doença cárie. 

Contudo, apesar de cientificamente comprovado os efeitos da amamentação 

materna sobre as estruturas orofaciais, tal conhecimento parece ainda, não estar 

incorporado ao saber das mulheres de nosso estudo. 

Vale informar, entretanto, que apesar do reconhecimento do aleitamento materno 

como alimento ideal, na amostra estudada a maioria das mães tinham filhos com idades 

entre 2 e 6 anos, e 80% destas crianças apresentavam cárie de mamadeira. 

 
Ah, ele tinha os dente normal, só que ele mamava bastante de 
repente foi ficando escuro os dente dele, pegando uma cárie. E eu 
levei ele num dentista lá em Brodoski e o dentista de lá falou 
que não tinha as apareiagem certa pra tratar o dente dele. (...) 
Hum, ele tinha uns dois anos! (...) ele mamava na 
mamadeira.(...) Ele pegou cárie de mamadeira. [M-01] 
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Não eu acho assim que o leite. Eu acho assim por causa da 
hora de dormir, ele vai dormir, as vezes dormia com a 
mamadeira na boca e o leite a noite na boca. Então eu acho 
que isso assim que isso prejudica bastante! [M-09] 

 

Autores como Melo Santos et al. (2000); Al-Dashti et al. (1995) Coutinho & 

Gonçalves (1993); Vacca-Smith et al. (1994); Alaluusua (1990); Albey (1980); têm 

demonstrado a maior cariogenicidade dos leites industrializados em comparação aos 

leite humano, ressaltando sua composição química e viscosidade.  

A mamadeira usualmente apresenta-se como a primeira fonte de contato com o 

açúcar para a criança, fato que a põe em risco de ser afetada pelas lesões da cárie de 

mamadeira na primeira infância (Fraiz, 1993; Behrendt et al., 2001). 

Em um estudo desenvolvido nas capitais brasileiras e no Distrito Federal do 

Brasil, o uso da mamadeira em crianças com idades entre 0 a 12 meses foi de 62,8% 

(Brasil, 1999). 

O leite é um alimento natural e necessário ao crescimento e desenvolvimento da 

criança. É utilizado por conter vários minerais essenciais, vitaminas, gorduras, proteínas 

e carboidratos. Entretanto, o ritmo lento de deglutição observado durante o sono 

associado ao diminuído fluxo salivar permitem o contato do leite com os dentes 

favorecendo a formação de ácidos pelos microorganismos por um prolongado período 

(Ramos & Maia, 1999).  

O leite materno pode desencadear cáries menos graves e extensas pois, apesar do 

volume de leite obtido do peito ou da mamadeira ser similar, o seio e o mamilo ocupam 

maior volume na boca do bebê que o bico da mamadeira. Com a sucção ao seio o leite 

não se acumula na boca, fato que ocorre com a mamadeira (Melo Santos et al., 2000). 
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Desse modo a mamadeira pode ser uma alternativa na alimentação dos bebês, um 

instrumento válido nos casos em que o aleitamento materno não possa ser 

realizado(morte materna, AIDS). Entretanto, atualmente é um hábito culturalmente 

arraigado na nossa sociedade. Algumas mães de nosso estudo revelam temer retirar a 

mamadeira do filho e este recusar a ingestão do leite. 

 
Iche, ela mandou tirá o açúcar. Tirá o açúcar ... evitar o mais 
possível o açúcar e a mamadeira, mandou tirar a mamadeira, 
mas tá difícil pra tirar a mamadeira dele. Nu copinho ele não 
bebe, cê dá ele fala Ah eu não quero leite ... num quero leite! 
[M-06] 

 
Depreendemos que os efeitos nocivos da mamadeira sobre a saúde bucal são 

minimizados ante a condição de se garantir que a criança esteja alimentada, o que 

reforça a forma dissociada em que representam a saúde bucal da saúde do corpo como 

um todo, como apresentado na categoria anterior. 

Na preparação da mamadeira, algumas mães de nosso estudo adicionam 

substâncias adocicadas, farinhas e achocolatados com vistas a facilitar a ingestão do 

leite e saciar o paladar do filho.  

 
Eu dei mamadeira, né até a pediatra falou pra começar com 
água eu comecei com água uns quatro dia só se eu ponhava 
100g de leite eu ponhava bem poquinho de água., sabe aí 
depois de uma semana eu comecei a dar com mucilon, leitinho 
com mucilon pra ele, aí ele mamou até uns dois ano, aí depois 
ele queria nescau aí foi onde eu troquei, e até hoje. Mas, a 
dentista dele mandou eu tirar o açúcar, mas tem hora que ele 
descobre que não tem açúcar ele fala – Ah! mãe esse leite não 
tem açúcar! Eu não quero. [M-06] 
 
Não ele só mama na mamadeira com nescau e o leite. (...) 
Assim, eu fazia vitamina com mamão, banana, maça. Isso ele 
toma bem. [M-07] 
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A adição de farinhas e achocolatados faz parte de hábitos culturais que tem 

reflexos sobre a nutrição. A esse respeito, considera Helman (1994) que a má nutrição 

pode manifestar-se através da subnutrição(deficiência de vitaminas, proteínas, fontes e 

elementos energéticos) e de supernutrição (especialmente, a obesidade e suas 

conseqüências). Outros fatores culturais podem também ter um efeito indireto sobre a 

nutrição – tais como, as crenças sobre a estrutura e o funcionamento do organismo, as 

dimensões e formas ideais do corpo, e o papel da alimentação para a saúde e na doença. 

A grande proporção de crianças com cárie precoce e rampante no grupo estudado 

tem significativa influência na forma como as suas mães classificam os alimentos em 

“bons” e “ruins”, ou seja, os  “bons”- não dão cárie e o os “ruins” - dão cárie. 

Considerar o que é bom ou não para a boca e o corpo, parece estar baseado nas 

argumentações formuladas por Tiba (1996), para este autor, existe uma relação 

alimentação-corpo e alimentos-boca, ou seja, quando o alimento é relacionado com o 

corpo é aquilo que se ingere (entra), quando relacionado à boca é aquilo que fica na 

boca.  

Se eu deixar por ele, ele não come, ele só quer doce. Então eu tô 
tirando o doce dele pra ele poder comer, senão ele não come. 

[M-07] 
 

Então eu acho que desde a alimentação que nem elas é suco o 
dia todo. Num gosto que fica comendo chips, essas porcarias, eu 
acho que isso num serve pra nada. Só traz conseqüências piores 
depois uma anemia, outras coisas. [M-08] 

 
Consultar o dentista regularmente também, né. Cuidar bem da 
alimentação dele e da boca. Não dar doce. Se comer doce 
escovar bem os dentinhos, apesar dele não gostar muito de doce 
porque na escola não dava, né é anti doce, anti refrigerante, né é 
mais suco, bolacha essas coisa não, não recheada.  [M-09] 
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No caso de nossas mães, o doce é o alimento que fica na boca, requerendo ser 

removido para não provocar a cárie nos dentes. 

Os alimentos não são citados como importantes na manutenção da 

funcionalidade dos dentes muito menos na sua formação, somente é relacionada ao 

aparecimento de cáries, ou seja, não é descrito em nenhuma fala ou conversas informais, 

como a ingestão de alimentos na primeira infância afetaria a formação dos dentes 

permanentes ou decíduos; como também, não é citada os efeitos de hipovitaminoses19 

aos problemas gengivais na primeira infância. 

Sabemos que além de ingerir os alimentos “bons” (frutas, verduras), é necessário 

controlar a freqüência de ingestão e à consistência dos alimentos ruins (guloseimas). 

Pois como explica Loveren & Duggal (2001), a cariogenicidade de um determinado 

alimento esta também relacionada com o tempo de sua permanência no meio bucal e 

esse tempo está na dependência de diversos fatores como: consistência física e 

adesividade ao dente, características dentais, e fatores salivares (fluxo, viscosidade e 

difusão). Habibian et al. (2002) demonstrou a relação entre a má higiene bucal em 

crianças e o consumo irrestrito de dieta cariogênica, como fator determinante no 

acúmulo de placa e presença de streptococcus. 

As mães de nosso estudo mostram conhecer a relação das características dos 

alimentos (consistência, sabor, cariogenicidade) e sua influência no desenvolvimento da 

doença cárie. 

E tem o salgadinho, eu acho que estraga muito os dente, porque 
aquelas massinha gruda localizado no dente. Eu não gosto até 
que ele come... [M-01] 
 

                                                             
19 Escorbuto: deficiência da vitamina C na alimentação afeta a saúde gengival. 
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Pensa que ele é assim de doce de bala, não! Num num deixo, 
num deixava e num deixo até hoje eles ficá assim atras de ... 
Ah tem gente que fala ih é assim porque fica mascando chiclete 
o dia inteiro, é por ele mesmo que ele fala que não vai chupar. 
[M-03] 

 
A manutenção da saúde e prevenção de doenças apontado pelo nosso grupo de 

mães inclui o uso de verduras e frutas, como alimentos “bons”. Por outro lado, a 

ingestão de guloseimas como chips, salgadinhos, lanches, doces e chocolates é 

prejudicial por considerarem tais alimentos ruins, danosos à saúde. 

As discussões atuais sobre os alimentos industrializados, recaem no potencial da 

avaliação de riscos à saúde do indivíduo em razão dos conservantes, além de aspectos 

como desnutrição, obesidade, maus hábitos alimentares, hipertensão, diabetes, doenças 

crônico-degenerativas, câncer entre outros. Recentemente, inclui-se na lista dos 

alimentos questionáveis para o consumo, os transgênicos, alvo de discussão e muita 

pesquisa na academia. 

Sobre a forma como os alimentos são preparados e apresentados à criança, 

referem Sasahara et al. (1998) que tradicionalmente, as mães, as principais cuidadoras 

de suas crianças e de sua família, desempenham um papel central na adequação de 

comportamento em saúde dental de seus filhos. Elas são usualmente responsáveis pela 

regulação dos hábitos alimentares infantis, não somente no preparo das refeições diárias 

como também, na formação do comportamento alimentar.  

Corroborando com esta idéia, Grácia-Arnaiz apud Garcia (1997) considera que a 

alimentação é originária no universo doméstico e vinculada especificamente à figura 

materna. Mesmo as mulheres que trabalham fora não se furtam da tarefa e da 

responsabilidade de ser a principal provedora da alimentação da família, pois as 
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atividades vão desde a definição do cardápio até a realização das compras e adequação 

dos recursos financeiros para tal. 

Entendemos que uma dieta adequada, bem balanceada e variada contendo todos 

os nutrientes necessários para o desenvolvimento infantil é, sem dúvida nenhuma, um 

fator de grande importância para a formação e manutenção dos dentes e cavidade bucal 

saudáveis. Sendo importante o envolvimento de todos os membros familiares na 

formação de bons hábitos alimentares, o que é favorável não só a saúde bucal como a 

saúde geral. 

Além da aquisição de bons hábitos alimentares, a completa saúde bucal está 

também na dependência de bons hábitos de higiene bucal. Os registros históricos 

mostram que muitos séculos antes da era cristã, a higiene bucal já era sentida como uma 

medida de saúde, sendo, inclusive, incorporada aos rituais religiosos. Foram idealizadas 

inúmeras formas e maneiras de promover a higiene bucal, através de recursos dos mais 

variados, desse modo os meios mecânicos de remoção da placa dental remontam à 

antigüidade (Caldas Júnior et al., 1989). 

 A placa é o agente etiológico das doenças dentárias desde o século XIX (Loesche 

apud Bastos, 1995), ela pode ser restringida a um depósito transparente e organizado, 

firmemente aderido ao dente, constituído principalmente de bactérias e seus produtos.  

 Segundo Micheli et al. (1986) a placa associada à ausência de doença está 

presente na boca de quase todas as pessoas e não tem conseqüências graves, desde que 

seja controlada mecanicamente1. No entanto, a pessoa que ingere sacarose com 

freqüência, em especial sob forma pegajosa, irá, provavelmente desenvolver uma placa 
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cariogênica, a qual contém altas proporções de Streptococcus mutans que são capazes de 

metabolizar a sacarose promovendo desmineralização e subseqüente cavitação dos 

dentes. 

A formação de bons hábitos de higiene bucal em crianças e adolescente tem sido 

considerada pelos autores como intimamente relacionada ao comportamento das mães 

em relação a sua própria saúde. Chen (1986) e Rossow (1992) verificaram que o 

comportamento de escovação dental das mães é um modelo para o comportamento de 

escovação dos filhos. 

Acreditamos que o comportamento em saúde bucal possa ser estudado em 

futuras investigações baseando-se no HBM - Health Belief Model, o qual é um modelo 

de conhecimento em saúde originário em 1952. Elaborado por Godfrey Hochbaum, 

Stephen Kegels e Irwin Rosenstock. Como modelo sistemático de explicar e predizer 

qual será o comportamento de saúde das pessoas. Foi desenvolvido diante da 

necessidade de entender as falhas de indivíduos em se engajarem em medidas 

preventivas de saúde. Este modelo foi influenciado pelas Teorias de Kurt Lewin, o qual 

afirmava que a visão de mundo do indivíduo determinará sua ação ou não ação. O 

modelo explica a motivação para tomar uma atitude no comportamento em saúde, 

dividida em três categorias: 1) percepções individuais (fatores que afetam a doença, 

importância da saúde na vida do indivíduo; percepção de susceptibilidade e severidade); 

2) Fatores modificadores: variáveis demográficas, percepção do tratamento, desejos de 

agir; 3) Probabilidade de ação: chance de agir corretamente. 

                                                                                                                                                                                   
1 Controle mecânico de placa é realizado através de escovação e uso do fio dental. 
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Para nosso grupo de mães a boa higiene bucal é realizada pela escovação com o 

intuito de evitar a cárie. 

 

Saúde bucal? (...) Ah escovar os dentes. É o que eu falo pra 
ele. Escovar os dentinho bem escovadinho, pra num ter cárie, 
pra num dar doença na boca, né. Eu já falo isso pra ele.   

[M-07] 
 

As mães reconhecem que a irregularidade do hábito de higiene pode trazer 

problemas a saúde bucal de seus filhos. 

 
Em casa tá fazendo é ... a higiene né após as refeições, né! Não 
digo assim, ... o dia todo, que a gente o dia todo não escova os 
dente, né. Mas pelo menos a noite, entre as refeições, né pelo 
menos depois das duas refeições é obrigatório, que é almoço e 
janta, né. Mas se come, né escovar depois desse período é bom, 
né é necessário, né porque a gente come doce, então aí podendo 
escovar umas duas vezes ao dia ... [M-02] 

 
 Compreendemos que para essas mães, a escovação diária tem caráter obrigatório 

e regular, vinculado as refeições. O que parece ter significativa importância é a 

consistência dos alimentos ingeridos que produzem maior ou menor aderência aos 

dentes.  

Na concepção das mães, a higienização da cavidade bucal deve ser 

obrigatoriamente realizada após a ingestão dos alimentos de consistência sólida 

(bolachas, pães, carnes), o que já não acontece quando da ingestão dos alimentos 

líquidos (sucos, leite, vitaminas) devido ao significado do líquido ser o que “limpa, leva 

embora, lava”; enquanto o sólido, pesado, “fica na boca”. 

 
Né, então né. A Beatriz teve muito azar esse negócio eu num 
sabia que leite, que mamadeira dava cárie e na época eu usava 
açúcar. Né e nunca me preocupei em escovar depois, eu num 
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sabia eu não tinha essa informação tanto é que com a outra, eu 
não cometo o mesmo  erro. [M-08] 

 
Bons hábitos de higiene bucal em crianças é o que mais se deseja. No entanto 

Bregagnolo (2001) considera ser difícil de estabelecê-los através de programas 

convencionais de educação para a saúde. 

Em estudo qualitativo com 10 mães pertencentes a mesma população da nossa 

amostra, Oliveira(2001) observou, que o cuidado diário com a saúde bucal era traduzido 

na prática da escovação dental, a qual embora, ideologicamente, conhecida era 

negligenciada como hábito regular. 

Bastos (1995) assinala que a escovação dentária se constitui como uma prática 

básica que se estabelece como uma rotina imposta, podendo ser iniciada em várias 

épocas ou momentos do desenvolvimento da criança. 

Os recursos para se obter uma boa higiene bucal vão além da tradicional 

escovação, adicionando produtos como: o fio dental, soluções bucais higienizantes, etc, 

o que era esperado num contexto em que se operam medidas de intervenção e 

medicalização20.  

 
Eu por minha conta comprei aqueles negócios de lavar os 
dentes, o cepacol  [M-07] 
 
Ah, tem que usar o fio dental ... pra ser franca pra criança eu 
não sei porque a gente é adulto, tá sempre fazendo bochecho, 
cepacol, malvona, essas coisas. Agora, criança, né eu num... sei.  
[M-02] 

 
Ah eu acho que ele tem que escovar bastante os dente,  Agora, 
o restante eu não sei. [M-10] 

                                                             
20 Para Miles apud Vieira (2002), medicalizar significa transformar aspectos da vida cotidiana em objeto 
de medicina de forma a assegurar conformidade às normas sociais. Entendemos a medicina como um 
conjunto de conhecimentos, técnicas e práticas. 
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Diante de nossas observações, podemos dizer que a incorporação desses recursos 

auxiliares na higiene bucal guardam uma relação não só com questões culturais mas 

principalmente, está na dependência das condições sociais e econômicas, pois para 

muitas mulheres, a aquisição de instrumentos como o fio dental e soluções de bochechos 

são luxos e por isso, não é prioridade de consumo. Outro aspecto a ser considerado, é o 

desconhecimento sobre as funções e o manejo correto destes auxiliares, configurando 

mais um obstáculo do que utilitário. 

Nossas mães ainda constróem o cuidado da higiene da boca adotando uma 

regularidade, a realização da “escovação diária e obrigatória” é ressaltada e justificada, 

denotando a repetição dos conceitos aprendidos no contexto da família e no convívio 

com odontólogos. 

É escovar umas quatro cinco vezes por dia! [M-01] 
 
Eu acho que é da escovação, ao ... flúor, né? Ao fio dental bem 
passado, o modo de escovar ... tudo isso eu aprendi assim no 
convívio, né. [M-03] 

 

Identificamos em nosso estudo que, tal como Weinstein et al. (1999), cuidar dos 

dentes das crianças para as mães, significa realizar uma ótima escovação nos filhos, 

quando eles têm menos idade e uma supervisão de limpeza constante, quando se tornam 

aptos a escovarem sozinhos. 

Algumas mães entrevistadas referem que deixam seus filhos escovarem seus 

próprios dentes, entretanto, entendem não ser eficaz, tornando-se necessário uma “boa 

escovada”, realizada por elas, a quem tradicionalmente cabe a responsabilidade pelos 

cuidados com os filhos. 
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Ele é meio durinho pra mandar escovar o dente! (...) Ah às 
vezes eu ponho ele pra escovar mas, depois eu vou e escovo de 
novo! [M-01] 
 
Agora ele escova sozinho, e aí depois eu retoco. [M-07] 
 
Eu falo filho vamos escovar dente? Ele fala: não deixa que eu 
vou escovar sozinho ... ele fala, mas aí ele cata a pasta e fica 
assim ... aí agora eu num ligo que ele chora, até meu marido 
falou Ah! bem deixa ele chorar, pode escovar mesmo. Agora, de 
primeiro nós tinha té dó, sabe? Então vai. Escovar ele escovava 
sozinho. (...)agora, eu que escovo, né. Ai eu que lavo ele chora 
mesmo mas, chora mesmo. Ele não gosta de escovar dente de 
jeito nenhum. [M-06] 

 
A supervisão da escovação por um adulto é necessária por que conforme explica 

Bastos (1995) os pais precisam ser utilizados no estabelecimento de boa higiene bucal e 

práticas de autocuidado em suas crianças, especialmente nas pré-escolares – quando 

muito pequenas, pois elas não têm habilidade ou compreensão para escovar os dentes 

adequadamente. Além de que a instrução sobre a higiene bucal deve ser ajustada ao 

estágio de desenvolvimento motor, considerando as variações na habilidade de 

escovação principalmente nas crianças mais novas. 

Autores como Jahn & Jahn (1997) e Ramos & Maia (1999) assinalam o aspecto 

de que crianças na primeira infância não conseguem escovar seus dentes adequadamente 

precisando portanto de alguém que escove por elas.  

 
Criança nunca deixa você escovar certinho, (...) o correto, nunca 
deixar. [M-02] 
 
Eles escova os dente três quatro vezes (...) E eu fico de cima 
deles, né. (...)Olhando pra ver se eles escova, assim do jeito que 
a mulher falou, bolinha, a Cecília fica: bolinha, bolinha, 
bolinha ... né aí ela vai bolinha, bolinha, que eu acho que as 
dentista daqui ensinam pra ela né. [M-04] 
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Percebemos no grupo de mães que haviam iniciado a higiene bucal de seus filhos 

precocemente não relataram problemas para sua realização. 

 
Ela sempre gostou, tanto é que no começo eu dava a escova na 
mão dela e ela mordia, hoje não, você dá a escova na mão dela 
ela já faz os movimentos. Ela faz direitinho. Sabe?  [M-08] 

 
Assim pode-se dizer que a higienização bucal correta é fruto de bons hábitos 

adquiridos, devendo ser estimulada o mais cedo possível. Pois seus efeitos não se 

restringem apenas na prevenção da cárie dentária, como também da doença periodontal 

(Bregagnolo, 2001). 

A preocupação materna em relação a formação de bons hábitos bucais no filho, 

estende-se também à prevenção de hábitos deletérios (chupetas, dedo e mamadeira), o 

que depreendemos em quase todas as falas.  

As mães do grupo estudado, demonstraram possuir conhecimento acerca dos 

malefícios oriundos do uso da chupeta, contudo, paralelamente ao conhecimento, 

referem um movimento de força maior à indução de uso, sendo que todas ofereceram a 

chupeta ao filho e quando a criança não chupou, foi porque ela própria não quis. Ainda, 

sobre o uso da chupeta, argumentam ser um hábito não regular ou já abandonado, por 

considerá-lo inapropriado. 

 
Chupeta ela não pegou, agora quando ela ver alguma criança 
chupando acha bonito então quer, mas não. Não é de ficar 
direto. [M-02] 
 
Chupeta! Chupeta ela chupou até dois anos e oito meses. Aí 
um dia a gente mandou a chupeta passear, né. [M-08] 
 
Chupa, mas só um pouquinho depois ele joga fora. [M-09] 
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O caráter depreciativo atribuído a chupeta nas falas destas mulheres pode ser 

compreendido em razão do momento situacional em que se encontram, de ter o filho em 

tratamento odontológico, que em muitos casos são em razão do uso da chupeta e/ou 

mamadeira. 

No grupo estudado, segundo o relato das mães, 90% das crianças usaram chupeta 

no primeiro ano de vida, e 60% delas ainda utilizam este artefato.  

A alta freqüência do uso de chupetas reflete a magnitude deste hábito infantil em 

populações de baixa renda. A maioria das mães atribuem a chupeta a função de 

“calmante infantil” justificando a introdução precoce (Victora et al., 1997; Vogel et al, 

2001). 

 
Ela era muito brava aí do hospital veio pra casa com chupeta, 
(...)a criança fica mais mansa. [M-02] 

 
Genericamente, em nossa população, o que observamos de forma não 

sistematizada, é uma forte adesão do uso da chupeta. Ramos & Maia (1999) considera o 

uso da chupeta e da mamadeira como um hábito estimulado por alguns pais devido ao 

efeito calmante que eles determinam na criança ou muitas vezes, pelo desconhecimento 

das conseqüências destrutivas sobre os dentes, que a prática pode gerar.  

O efeito calmante da chupeta é citado por Tomasi et al. (1994), em trabalho 

sobre padrões determinantes do uso de chupeta, onde os autores explicam que muitas 

mães na necessidade de acalmar o choro e a inquietação do recém-nascido utilizam-se 

deste artefato. Como também como forma de liberação para outras tarefas domésticas. 

Configurando-se num hábito aceito naturalmente, como parte do enxoval do bebê. 
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Entendemos que tanto para as mães como para alguns profissionais, às vezes a 

depender da fase da criança mostram-se passíveis ao uso da chupeta. Dessa forma a 

chupeta é rotulada como pacificadora ou grande vilã. Dentre os hábitos deletérios 

referidos pelas mães entrevistadas, além do uso de chupeta, foi mencionado o uso da 

mamadeira e o bruxismo infantil. 

 

Então conforme começou a surgir os dentinho dele, ele começou 
a cingir os dentinho, raspa e já foi ficando no toquinho.  Num 
deu ... conforme já foi nascendo, já foi começando a range ... e 
foi já foi danificando(...) [M-03] 
 

Vale destacar que, nenhuma mãe se referiu à sucção digital ou outros hábitos 

deletérios orais.  

Os hábitos como: alimentação, higiene e sucção da criança são influenciados 

pela cultura e contexto social onde ela vive. Lembramos que a criança passa por um 

processo de endoculturação, onde seu primeiro agente é sua mãe, que ocupa o forte 

papel materno na decisão do tipo de alimentação da criança (aleitamento natural 

exclusivo ou não), horários de higiene, uso de chupeta ou não. 

Desse modo, não podemos esquecer que a educação em saúde bucal é parte da 

educação para saúde em geral e em relação às crianças o principal objetivo dos 

profissionais de saúde deve ser o ensino e a motivação de pais e crianças para a prática 

de higiene bucal e bons hábitos alimentares compreendendo que existe um elo entre a 

saúde bucal e a saúde geral do indivíduo. 
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                  55..33..44  OO  pprroocceessssoo  ssaaúúddee  ––  ddooeennççaa  bbuuccaall  ee  aa  rreellaaççããoo  ccoomm  ooss  ccuuiiddaaddooss  mmaatteerrnnooss..  

O reconhecimento por parte das mães do estudo, que a saúde bucal tem relação 

com bons hábitos alimentares, higiene e prevenção de hábitos deletérios, acaba por 

potencializar suas responsabilidades para com a saúde bucal do filho, visto que a 

formação desses hábitos é parte integrante do cuidado materno. 

Diante de um contexto onde as mães convivem no mesmo palco com concepções 

diferentes acerca do processo saúde-doença, considera Helman (1994), que o 

funcionamento sadio do organismo depende do equilíbrio harmonioso entre dois ou 

mais elementos de função no corpo. Tal equilíbrio depende de forças externas, como a 

alimentação, meio ambiente, forças sobrenaturais, e também de forças internas – 

fraqueza herdada ou estado de espírito. Algumas teorias situam o problema de saúde no 

indivíduo e tratam principalmente dos problemas de mau funcionamento do organismo, 

algumas vezes relacionados a mudanças de alimentação ou comportamento. Nesses 

casos, a responsabilidade pela doença recai sobre o paciente e na situação particular 

onde o paciente é a criança, a responsabilidade recai sobre a mãe.  

 

                  55..33..44..11  ““PPeeggoouu  ccáárriiee!!””  

Conforme percebemos nas categorias anteriores, a saúde geral ocupa espaço 

significativo na vida dessas mulheres, já a saúde bucal, denota sua importância a medida 

que a boca ou as doenças que a atingem,  necessitam de cuidado especializado.  

Depreendemos das falas do grupo que a experiência de doença é essencialmente 

representada pela cárie. 
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Na mamadeira. Ele pegou cárie de mamadeira (...) Na minha 
opinião eu acho que foi a mamadeira. Porque o dentista de lá 
falou que tem um organismo no dente que é assim meio fraco. 
Aí ela pega cárie facim. Ele tinha os dente normal, só que ele 
mamava bastante de repente foi ficando escuro os dente dele, 
pegando uma cárie. [M-01] 
 
E eu sempre amamentei no peito, mamando sempre a noite 
acordava várias vezes pra mamar e ainda acarretou né a cárie 
de mamadeira, né? [M-02] 
 
Ela teve cárie porque (...) Ah do osso, né num escovava dente 
direito, né. Né queria açúcar, eu tirei o açúcar dela, estou 
tirando o doce, ela quase num come doce. [M-04] 
 
Escovar os dentinho bem escovadinho, pra num ter cárie, pra 
num dar doença na boca, né. Eu já falo isso pra ele. [M-07] 
 

As mães demonstram conhecer o ciclo da doença cárie e os meios de como evitá-

la, os quais se mostram equacionados nos cuidados básicos prestados por elas na 

primeira infância. Em suas falas apreendemos dentro de sua própria linguagem os 

fatores principais da doença cárie: hospedeiro – seus filhos com uma maior 

susceptibilidade a cárie que outros; microbiota – aspectos da transmissibilidade e a cárie 

como um bichinho; e o substrato aparece construído sob o significado acerca dos restos 

dos alimentos e a alimentação “ruim” discutida em categorias anteriores. 

As mães se referem de certo modo a cárie como doença transmissível, ou seja, 

explicam a transmissibilidade entre mãe e filho através de situações cotidianas no 

cuidado com o filho, como: soprar alimentos ou prová-los. Ao lado da 

transmissibilidade da cárie encontramos a questão da susceptibilidade da criança ter a 

doença cárie, as mães deixam transparecer que motivos outros fazem com que seus 

filhos tenham cárie mais facilmente que outras crianças, donde depreendemos a idéia de 

dentes fracos. 
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Não se deve soprar papinha, né que pode passar doenças 
infecciosas através da boca. Então que não convém 
experimentar, por na boca. [M-08] 
 
Então tenho cuidado desde que nasceram eu sempre limpando, 
sempre cuidando, não sopro comida sabe. Porque passa né a 
gente sabe que passa né. [M-10] 
 

Referindo-se ao agente causador, as mães se utilizam de idéias figurativas como 

a de um bichinho que vive no dente, de certo modo até num movimento de persuasão 

para convencer o filho a aceitar o cuidado. 

 
Aí eu falei pra ele assim, então você quer ficar com o dentinho 
doendo?, com o bichinho na sua boca? Né então eu começo, né  
aí eu fui me trocando e ele ali do lado, aí né então tá mãe eu 
vou. [M-03] 
 

A colonização precoce de Streptococcus mutans está relacionada a altas 

incidências de cáries na primeira infância. A mãe tem sido apontada como a principal 

fonte de tais microrganismos, entretanto, fatores envolvendo o momento exato da 

infecção inicial não estão bem definidos (Mattos-Graner et al., 2001). 

Entendemos que a transmissão pode ocorrer através da mãe ou qualquer outro 

cuidador da criança, sendo que a ocorrência de cáries estará associada também ao estado 

imunológico e aos hábitos de higiene e alimentação da criança. 

Utilizando de uma lógica reducionista e de cunho eminentemente “curativo”, as 

mães entrevistadas consideram que com a restauração do “buraco” do dente cariado é 

possível estar livre da cárie. 

 
Ah porque já tampou né num tá mais evoluindo as cárie.  

[M-05] 
 



 
 
                                                                                                                     Resultados e discussão 
 

99

Tal aspecto é merecedor de atenção na formulação de estratégias educativas, na 

medida que tais significados só valorizam as ações curativas, desconsiderando a 

prevenção e desta forma tendem a repetir o ciclo da doença. 

Ações devem ser dirigidas a prevenção da cárie particularmente na primeira 

infância pois, como referem Habibian et al. (2002), esse tipo de cárie é encontrada em 

crianças durante a primeira infância, sua etiologia é relacionada ao hábito do uso de 

mamadeiras associado à falta de higiene. Ela pode atingir todas as superfícies dentais. O 

principal fator de risco para o desenvolvimento deste tipo de cárie é a má higiene. 

Nesse sentido, Couto (2001) alerta sobre a necessidade de se informar os pais 

sobre o estabelecimento da higiene dos dentes que estão irrompendo. Como também. 

alertar sobre o uso prolongado da mamadeira aliado ao fato das crianças adormecerem 

durante ou logo após a alimentação. Pois durante o sono, o fluxo salivar diminui e leva à 

estagnação do leite sobre os dentes, proporcionando um excelente meio de cultura aos 

microorganismos acidogênicos da cavidade bucal. 

Sobre a cárie, apesar das mães não associarem claramente a cárie de seus filhos 

ao uso de medicamentos pediátricos, não podemos deixar de ressaltar o potencial 

cariogênico que o uso freqüente de tais substâncias têm e que se mostram presentes nas 

histórias relatadas por essas mães. 

Nossa Senhora aí eu fiquei ... naquela noite eu nem dormi, eu 
dava o remédio até de noite, eu dava. Eu contava até as hora e 
dava. Aí graças a Deus demorou só dois dia aí cortou a 
diarréia. [M- 06] 

 
Silva & Santos (1994) alertam que a maioria dos medicamentos pediátricos é 

prescrita numa forma líquida que inclui sacarose e as crianças sob medicação, por 
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longos períodos de tempo podem desenvolver a cárie dentária. Os autores sugerem que 

profissionais de saúde e a população deveriam exercer pressão sobre as indústrias e 

laboratórios farmacêuticos para que estes produzam medicamentos pediátricos com 

formulações alternativas livres de sacarose, ou que pelo menos haja advertência nos 

rótulos dos medicamentos. 

Contrapondo a indiferença do uso de medicamentos como fator determinante do 

aparecimento de cárie ou outra patologia bucal, as mães associam as doenças bucais dos 

filhos não só aos cuidados a eles prestados mas, também, às condições de sua própria 

saúde, particularmente a momentos em que viviam em perfeita simbiose, como a 

gestação. Nesse sentido, depreendemos nas falas destas mulheres uma íntima correlação 

da susceptibilidade do filho à cáries aos transtornos durante o pré-natal, nascimento e 

primeira infância. 

Passam pelo cenário de ser um problema hereditário ou advindo de transtornos 

durante a gestação. 

Eu tenho três subrinhos que tá tudo estragado, eu penso ai será 
que é de família? Tudo estraga assim, e eles era miudinho.  

[M-06] 
 

As referências feitas pelas mães entrevistadas aos cuidados durante a gestação e 

no pós parto tentam explicar o porquê de alguns problemas de saúde bucal do filho, 

como a presença de “dentes fracos” associado ao uso de antibióticos, prematuridade do 

filho, descolamento de placenta, e hereditariedade.  

 
Tem um organismo no dente que é assim meio fraco.[M-01] 
 
Eu comecei tomar injeção pra formar o feto, bastante antibiótico 
(...) eu acho que, isso já veio já desde o início dos dentinho dele, 
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sempre com aquele dengo nele e os probleminha dos dente já foi 
desde que ele nasceu(...)e nisso não me passou nada de cálcio pros 
dente. [M-03] 
 
Ah ele é uma criança que é prematuro mas ele não tomou 
antibiótico! Mas os dentes dele estragou tudo. Aí foi por isso... 
Ah num ei te explicar não. [M-05] 
 
Ah(...)os dente dele (... quando eu tive ele eu assim quando eu 
fiquei grávida dele, eu fiquei nove meses com a placenta grudada 
no útero.  Então eu acho que foi isso também. [M-10] 
 
A gravidez minha foi assim, normal, até o sétimo mês, depois eu 
comecei a ter contração pro filho nascê, só que o feto não estava 
formado. Eu comecei tomar injeção pra formar o feto, bastante 
antibiótico ... fazendo teste de função pra vê se ele já tá formado, 
tanto é que ele é de oito meses. Ele não é de nove completo. E o 
médico, o pediatra disse depois que passou bastante medicamento 
pro nenê pra formar o feto, pra que nascesse perfeito, e nisso não 
me passou nada de cálcio pros dente. Então conforme começou a 
surgir os dentinho dele, ele começou a cingir os dentinho, raspa e 
já foi ficando no toquinho.  Num deu ... conforme já foi 
nascendo, já foi começando a range ... e foi já foi danificando. 
[M-03] 

 

Cientificamente, evidencia-se relação da saúde materna na gestação com a 

higidez dental do filho. Pudemos depreender nas falas das mulheres que tal relação 

aparece associada aos cuidados recebidos durante a gestação. 

 
Ah! O médico passou assim cálcio, assim, essas coisas, né mas 
tirando disso... [M-02] 

 
Durante a gravidez ocorrem freqüentemente alterações no periodonto 

relacionadas a fatores como deficiências nutricionais, altos níveis de estrógeno e 

progesterona, higiene bucal precária entre outros que podem interferir na saúde bucal 

da gestante. O nível de saúde bucal apresentado durante o período gestacional tem 
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íntima relação com a saúde geral da gestante e pode influenciar diretamente na saúde 

geral e bucal do bebê (Ramos & Maia, 1999). 

 Nessa lógica entendemos que a inserção do dentista em grupos de pré-natal e 

maternidades é imprescindível na orientação e manutenção da higidez bucal da mãe e do 

bebê, uma vez que, a mãe está pronta para aprender e assimilar novos conteúdos 

devendo o profissional de saúde ensiná-la. 

Adicionalmente a este aspecto causal, a mãe tem sido considerada como a 

principal fonte de infecção de microorganismos relacionados à cárie e a doença 

periodontal (Rosa & Sanches, 2000) para o filho. Desse modo a diminuição do grau de 

risco da mãe, constitui-se uma importante conduta preventiva para a criança, iniciada na 

gestação, fase durante a qual a mulher torna-se mais sensível à adoção de novos hábitos, 

possibilitando a transformação da futura mamãe em competente agente educador. 

Ressaltamos que problemas periodontais não são citados em nenhum momento 

pelo grupo estudado, já a má oclusão, é citada por apenas uma mãe. Entendemos a 

pouca ou praticamente ausente menção a estes problemas, ao fato dessas mães não 

estarem percebendo tais manifestações como doença e que estas ainda não estão sendo 

foco de assistência no momento. No serviço investigado, ao término do tratamento 

odontopediátrico, a criança é encaminhada para a ortodontia. 

 
Porque minha mamava na mamadeira, e ela tem os dente que 
vem aqui tadinha. Dá até dó, porque chupou chupeta também. 
Eu fiz de tudo!. [M-06] 

 

As mulheres entrevistadas ao expressarem o que pensam sobre a 

saúde bucal e como as doenças orais se instalam possibilitam aos 
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profissionais de saúde entenderem melhor a construção de conhecimento, 

no senso comum sobre saúde bucal, como também compreender a 

realidade na qual elas vivem e assim procurar criar instrumentos para 

uma melhor aproximação, comunicação na relação odontólogo e mãe da 

criança atendida. Além de ser um início para compreendê-la como 

importante aliada no cuidado da saúde bucal infantil. 

 

 

                    55..33..55  CCuuiiddaaddoo  àà  ssaaúúddee  bbuuccaall  ddoo  ffiillhhoo::  oo  sseennttiiddoo  ddeessssee  ffaazzeerr..    

Ser mãe é um processo culturalmente construído, que transpõe o ato biológico de 

gestar e parir um filho/filha; reflete o espaço social designado à mulher na sociedade. 

(Grisci, 1994) 

No processo de socialização, a mulher aprende a maternar, ou seja, como cuidar 

dos filhos e por extensão de toda a família. Tradicionalmente o cuidado é transmitido 

pelo próprio gênero de geração a geração. Através da experiência, as mães tornam-se 

aptas para ensinar outras mulheres (Collière, 1989). Tal processo inicia-se ainda quando 

a mulher é uma criança adquirindo diferentes contornos no decorrer das experiências de 

vida.  

Collière (1989) considera que a prática de cuidados é uma das mais velhas 

práticas da história do mundo. Já nos animais, é revestida de um caráter diferente para a 

fêmea, ocupada com a sua progenitura, prodigalizando-lhe cuidados ao corpo e 

facilitando a aprendizagem alimentar. A espécie humana não poderia subtrair-se a estas 

práticas muitas vezes milenárias: os cuidados são a garantia direta da continuidade da 
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vida do grupo, da espécie Homo. Como nos animais, a prática dos cuidados corresponde 

ao reconhecimento e ao prolongamento de uma função social: a que é elaborada em 

torno da fecundidade, para as mulheres, participando diretamente em tudo o que 

contribui para a manutenção e desenvolvimento da vida. 

 

                55..33..55..11  CCuuiiddaaddoo  MMaatteerrnnoo  ––  ssoobb  ddoommíínniioo  ffeemmiinniinnoo..  

O cuidar significa a celebração e a legitimação de uma parte da vida das 

mulheres, cuidar é “estar atento a” (Tema Kaplan apud Jaggar & Bordo, 1982). 

O cuidado foi definido num primeiro momento como um tipo de trabalho - “o 

trabalho do amor”(Tronto, 1997). A mesma autora considera que a linguagem do 

cuidado aparece em muitas colocações em nossa fala cotidiana, incluindo uma miríade 

de agentes e atividades. Assim, cuidar implica algum tipo de responsabilidade e 

compromisso contínuos, tornando-se necessariamente relacional. 

No grupo estudado, o cuidado é uma prática desenvolvida essencialmente por 

mães, num primeiro momento pela mãe, seguida pelas avós, tias e irmãs. Expressando o 

que os autores colocam sobre a prática de cuidados com a criança, como uma verdadeira 

rede feminina familiar. 

 
Ah! Era só eu e a neném. Pra mim foi tudo novo né porque a 
maior (...) Então é como se tivesse nascendo a primeira, né. 
Mas minha mãe me deu uma força assim com o umbigo, né 
porque ela sempre gostou de cuidar do umbigo. Então ela 
sempre ajudou no umbigo, mas tirando disso. [M-02] 
 
Quando eu tinha dez ano eu ajudei a minha irmã a cuidar dos 
meus primo, então eu, a gente vai aprendendo ... criança, né! 
Vai aprendendo! E depois  quando eu estava grávida do mais 
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velho eu fiz um curso, também. Aí ensinava a gente conversar 
com o neném na barriga e foi assim. [M-05] 
 
Ai, eu num pude nem pega ele, eu fiquei com minha mãe. E 
até eu sarar minha mãe que cuidava dele. Até eu sarar né que 
eu  não podia pegar ele, porque a médica falou que eu não 
podia pegar ele. Aí ele ficou com minha mãe. E eu fiquei com 
minha mãe os 42 dias. [M-07] 
 
 

O desenvolvimento e a própria sobrevivência da criança dependem da 

capacidade materna de reconhecer e atender às necessidades do filho, sendo 

imprescindível às mães tal capacidade (Tiba, 1996). 

 A noção do aprendizado aparece intimamente ligada à transmissão de 

experiências já vividas e provadas por mães da família. O valor da experiência testada 

com sucesso tende a servir como modelo a ser seguido. Assim a figura da mãe é um 

elemento chave de ajuda e fonte de autoridade (Almeida, 1987). 

 

Ah minha mãe! Foi muito atenta, muito atenciosa. As vezes se eles tá 
doente, assim alguma coisa, antes deu ligar pro médico, pro pediatra pra alguém 
eu já ligo pra minha mãe.(...) e por mais que eu me ache assim que eu sou uma 
boa mãe, ela sempre acha sempre assim acha alguma coisinha (...) é uma mulher 
mais experiente, mais vivida, que tem coisas boas pra me passar, então se ela acha 
alguma coisa que tá errado ela me fala, ó cê devia ter feito assim ... não perto 
deles, nada assim ela fala pra mim. (...) eu acho isso bom! Né por mais assim que 
eu num gosto, mas já é assim um aprendizado, na hora que eu acontecer tal coisa 
eu vou fazer isso. Eu já vou agir diferente.  [M-03] 

 
 

 Em torno da mulher, são elaboradas todas as práticas rituais da concepção ao 

nascimento e cuidados na primeira infância. São as práticas de cuidados com o corpo e 

as experiências vividas, muitas vezes secular, bem como as práticas alimentares, a 

origem da descoberta das propriedades das plantas compõem o fundamento de um 
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conjunto de práticas de cuidados, desenvolvidas pelas mulheres no decurso da evolução 

da história da humanidade, e isto até aos nossos dias (Colliére, 1989).  

 “O valor social das práticas de cuidados prestados pelas mulheres liga-se 

diretamente às próprias mulheres; o que fazem é determinado pelo que são, o que 

vivem, o que fazem capaz de viver” (Collière, 1989, p.42) 

  A maternagem21 não precisa ser necessariamente ensinada diretamente por 

mulheres da própria família, ela pode ser apreendida no dia a dia das mulheres no 

cuidado de outras crianças, e ainda pela ajuda de instituições como 

hospital(maternidade), creches e escolas, como mostra a fala de uma das mães:  

 
Não! Eu mesmo sempre cuidei deles sozinha. Quem me ajudou 
foi creche! Não é pai, pai não, porque eu moro com o pai da 
menina, mas ele viaja e quem praticamente fica com ela sou eu! 
Ele vem só dia de domingo. Então quer dizer quem tem o 
contato com ela sou eu e a escolinha. [M-04] 
 
Assim, eu fiz o cursinho ali perto de onde era o pegue e pague, 
agora é uma igreja, né. Eu fiz um cursinho ali com a médica. 
Até esqueci o nome dela, que ali sempre ajuda, eu fui mãe 
solteira e eles sempre ajudava as mães solteira, ganhava enxoval 
sabe. Fazia o cursinho e ganhava o enxoval no final do mês. E 
... eu fiz outro cursinho ali no EMEI, ali no Jardim Paulista 
eu trabalhava ali e fiz um cursinho ali e eu fiz no hospital da 
clínicas outro também. [M-10]  

 
Nessa lógica “as mulheres através de suas vivências e das trocas culturais vão 

construindo o seu saber e agindo na sua realidade, pois elas “aprendem, constróem, e 

repassam seus conhecimentos, a partir de suas experiências de vida diária na família e 

do convívio social” (Dias, 1991, p. 96). 

                                                             
21 Maternagem segundo Giddens (1993) é uma invenção social, a qual dá forma concreta à idéia de que é 
a mãe quem deve atender as necessidades específicas da criança. Em outras palavras, maternagem é o 
cuidado materno. 
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                              55..33..55..22  CCuuiiddaaddoo  mmaatteerrnnoo  ––  ddiimmeennssããoo  mmoorraall..  

O cuidar adquire um significado moral de maneira diferente. Não é suficiente 

conhecer o objeto do cuidado; é preciso saber o contexto em que se dá, especialmente 

sobre a relação de quem o presta e de quem o recebe. Uma criança suja não é uma 

preocupação moral para muita gente, mas poderíamos desaprovar moralmente a mãe de 

tal criança que, em nossa opinião, pode ter falhado na sua obrigação de cuidar dela. 

Com esse exemplo entendemos que tais julgamentos estão enraizados em pressuposto 

sociais, culturais e de classe sobre as obrigações da mãe, padrões de limpeza e assim por 

diante (Tronto, 1997). 

No início, a criança tem apenas desejo ou necessidade de algo, e a mãe (ou um 

adulto substituto) encarrega-se de realizá-lo. Tal como uma plantinha no vaso, a criança 

tem a força da sobrevivência, mas precisa ser cuidada. Ela depende da mãe para 

alimentar-se, tomar banho, limpar-se, escovar os dentes, trocar de roupa (Tiba, 1996). 

O cuidar envolve dimensões morais relacionadas entre si. Dentre elas, a 

capacidade de atenção como refere Tronto (1997) requer uma abnegação por parte do 

cuidador. Esse tipo de abnegação é um elemento-chave da questão moral do cuidado, o 

que podemos depreender nas falas das mães estudadas.  

E eu fico em casa pra cuidar dela aí no resto da semana eu tô 
assim com ela (...)então quer dizer na maior parte do tempo fica 
eu e ela, né! Então é eu que tenho que fazer. [M-02] 
 
Não. É sozinha. Eu é que levo na escola, que busco, que levo 
no médico, no dentista. Eu faço tudo. Ninguém leva eles pra 
mim pra nada!  [M-04] 
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Só que eu largo tudo o meu serviço na parte da manhã eu largo 
tudo, eu  participo muito deles. eu sento, brinco, de bolinha com 
ele, escrevo pra menina, brinco de boneca, sabe a manhã minha 
é essa, aí depois do almoço que eu faço o meu serviço. Mas não 
é todo dia não, mas o dia que eles invoca! Eu largo tudo!  

[M-05] 
 

Entretanto, em momentos de esgotamento é possível depreender que sua 

capacidade de abnegação mostra-se falha. Em conversa informal com uma das 

depoentes, esta faz referência a alguns intercursos dessa natureza, em dia, que está 

muito atribulada, a criança chega a dormir antes da higienização da boca, e considera 

inoportuno acordá-la, pois a mãe também precisa descansar e aí a boca do filho “fica pra 

depois”. 

O que podemos depreender deste fato é que não basta a mulher ter informação 

sobre como cuidar da saúde bucal do filho, é necessário ter condições favoráveis para 

que possa colocar em prática o aprendido, é necessário ainda socializar esse cuidado 

com outros membros da família. 

A responsabilidade da mãe para com o filho se constitui em mais uma dimensão 

moral do cuidado, o que por vezes mostra-se associada a culpa. Tais significados de 

cuidar da saúde do filho podem ser depreendidos nas falas dessas mães. 

 
A gente tá sempre assim com a criança, assim, cuidando, né! 
Tá sempre ... sei lá se é o certo, mas tá pedindo pelo menos um 
vez por ano assim exame de sangue, né de fezes. Né tá fazendo 
exame né. Que nem agora, né tá na odonto, né tá sempre 
cuidando. Porque que eu acho que eles tem saúde? Ah pelo 
modo de eu agir com eles! ... Ah de uma certa forma, Ah 
porque que não fica doente? Se tá frio é lógico que eu não vou 
deixar tomar um sorvete. Num .. é num fica descalço que vai 
ficar resfriado. Então esses pequenos cuidados, assim de mãe.  

[M-03] 
 



 
 
                                                                                                                     Resultados e discussão 
 

109

A culpa advém do reconhecimento de que a presença de alguns “probleminhas” 

apresenta-se associado aos maus cuidados dados ou negligenciados pela mãe.  

 
Tudo é a causa, né a falta, a ausência da mãe, e acho que é. 
Então saúde pra mim é isso, não sei se é certo. [M-09] 
 
Assim eu me sentina tão pequenininha, mas tão pequenininha 
que nem eu te falei, culpada por ele chegar a esse ponto. Porque 
que eu não trouxe ele aqui antes? [M-03] 
 
Aí eu fui deixando e fui vendo que os dentinho foi ficando 
amarelo aí eu peguei ela levei num dentista na minha cidade 
não era pediatra e ele disse assim pra mim não isso daí forma é 
porque não tá escovando os dentinhos dela direito, aí eu fui 
procurava escovar mas eu não conseguia tirar aquilo já era cárie 
e eu não sabia.” [M-08] 

 
A culpa materna na ótica da odontologia foi inicialmente apontada por Oliveira 

(2001), quando a autora percebeu que as mães sentem-se culpadas pelas condições de 

saúde bucal de seus filhos, principalmente quando apresentam quadros de maior 

gravidade. A autora ainda explica que, a culpa é maximizada pela postura do cirurgião 

dentista ao abordar a mãe e explicar que os problemas apresentados são decorrentes de 

alguma forma de seus “maus” cuidados. A mesma autora propõe que o profissional ao 

abordar a mãe, faça-a de maneira diferenciada, com mais cautela.  

Considerando as demais dimensões morais do cuidado, nas situações 

apresentadas no cotidiano do cuidado operam-se as capacidades maternas de autoridade 

ao estabelecer normas de higiene bucal. 

 

Ah! Isso precisa, precisa sim. Porque é assim de manhã acorda 
toma banho, escova dente fica prontinha e vai pra escola. aí na 
escola ela tem escovinha e escova, dizem que escova. Pelo menos 
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ela fala que escova. Aí chega em casa almoça aí escova o dente. 
Aí vai escovar o dente só de tarde quando toma banho, sabe! 

 [M-08] 
 
Já viu tem que ficar - "Carmen, vai escovar os dentes! Já 
escovou o dente? Não!  então vai escovar. Escovou direito? Ah 
então deixa eu ver! [risos] Ah é aquela coisa. [M-08]  
 
Né igual é o contato, né igual eu eles escova os dente três quatro 
vezes por dia meus menino, (...) Mas quando eu tô 
trabalhando, eu num sei, eles fala que escova, né. Mas eu já né 
... mas assim, sempre quando  eu tô lá eu já cabo de almoçá eu 
mando escovar os dente.  [M-04] 
 

No cotidiano do cuidado com os filhos, a autoridade materna se processa 

fazendo frente a dissonância e disjunções, levando a negociar ante a situação de cuidar 

da criança. No jogo dessa relação mãe e filho aparecem as trocas materiais, elogios e 

carinhos, configurando uma relação de poder e troca de interesses. 

 
Ah eu nem sei se eu agi certo. Fazer isso na base da troca, faz 
isso que cê ganha aquilo, mas foi o meio que eu (...) nada assim 
fora do normal, coisa assim fora do normal, né. Não tudo 
coisinha assim simples. Cê vai jogá um vídeo game depois se 
você deixá, cê assisti um filme. Mas assim foi desse jeito que eu 
consegui! [M-02] 
 
Eu fico tão nervosa, tem hora que eu largo, falo que vou largar 
ele, um dia eu falei pra ele que ia botar ele num colégio interno, 
aí ele chora e vai e come tudo. Né porque lá ele vai ter que 
comer, né. Lá num vai dar doce pra ele num vai dar nada, aí 
ele come(...) queria que fosse diferente, que ele comesse na hora 
certa, né tudo assim direitinho. [M-07] 

 

Na visão de Foucault (1982) o poder apresenta uma ruptura em relação a uma 

concepção totalizante dos processos sociais: o poder não está no Estado, mas em todos 

os lugares, descentralizando, exercendo-se através de seus múltiplos mecanismos, na 

vida cotidiana enquanto micropoderes, com técnicas, táticas e trajetórias próprias. 
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Na rotina de cuidado com os filhos as mães usam de seu “micropoder” de ser 

mãe, para negociar a alimentação, a freqüência da escovação e também o momento de ir 

no dentista. 

Utilizando de habilidades criativas a mãe exerce sua autoridade sobre o filho de 

forma subliminar e sútil, operando nesse jogo capacidades que tradicionalmente são 

referidas como sendo do domínio feminino, “a afetividade”, “a comunhão”.  

 

E, o que eu comecei a fazer. Comecei a contar historinha para 
ele de dentista, brincar com ele de dentista, eu falava, que meu 
dentinho tava doendo, que ele ia fazer o curativo no meu dente, 
então eu acho assim de uma parte eu fui assim usando de 
criatividade que ele se ele ia no dentista e ficasse bonzinho e dá 
uma pipa. Porque ele adora pipa. Que ele ia ganhá uma pipa. 
Que ia tirar o bichinho da boca dele. (...)só que eu assim eu 
sempre assim venci pela persistência(...) [M-03] 
 

Trocas como ir ao dentista e ganhar uma pipa garantem o resolução de um 

problema imediato, entretanto tal fato nos preocupa pelo risco dessas crianças 

associarem bons comportamentos à presentes e não às vantagens de ter uma boca 

saudável. Acreditamos ser necessário sim parabenizar a criança pelo seu comportamento 

mas também, fazê-la entender que seu bom comportamento lhe dará bons frutos a sua 

saúde. 

A autoridade materna mostra-se presente quando utiliza do controle e vigilância 

constante. São capacidades que essas mães consideram ser próprias do ser mãe, o que as 

tornam insubstituíveis no cuidado. 

Então ele não come. A alimentação dele não é boa. Não come 
de tudo, tem problema da mastigação. Que num foi forçado a 
mastigar comer comida. Porque tem que ser feito né. Mas desde 
que ele nasceu foi pra escola. entoa ele já perdeu bastante tempo, 
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entoa eu estou tentando é ... tem preguiça porque não forçou, 
então ele toma muito leite. Aí, então, a cada hora ele quer um 
tetê. E na idade dele precisa de comer, né tanto que ele vive com 
anemia, né. Então, ele é uma criança meio assim agitada. Eu 
percebi também que isso aí tudo estava prejudicando ele. Então 
né num basta a gente pagar, falar Ah essa escola é a melhor,  
que tá pagando caro que isso não resolve com criança, tem todo 
um perfil por traz desses cuidados, forçar dar a alimentação na 
hora certa isso quem faz é a mãe mesmo. É pessoas de fora até 
cuida mas num força igual a mãe força. Então não quando não 
quer comer inventa uma história e faz comer. Num faz tudo 
que quer.  [M-09] 
 

 
A necessidade de fazer, controlar e supervisionar a escovação diária pode se 

tornar um momento de intensos desgaste para a mulher que encontra no filho 

resistência, tornando-se momentos de repetidos estresse para ambos.  

 
Eu que faço. Não hoje tá normal. Ele aceita normal pra 
dormir, quando ele levanta pra vim pra cá, na hora do almoço. 
Mas no começo ... foi eu escovando os dente, meu marido 
segurando as perna, sabe aquela coisa parece que ele tava na 
cadeira de dentista, esperneando, gritando, sabe. Foi assim. Ah 
eu nem sei se eu agi certo.(...). Mas assim foi desse jeito que eu 
consegui! [M-03] 
 
De escovar ... comigo ele não gosta... Ah tem que pegar na 
marra! E eu pego na marra, tem dia que não tem como escovar, 
só na marra... Ah eu seguro atrás, ponho a cabecinha dele na 
frente e escovo.  [M-09] 
 
Ah. os outro escova mas você tem que ficar... pegar no pé 
sabe.... ficar brava. Falar assim ó vai escovar os dente! –Não  
mãe depois. - Eu disse vai escovar os dentes! Ah. os outro 
escova mas você tem que ficar... pegar no pé sabe.(...) Ah eu 
acho ruim quando eles num via. Eu odeio quando fala Ah 
espera um pouquinho, eu não gosto. Você ter que falar mais 
que três vezes assim eu acho assim já tem que pegar no pé, né. 
 [M-10] 
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Sob o persistente controle, supervisão e até momentos de permissibilidade 

materna aos poucos vai sendo transmitido e incorporado os hábitos nos filhos.  

A esse respeito, Tiba (1996) faz algumas considerações sobre a forma de se 

conseguir um processo de transmissão/socialização de práticas de saúde de forma menos 

conflitiva. O autor considera que os pais devem dar exemplos à criança, pois esta tende 

a imitar os adultos.  

Se a mãe, o pai ou o adulto responsável escovar os dentes com prazer, a criança 

vai achar que obterá prazer com esse ato. A criança já tem que escová-los antes mesmo 

de ser capaz. Quanto mais a mãe permitir que o filho brinque com a escova, assumindo 

apenas a tarefa de finalizar a limpeza dos dentes, tanto mais ele terá prazer em fazer 

isso. Não há nada mais lúdico para a criança do que brincar na água (Tiba, 1996). 

O autor ainda explica que, escovar os dentes vira um castigo quando o adulto não 

tem paciência de esperar o fim da brincadeira e pior, usa a escova como uma arma, que 

invade intempestivamente a boca da criança carregada de balas – a pasta de dente -, 

fazendo movimentos furiosos. Essa prática, muito comum nas mães apressadas de hoje 

em dia, acaba agredindo a criança. Agora, se a mãe aguardar enquanto o filho escova e 

complementar seu trabalho com prazer, como se estivesse fazendo um cafuné, o hábito 

será incorporado à vida da criança como algo agradável. Para isso, o autor coloca que 

“ser mãe é algo que demanda, acima de tudo, tempo”(p. 45). 

A mãe dessa forma assume importante papel de socializadora. Considera Tong 

(2001) que importante dimensão no cuidado materno é o de “treinar” o filho, ou seja, 

socializá-lo, ajudá-lo a ser um cidadão. Tal papel mostra-se evidenciado no grupo de 
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mães quando referem a transmissão de hábitos de higiene bucal, mas deixam evidenciar 

que esse processo se limita ao tempo que tem disponível para o cuidado do filho. 

Nessa lógica uma das mães refere: 

 

E eu fico de cima deles, né. Da Cecília. Tenho que ensiná eles 
escovar, se não eu vou ficar escovando até quando?  [M-04] 

 
Percebemos que o cuidado prestado pelas mães é muitas vezes incondicional e 

constante. Na formação de bons hábitos de higiene e alimentares, tal formação perpassa 

pela educação, ou seja, a mãe torna-se a primeira educadora de seu filho prepará-lo para 

o enfretamento da vida. 

Assim, educar um filho não deve seguir princípios de mantê-lo dependente de 

sua mãe, pelo contrário educar para sua autonomia. Nesse ponto usamos o pensamento 

de Paulo Freire(1996): a autonomia faz parte da natureza educativa, sem ela não há 

ensino, nem aprendizagem. 

Tronto (1997) ainda explora o cuidado em sua particularidade, deixando claro 

que cada caso na relação do cuidado é individual em si, desse modo o cuidado pode 

variar em quantidade de tempo e tipo de esforço que o cuidador pode despender e com 

as necessidades daqueles que precisam de cuidados.  

Cabe ao profissional que lida com crianças e suas mães entender que cada 

criança tem um estilo de vida, um tipo específico de relação com sua mãe, enfim cada 

criança é um indivíduo e assim deve ser visto e entendido para melhor se dar o processo 

de educação em saúde bucal. 

As mães envolvidas no cuidado materno de promover e proteger a saúde de seus 

filhos, tem sua gratificação em razão dos resultados visíveis e satisfatórios observados 
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no filho. A aprovação do bom cuidado assenta-se em critérios qualitativos e 

quantitativos da sua prática de promoção e proteção à saúde dos filho, as mães querem 

sempre: “dar o melhor” e “ter tempo para cuidar”. 

 

Primeiramente eu me sinto assim, como é que fala (pausa) Ah! 
Sei lá ... é agradecida né sei lá, porque é obrigação da gente. 
Como mãe tem um tempo para o filho, né. Então eu me sinto 
Ah sei lá! Ah! Agradecida, não tão bem assim como se diz 
(pausa) êh (..) realizada, porque é lógico assim você quer sempre 
dar o melhor para o filho, mas eu até agora eu tô me sentindo 
mais satisfeita, né eu tô tendo tempo pra correr atrás pra 
cuidar... [M-02] 
 
É lógico assim, você quer sempre dar o melhor para o filho!(...) 
“Ah! eu fiz tudo que eu podia. Sabe. Que a gente quer o 
melhor pro filho!  [M-10] 
 

Tal gratificação supera o cansaço e o desgaste pelo seu envolvimento constante 

no cuidado para com o filho.  

 
Mas eu falo assim você se preocupa desde a boca sabe, eu falo 

assim porque ela tem uma alergia, tosse, é uma rinite alérgica, 
então cê já viu. Então tá sempre indo em médico eu trato em 
homeopatia, eu trato em alopatia, eu não descuido, eu tenho 

muito medo de ter conseqüências mais sérias. 
 [M-08] 

 
Ah no dia a dia ... Ah eu me  sinto Ah ... eles não me cansa, 

sabe. Eles num é aquelas criança assim ai Marcos o dia 
inteiro. Quem dá trabalho mais é o marido do que os filho. Ele 
cansa, dá trabalho, pior do que as criança, quando o  pai sai eu 

ai Graças a Deus. Mas eles não. Vai na esquina e vou atrás, 
vai  no portão eu tô ali. Eles num me cansa! Quando eles 

dormem eu vou lá ver se eles tão dormindo, ponho o dedo pra 
ver se tá respirando, não me cansa. 

 [M-06] 
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No cotidiano da relação mãe e filho, é que as mulheres experimentam sua 

capacidade de tolerância ante as demandas do filho e formas de adaptar-se a condição de 

mãe, o que é fortemente determinado pelas representações culturais de maternidade. 

A satisfação e realização maternas estão em atender as necessidades do filho 

mergulhadas na idéia de amor incondicional da mãe para com o filho e do dever 

materno. 

 

  

                    55..33..66  PPrrooffiissssiioonnaall  ooddoonnttóóllooggoo::  rreeffeerrêênncciiaa  ppaarraa  oo  ccuuiiddaaddoo  eemm  ssaaúúddee  bbuuccaall  

 

A relação profissional/criança tem grande importância para o tratamento 

odontopediátrico, sendo mediada geralmente pela mãe. Esse envolvimento assume 

formato triangular, principalmente quando a criança tem menos de cinco anos de idade, 

período em que a relação de dependência é maior (Ramos-Jorge, 1999). 

Em nosso estudo depreendemos que as mães percebem o tratamento 

odontológico recebido como uma conquista, descrevendo toda sua trajetória de 

peregrinação na busca pelo atendimento por um profissional especializado 

(odontopediatra), capaz de atender e resolver os problemas apresentados em seus filhos. 

 
Eu disse Dr.Tiago esse dente parece que tá fundando, é uma 
cárie grande não é? No fundo. É mais vamos cuidar desse aqui 
primeiro, e foi deixando, deixando e quando foi ver já era 
canal, aí ela não deixou mais por a mão. Aí eu passei por 
cinco profissionais eu procurei até pediatra não conseguiram 
lidar com ela sabe, aí eu não sei se era porque doía o dente o se 
... mas ela não deixava ninguém por a mão. Aí na última que 
eu fui ela me deu uma carta pra vim pra cá. Ela disse o único 
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lugar que você vai conseguir ir é ... mexeu mito na cabecinha 
dela, então ela assimila tratar de dente a dor. Então vamos 
levar pra lá. Aí aqui ela passou por três alunos e no final foi 
com a Kátia, uma gracinha sabe, aí ela já tratou deixou 
diretinho, mas eu falo assim você se preocupa desde a boca sabe. 
[M-08] 

 

Ressaltamos que durante nossas observações as mães procuravam corrigir os 

filhos na sala de espera, antes de serem atendidos recomendavam a escovação no 

banheiro anexo a sala. Tal comportamento pode ter sido influenciado pelo fato de 

saberem estar sendo observadas por uma dentista. A este respeito Blinkhorn et al. (2001) 

aludem para o fato que o comportamento dos sujeitos da pesquisa, como no caso das 

mães em nosso estudo, ao perceberem que estão sendo observadas e avaliadas, tendem a 

responder em conformidade com o socialmente e cientificamente aceito. 

Dessa forma as considerações feitas nesta categoria devem ser vistas com 

cautelas tendo como base as características do grupo e o local de desenvolvimento do 

estudo. 

 

                            55..33..66..11  BBuussccaa  ppoorr  pprrooffiissssiioonnaall  eessppeecciiaalliizzaaddoo  ee  oo  rreeccoonnhheecciimmeennttoo  ddooss  

rreessuullttaaddooss  

A odontopediatria é valorizada pelas mães, demonstrando a preocupação em ter 

recursos especializados para atender seus filhos. Verificamos uma hipervalorização do 

profissional e do atendimento recebido.  

 
Tudo que falava assim, o outro doutor o odontopediatria  é 
excelente.  ele é ótimo pra criança,  nossa eu corria nela e 
marcava nela e levava. Não era nenhum assim que me falava 
que eu não ia atras para ver. [M-03] 
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Fui no postinho, e o postinho mandou eu vir aqui. Aqui ela 
deixa tratar sozinha. Sempre sem eu. Entra trata e num chora. 
Agora o povo amarrava a menina no lençol! Parecia que a 
menina tava numa camisa de força, cadeira elétrica pra tratar 
duma boca. Aí, num deixou de jeito nenhum. Aí foi onde eu 
vim pra cá. Que aqui os médico falou lá, aqui é mais 
especializado em criança, né. Tem mais paciência. E foi que tá 
vindo e vem até hoje. Já vai pra dois ano já!  [M-04] 
 
Aí, foi o dia que eu levei lá e pedi “ai doto num tem jeito de 
você me encaminhar pra algum lugar de especialista, o dente dele 
como é que tá é perigoso”... [M-06] 
 

O especialista para Helman (1994) surge entre as profissões médicas para manter 

interesses comuns e o monopólio de conhecimento, considerado como dono de uma 

subcultura da cura, com sua visão particular do mundo. 

A busca pelo atendimento especializado envolve também questões financeiras, 

demográficas e culturais.  

As mães da região de Ribeirão relatam a falta de recursos humanos 

especializados e de aparelhagem específica para o tratamento odontopediátrico. 

 
E eu levei ele num dentista lá em Brodowski e o dentista de lá 
falou que não tinha as aparelhagem certa pra tratar o dente 
dele. (...) aí eu tenho que vir pra cá, é lá eu tenho dentista no 
posto de saúde, só que ela não põe a mão. Ela não põe a mão. 
Não põe a mão no dente dele. Porque eu levei ele lá e ela falou 
ó eu não mexo nos dente do Pedro, eu não posso por a mão nos 
dente do Pedro. Aí eu falei assim, né mas porque, aí ela falou 
Ah eu não posso vou encaminhar você pra lá correndo, vai pra 
lá, e como eu não tenho condições de pagar dentista particular 
pra ele(...), porque tem um dentista lá ele trata de dente mas 
não direito de criança, porque ele é mais pra adulto. [M-01] 
 

Durante as observações e conversas informais com as mães, estas mostraram 

perceber a necessidade da ida precoce ao dentista, contudo por diversos motivos, como: 
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dificuldade de acesso, o tamanho da criança e a ausência de problemas bucais a 

postergaram. 

A busca por atendimento odontológico perpassa por um certo conhecimento 

sobre as dentições humanas – decídua e permanente, evidenciando ainda a permanência 

de construções culturais de que a atenção aos dentes nas crianças deve ser dada quando 

as trocas ocorrem. 

 
Uma foi o dente que trocou, né. Saiu o ruim e veio o novo. E... 
os dente dele que tava assim escurecendo não escurece mais já 
melhorou muito. [M-01] 
 
Eu já estou escovando bem que eu sei que já são os dente 
permanente dele. [M-03] 
 
Eles pediu, né, que ela sempre reclamava de dor de dente, né. 
Aí os outro  falava né é os dente de leite, né aí eu procurei o 
dentista ele falou que é de leite mas tem que cuidar. Foi aí que 
eu comecei vim, né. Mas o dente é muito importante, né. Que já 
pensou perder os dente? [M-04] 
 
Então ele sabe do dentinho novo. Nossa ele tem um quê! Sabe, 
eu vou tê dentinho novo? Vai fi se deus quisé, vai ter. [M-06] 
 

Atrelada a pouca valorização dada aos dentes decíduos, as mães entrevistadas 

procuram os serviços odontológicos frente a manifestação de “dor de dente’ na criança o 

que se configura em uma situação emergencial, na qual necessitam de cuidados 

profissionais, em razão de traumas ou em casos onde já existem  uma cronicidade da 

doença, como a cárie de mamadeira.  

 
Então eu queria que cuidasse do dentinho dele agora porque vai 
demorar, só com sete anos é que vai trocar os dente. E com isso 
ele vai ficar sofrendo com dor. E ele sente dor. E de vez em 
quando ele sempre sente dor. [M-10] 
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Ela caiu no domingo e bateu a boquinha e aconteceu esse 
acidente. Aí inchou tudo. Aí eu fui no posto na segunda e aí 
não tinha dentista, aí eles mandaram ir na terça aí eu fui 
porque ela tava chorando de muita dor. Ela tava com uma bola 
e não parava de chorar aí a dentista falou Ah eu não posso 
mexer , porque eu não tenho nem equipamento pra mexer. 
Então ela me deu outro endereço duma escola aí eu levei mas 
não consegui que era só no outro dia. Aí já tava como 
emergência, mas eu vou esperar o outro dia pra ir na APCD, 
aí eu chegue em casa ... aí eu tava com minha tia aí ela me 
disse ai vamos no dentista particular aqui perto e vamos vê que 
ele dá que idéia que ele dá . aí ela pegou ligou aí ele consegui 
encaixar que ligou aqui. Aí naquele mesmo dia ele disse ó pode 
ir lá que eles vão atender duas horas, aí eles vão te passar na 
emergência. [M-02] 
 
E os dentinho dela saiu cedo com uns três meses. Aí eu ia 
precisar de acompanhar um dentista ó mais cedo, né porque aos 
três ela já tava com a boquinha quase completa, já tinha saído 
tudo os dentinho, um atrás do outro, então eu provavelmente eu 
já tinha que ter ido mais cedo mesmo.  [M-02] 
 
Por que na época que eu trouxe ele, ele quebrou um dentinho 
da frente. [M-07] 
 

Figueiredo et al.(1997) explicam a necessidade da ida o mais precoce possível ao 

dentista pois, assim, pode-se adotar medidas preventivas contra a cárie e outras afecções 

bucais, além de que as crianças começam a se habituar com a rotina do trabalho do 

dentista e ficam mais motivadas e orientadas quanto a sua própria saúde. 

Tal situação acaba por manifestar nas mães uma certa gratidão pelo recebimento 

do serviço. Esta característica é explicada por Helman (1994), ao descrever que 

populações de baixa renda usualmente recebem o serviço como caridade ou um favor. 

Para este grupo a assistência configura-se mais como uma dádiva do que um direito de 

cidadania. 
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Aí foi o dia que eu levei lá e pedi ai doutor num tem jeito de 
você me encaminhar pra algum lugar de especialista, o dente dele 
como é que tá é perigoso... Aí eu fui no sus lá e depois trouxe 
uma folha aqui e eles disse que era só esperar, eu esperei oito 
meses. Eu rezava pedia que viesse logo, fiquei preocupada, 
demorou oito meses, aí chamou ele e começou o tratamento. Eu 
rezava pedia que viesse logo, fiquei preocupada, demorou oito 
meses aí chamou ele e começou o tratamento. [M-06] 
 
É difícil, muito difícil, mas né graças a Deus agora ela já 
deixa, já passou. Agora o resto... [M-08] 
 
Ele chorou com dor, aí eu voltei e passou ele na emergência, aí 
olharam qual dente que tava doendo e tinha um ... professor 
aqui bem novo aqui, e parece que foi coisa de Deus, na 
emergência já mexeu em dois dente de canal e pois curativo, 
falou assim você precisa trazer ele logo, num pode esperar chegar 
a fila né na ordem de chamada aí ele me deu uma cartinha pra 
mim ... [M-03] 
 
Me sinto feliz de estar  podendo fazer isso, duro é num ... tem 
tanta gente que não tem quem faz, se eu tem né. Então eu me 
sinto bem de tá pudendo fazer as coisa pra eles, enquanto eu 
puder fazer eu vou fazer. Mas depois. [M-04] 
 

O tratamento de saúde gratuito (ou pouco dispendioso) é apresentado como 

direito básico do cidadão, ou de pessoas muito pobres ou idosos, contrapondo ao outro o 

tratamento de saúde particular é visto como mercadoria a ser comprada apenas por 

aqueles que tem condições para tanto. Neste último caso, o gozo dos benefícios da 

assistência à saúde exclui grande parte dos membros mais pobres da sociedade que não 

possuem recursos para pagá-lo. Seja qual for o tipo de sociedade, o sistema médico 

reflete não só valores e ideologias básicas mas, também, contribui para formá-los e 

mantê-los (Helman, 1994). 

Podemos traçar um paralelo à nossa realidade brasileira na atenção a saúde bucal 

da população. Apesar de termos muitos profissionais atendendo no serviço público 



 
 
                                                                                                                     Resultados e discussão 
 

122

(prefeituras, universidades), no serviço privado (clínicas particulares, consultórios 

individuais, convênios saúde) e no serviço filantrópico, muitas pessoas ficam sem 

atendimento pois a demanda reprimida dos serviços público e filantrópicos não 

consegue atendimento no sistema particular por diversas razões, ou seja, não tem como 

arcar com as despesas, disponibilidade real da assistência, a maneira como o paciente(ou 

a mãe) percebe o problema e o modo como as outras pessoas percebem o problema. 

A maioria das mulheres pertencem a classes mais desfavorecidas, nas quais a 

prevenção e promoção de saúde bucal estão ainda longe de serem concretas, tendo em 

vista o custo dos tratamentos particulares e da dificuldade de acesso nos serviços 

públicos.  

Em consonância com a lógica ao que atribuem ser saudável, como aquele que 

“não tem nada”, o fato de sentir “dor” é um indicativo de que algo está fora do normal e 

precisa ser inspecionado.  

A dor é mais que um simples processo neurofisiológico, envolve fatores sociais, 

psicológicos e culturais que devem ser considerados. Do ponto de vista fisiológico, a 

manifestação da dor como observa Weiman apud Helmam (1994) é uma espécie de 

alerta que chama atenção sobre uma lesão de tecido ou mau funcionamento fisiológico. 

Entretanto a depender de fatores sociais e culturais a dor pode ser considerada normal 

ou anormal. A dor anormal é a que requer atenção médica e no caso da dor de dente do 

dentista. 

A este respeito, Ferreira (1994) considera que a busca por cuidados para alívio 

da dor está diretamente relacionada com a representação do corpo. Nesse sentido, 

considera o grau de valoração dada a uma dor de dente perante um dor torácica, a 
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primeira tende a ser tolerada com recursos caseiros ao invés de procurar um dentista, 

diferente da segundo que leva a busca imediata de cuidado médico pelo “risco” de vida 

que ela gera. 

Tais significados nos possibilita compreender na clínica, o aparecimento de 

casos de extremo comprometimento da saúde bucal em que a atenção curativa pontual 

não basta por si só como garantia a reabilitação e manutenção da saúde bucal. Para 

tanto, o odontológo necessita capacitar-se para acessar e trabalhar os aspectos mais 

periféricos e determinantes da condição de saúde bucal dos sujeitos, que envolvem o 

social e o cultural. 

Além da dor como situação de emergência, de busca por atendimento, há o medo 

de conseqüências mais graves e a preocupação com a estética bucal do filho são fatores 

determinantes na busca pelo tratamento odontológico. 

 
Eu não conseguia tirar aquilo já era cárie e eu não sabia. Era 
a tal da cárie de mamadeira que deu nela. Aí eu vi que foi 
piorando e eu procurei um outro profissional(...), eu tenho muito 
medo de ter conseqüências mais sérias.  [M-08] 
 
Porque ele tem dor. Ele tá pra escola os amigos fica chamando 
ele, que os dentinho dele tá estragado, eles chamam ele de dente 
podre, até o irmão dele assim. Entendeu. Colocou apelido nele e 
eu não gosto. E dentinho dele era lindinho e ficou assim!  

[M-10] 
 

A estética também influencia na aceitação e motivação do tratamento 

odontológico de acordo com Ruel-Kellermann (1984), quando a vontade de ter um 

sorriso bonito, bem como de ter uma boa aparência são determinantes no cuidado com a 

saúde bucal. 
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Se a estética é valorizada enquanto um componente de saúde bucal 

desencadeando a busca por cuidados odontológicos, entretanto, ela não o é mais do que 

a “dor de dente”, como mostra-se evidente no grupo de mulheres investigado. 

Noventa por cento das mães de nosso grupo procurou a clínica pela primeira vez 

após episódios de dor de dente por seus filhos, seja por situações crônicas como cáries 

rampantes, tratamento endodônticos ou por situações agudas emergenciais como pós-

traumatismos. Destacamos que a busca pelo atendimento odontológico apresentado é 

essencialmente de caráter curativo e imediatista. Aspectos da diversidade da amostra, 

quanto ao nível educacional, pode ser identificado, na medida que a única mãe que 

procurou o serviço para tratamento preventivo tinha nível superior de instrução. 

Requerendo mais estudos para elucidar tal relação. 

 
Eu fui porque ela estava chorando de muita dor. [M-02] 
 
Ele estava com dor. Aí o dia que eu levei ele no posto. Ele 
chacoalhava a cabeça, se deixasse ele jogava a cabecinha na 
parede de dor de canal! [M-03] 
 
Todo dia minha menina chora de dor dente, aí eu falei vai na 
UNILILIS. Porque você consegue uma vaga.  [M-04] 
 
Trouxe ele na clínica pra passar flúor e fazer uma limpeza da 
boca. [M-09] 
 

As mães reconhecem o resultado positivo do tratamento pelo alívio das dores de 

dentes de seus filhos, mas também na melhora significativa na saúde geral(física e 

psíquica) de seus filhos.  

 

Aí depois que eu comecei a tratar o dentinho dele ele até 
engordou mais.  A doutora pediu exame dele. E eu fiz sexta 
feira passada, eu fiz né agora sexta eu já busco o resultado aí 
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até as enfermeira disse uai Divalda eles num pediu o exame 
porque ele tava miudinho?  Eu falei é. Mas ele tinha engordado 
um quilo e meio. Ele era miudinho por causa dos dentinho , 
agora ele tá tratando., tá fazendo canalzinho. [M-06] 
 

Depreendemos dessa fala, que a experiência cotidiana possibilitou uma 

ressignificação do conceito de saúde bucal, que anteriormente foi apresentado como 

dissociado da saúde geral. 

 

                                  55..33..66..22  RReellaaççããoo  ooddoonnttóóllooggoo  XX  ppaacciieennttee//  mmããee  ccuuiiddaaddoorraa   

A odontologia expressa-se na prática clínica, as concepções advindas do modelo 

biomédico, o qual concebe saúde e doença enquanto fenômenos estritamente biológicos, 

valorizando excessivamente a tecnologia e a onipotência do saber cientificamente 

comprovado em detrimento do saber de senso comum. 

O odontólogo é possuidor de um saber específico e está investido de autoridade e 

poder de decisão; tal autoridade acaba por legitimar uma relação hierárquica 

(Klatchoian, 1993). 

Para Ramos & Maia (1999), o papel dos dentistas dentro do contexto de saúde 

bucal infantil é de suma importância, uma vez que estes profissionais detêm o 

conhecimento a respeito dos fatores etiológicos, meios de prevenção e controle das 

doenças bucais. 

Na odontopediatria particularmente, autores como Klatchoian (1998) considera a 

pouca atenção dada ao estudo das relações entre profissional-paciente. No entanto, seu 

conhecimento é fundamental para a profilaxia do medo e para obter resultados no 

tratamento. Algumas vezes, a imagem do odontopediatra e seu consultório é associada à 
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dor, local de sofrimento, sendo que na maioria das vezes, o profissional visa uma ação 

profilática, preventiva e educativa. 

Para o grupo de mães, o odontopediatra é percebido como detentor do 

conhecimento técnico, fonte do saber para os bons cuidados com o filho. 

 

Eu fiquei sabendo quando esse dentista me informou, eu nem 
sabia que mamadeira dava cárie. Eu num tinha noção disso, 
nunca tinha ouvido falar nisso, depois que ele me falou eu 
comecei a ficar curiosa, a perguntar, a ler, a perguntar sabe. Aí 
quando eu comecei a vir aqui. Eu conversava muito com as 
meninas. Eu especulava, ou mesmo os professores quando vinha 
dá assistência eu especulava fui me interessando sobre o assunto. 
Mesmo porque, eu já estava grávida da outra e eu já queria 
estar sabendo. [M-08] 
 

Na relação profissional-cliente operam-se polaridades de quem: dá ajuda – 

recebe ajuda. É um esquema que configura uma relação de dependência – 

independência. O profissional é o pólo independente do binômio por ser dotado de 

conhecimentos científicos e técnicos. O cliente é o pólo dependente do binômio.  

Nas falas e observações da rotina do funcionamento da clínica, encontramos 

figuras de linguagem representativas do poder profissional, tais como mandar, remover, 

tirar, parar, dever, entre outras para expressar a maneira ideal de conduta no cuidado 

com a saúde bucal. 

 
Aí, ela mandou escova na hora que levanta, depois do almoço a 
tarde e a noite antes de dormir. Se ele comer alguma torna a 
escova. Ela mandou tirá o açúcar. Tirá o açúcar, evitar o mais 
possível o açúcar e a mamadeira.  [M-06] 
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Tal poder do profissional é utilizado pela mãe para impor-se frente ao filho. O 

poder não age somente de maneira negativa, repressiva como se fosse um imenso 

superego. Se assim o fosse, seria tão frágil que se tornaria insustentável. O poder 

profissional é forte, porque produz efeitos positivos a nível do desejo dos pacientes 

(Martins, 1999). 

Nesta relação triangular a mãe utiliza do poder do profissional para impor-se 

frente ao filho na prestação do cuidado.  

 
Não gosta de escovar. Igual esses dias que eu tô ficando com ele 
mais em casa, não gosta, chora faz manha, birra, aí eu falei 
assim vou levar ele no dentista porque assim ele vê né como 
funciona e quem sabe melhora. [M-09] 
 

Os efeitos positivos se mostram presentes nos resultados satisfatórios percebidos 

pelo cliente de ter recuperado sua saúde bucal. Na odontopediatria o poder do 

profissional opera-se sob outras formas baseadas na negociação em que o profissional 

recompensa a criança pelo bom comportamento. Entendemos que pequenos mimos no 

sentido de recompensar a criança e motivá-la sempre é um fator positivo. Entretanto, 

mais do que presentes materiais, a relação de confiança entre odontólogo, a criança e a 

mãe no estabelecimento do vínculo é muito importante, garantindo o sucesso do 

tratamento.  

 
Ele gosta de carrinho, ele deu um trabalho, mas chorou, ... 
chorou, deu um trabalho. Depois a Cecília falou que ia dar esse 
carrinho pra ele. Aí tá vendo. Aí eu falei ó fí se você chegá lá e 
chorá você não vai ganhá!  [M-06] 
 
Ah  hoje você chama ela, vamos no dentista, ela vem. Nem dá 
trabalho de vim não. Pra ela eu acho que tá sendo muito 
importante, por causa da confiança na pessoa também. Porque 
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teve tempo que ela não vinha não tratar dos dente. Porque ela 
começou lá postinho do Abadia, aí ela tinha que fazer canal e 
lá num faz, aí mandou eu ir pra Vila Virgínia, naquele 
postinho lá, mas num é postinho. É aquele do posto, aí chegou 
lá a Júlia num ia com a dentista, cuspia na dentista, vomitava , 
xingava a dentista de feia.  [M-04] 
 

Outro aspecto apreendido acerca da relação do odontólogo com a mãe e a criança 

foi como se dá o processo de educação em saúde, ou seja a transmissão do 

conhecimento sobre saúde bucal através das explicações dos alunos ou professores ou 

indiretamente pelas observações das próprias mães e conversas de sala de espera.  

 
Ela ensinou a escovar os dentinhos dele, causa que né. Pra 
escovar bem pra num dá cárie, mau hálito na boca. Essas 
coisas...Cárie ele não teve! Escova direitinho, né. Eu escovo, 
passo flúor igual a Kátia ensinou.  [M-07] 
 

Depreendemos através das falas das depoentes que o momento da consulta se 

constitui de um espaço fundamental a aquisição de conhecimento e habilidade técnicas 

para o cuidado com a saúde bucal, o que reforça a necessidade de mudanças de modelo 

de assistir trazendo o acompanhante para participar da ação. 

Entendemos que o odontopediatra não pode ser um “mero reparador de dentes”. 

Sua importância é grande, no que tange à educação e às atividades psicopedagógicas, e 

pode ser observada desde a preparação do paciente, para o tratamento como também no 

desenvolvimento das atividades clínicas (Pinheiro apud Castro et al., 2001) 

Desse modo, a desmonopolização do conhecimento em saúde consiste em 

repartir os conhecimentos técnico-científicos, colocando-se o profissional de saúde a 

serviço da sociedade como um todo (Costa e Fuscella, 1999). 
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A transmissão do conhecimento bem como, a motivação acerca do cuidado com 

a saúde bucal infantil deve ser transmitido pelo odontopediatra no sentido de esclarecer 

sua responsabilidade na saúde, como diz Barreira et al. (1996/1997) “se quisermos ter 

bons pacientes infantis primeiro devemos educar seus pais”. 

Acreditamos que é preciso incentivar o auto-cuidado e a responsabilidade do 

indivíduo pelo seu corpo. O indivíduo precisa ter uma consciência libertadora e crítica 

do processo saúde / doença bucal, para que no futuro, pós tratamento ele seja capaz de 

cuidar e manter sua saúde. No modelo de assistência em que se opera o saber técnico 

científico acaba por não abrir espaço para lidar com aspectos da subjetividade dos 

sujeitos e de seu contexto social, o que resulta, muitas vezes, em um comportados de 

dependência, insegurança e medo frente a situações futuras, como demonstrado por esta 

mãe:  

 
Sabe o que eu tenho medo, no dia de amanhã. O dia que eu 
parar de vir aqui, eu não sei como é que vai ser, até terminou o 
tratamento não vai mais lá. Eu penso assim, por mais que ele 
crescer eu penso assim será que ele vai aceitar bem consultório 
normal? Eu tô ... sabe né porque aqui de uma certa forma ele 
se sente  em casa, ele não vai ficar aqui o resto da vida, vai 
chegar um ponto que ele num né ... aí chega no consultório será 
que vai ser aquela aquele direto? Será que eu vou ter que 
começar tudo de novo? [M-02] 
 

Cabe ao odontopediatra estimular os pais a envolver-se com a higiene bucal de 

seus filhos, instituindo o hábito de limpeza regular, entretanto lembramos que a 

abordagem dada pelo profissional deve ser cautelosa, para não criar ou reforçar 

sentimentos de culpa na mãe. 
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                                55..33..66..33  PPaappeell  mmaatteerrnnoo  nnoo  aatteennddiimmeennttoo  ooddoonnttoollóóggiiccoo::  aaggeennttee  oouu  ppaassssiivvoo??    

Os pais têm parcela importante na modelagem do comportamento do filho 

através da educação, atitudes, relacionamento e atenção dispensadas (Mejare, I. et al. 

apud Bönecker, 1995).  

Para o bom desenvolvimento do atendimento clínico a colaboração e o bom 

comportamento da criança são imprescindíveis, para tanto além dos aspectos abordados 

anteriormente, relacionados aos cuidados maternos na formação de bons hábitos, a mãe 

possui papel fundamental no manejo e auxílio no tratamento. 

Bönecker et al. (1995) explicam que as atitudes comportamentais dos pacientes 

atendidos na clínica de bebês podem ser descritas de acordo com a faixa etária a que 

pertencem. Sendo importante considerar que a maioria das mães fica presente durante os 

procedimentos clínicos, dentro de uma conduta passiva. Quando de acordo com as 

necessidades apresentadas durante o tratamento, as mães podem ser solicitadas no 

sentido de conter e/ou conversar com o filho sob a supervisão do profissional. Na faixa 

etária de 18 a 36 meses, a mãe que normalmente tem papel passivo, passa a ter 

participação mais ativa durante o tratamento de seu filho. Essa mãe, previamente 

orientada, auxilia na contenção, segurando firmemente os braços e pernas do seu filho, 

enquanto o auxiliar imobiliza a cabeça. 

Em nossas observações, percebemos que no serviço, campo de nosso estudo que 

as mães preferencialmente são induzidas a permanecer do lado de fora da clínica, por 

razões como: falta de espaço físico, comportamento negativo da criança na presença da 

mãe, ou ainda pela mãe ficar muito ansiosa e atrapalhar o tratamento. 
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O comportamento das mães no interior da clínica de atendimento foi muito 

parecido com o descrito por Bönecker et al. (1995). As mães têm papel passivo, somente 

passam para ativo quando a criança requer uma contenção física ou moral, a ser feita 

pela mãe. 

Consideramos que ao tratar de crianças, o profissional deve ter a sensibilidade 

aflorada para perceber além dos sinais verbais expressos pela criança e pela mãe, os 

sinais não verbais, como expressão facial, comportamento, gestos, respiração e 

temperatura corporal, pois, estes sinais podem nos mostrar como está sendo a 

receptividade do tratamento e assim facilitar sua execução. 

As expressões faciais das mães durante o atendimento oscilam de tempos em 

tempos a depender do procedimento a ser executado: raiva, vergonha, tristeza, 

impotência, orgulho, contemplação, felicidade entre outros sentimentos afloram. Na 

ambivalência de sentimentos o que parece ser essencialmente para continuar nesses 

processo é a crença de estar fazendo o melhor para o filho.  

 
A gente tem coragem nos dentistas, a gente tem confiança, então 
eu fiquei com dó dela, mas eu vi que é pro próprio bem dela. 
Então, quer dizer, foi tudo bem. [M-02] 
 

Percebemos durante as observações que as situações descritas por Guedes Pinto 

(1991) fazem parte da rotina da clínica infantil estudada. As mães realmente tem 

comportamento passivo diante dos alunos e professores, ela está ali pronta para ajudar o 

tratamento, desde que siga as regras determinadas pela rotina do serviço local. 

 
Mas eu tive força porque iam precisar de mim, da minha ajuda 
pra eu segurar, né! [M-02] 
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Eu ia sempre buzinando no ouvidinho dele, ó a tia faz isso pra 
tirar o bichinho que tá aí, né,. Assim né ajudando, não assim 
que a tia é ruim que a tia é brava, não sempre incentivando, eu 
acho que é onde que ele ... [M-03] 
 

Guedes Pinto et al. (1991) explicam que principalmente em crianças de menos 

idade, como nosso caso, além da tensão normal que pode envolver o tratamento 

odontológico, a influência da mãe é decisiva no comportamento infantil. Cabe ao clínico 

avaliar a situação e saber como administrá-la. Caso o pai ou a mãe sejam convidados a 

entrar e acompanhar o tratamento, eles devem ter um papel de hóspede passivo e 

permanecer de pé ou sentado ao lado do equipamento; além de estarem cientes de que 

não deverão falar nem com a criança nem com o dentista, a menos que, se peça não 

deverá dar a mão para a criança nem olhar com expressão assustada. 

Também, numa atitude de passividade as mães aceitam colaborar facilitando a 

execução das ações técnicas pelo profissional, resignando-se frente ao seu dever de mãe 

de controlar e moralizar o filho, independente das emoções e anseios que tais atos possa 

lhe manifestar. 

 
Ah! Eu sou meia mole pra essas coisas, eu num gosto de ver 
dar injeção, de ver sangue, essas coisa, aí eu fiquei meio assim, 
mas eu tive força porque iam precisar de mim, da minha ajuda 
pra eu segurar, né! Então quer dizer eu tomei coragem, né(...) 
eu fiquei meio com medo, mas a gente tem coragem, a gente tem 
confiança nos dentistas (...)ele amarradinho daquele jeito e 
ainda eu segurando as perna e eu segurava as mãozinha e ele 
ficava assim, o dia dele vim eu sempre cortava as unha dele 
curtim. Que ele ficava se unhando, me unhava, o dentista que 
segurava a mão dele ele rasgava a luva dele, né.  [M-02] 
 
Ai. É estressante demais! Quando falava assim é dia de 
dentista eu acho que eu assim chegava a passar isso pra ela, 
ficava tensa que eu sabia que ela não ia deixar. Eu já sabia 
como ia ser cansativo que ia judiar dela, porque no final tinha 
que segurar, tinha ... sabe. Eu me sentia mal, eu estou falando 
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isso pra você agora que eu nunca comentei isso perto dela, sabe 
eu era rígida com ela, tem que deixar, tem que fazer, se for 
preciso vai segurar, né mas por dentro o coraçãozinho ficava 
apertadinho assim de ver sabe! Vê sofrendo você não poder 
fazer nada, você ter que ajudar, colaborar com o sofrimento pro 
bem dela. É difícil, muito difícil, mas né graças a Deus agora 
ela já deixa, já passou. Agora, o resto... [M-08] 
 
 

Tais manifestações emocionais nas mães de crianças em tratamento odontológico 

são estudados por vários autores, tal como Murphy et al. (1984) e Hunter et al. (1998) o 

que consideram ser uma experiência mais negativa do que positiva.  

A ansiedade materna e o comportamento infantil foram objeto de estudo de 

Ceccarelli (2001). Utilizando-se do mesmo campo de estudo de nossa pesquisa, concluiu 

a autora que mães ficam mais ansiosas quando estão longe de seus filhos e a maioria 

delas preferiria estar ao lado de seus filhos durante o tratamento independentemente de 

suas idades, porque muitas vezes quando estão do lado de fora não sabem o que se passa 

no interior da clínica e desconhecem o tratamento do filho.  

Sobre tal assunto concordamos com Feigal (2001) “os pais devem acompanhar 

as crianças em todas suas experiências no cuidado com a saúde. apesar da odontologia 

ter apresentado uma evolução na assistência, essa ainda é lenta.”(p. 1370) 

Segundo o autor os dentistas são educados para trabalhar longe dos olhos 

probatórios dos pais e por isso, impõem ausência dos pais na sala de atendimento. 

Entretanto muitos profissionais têm percebido que a presença efetiva dos pais no 

tratamento é positiva, pois inserir os pais facilita a tomada de decisões para o tratamento 

e o consentimento legal de forma imediata. 
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Consideramos que deve ser dada maior atenção as mães antes, durante e após o 

tratamento odontológico, pois muitas vezes somente um encontro para elucidar questões 

referentes ao tratamento do filho não é suficiente para esclarecer por completo e criar 

um vínculo de cumplicidade e confiança entre profissional e mãe. E ainda, 

independentemente de condições físicas e estruturais de qualquer serviço, a 

oportunidade de livre escolha para mãe e filho devem ser dadas claramente, quanto ao 

fato de acompanhar ou não o tratamento de seus filhos.  

Outro aspecto a considerar sobre as ações do profissional, é a considerar a mãe 

na sua integralidade como pessoa, não reduzindo-a a sua condição de mãe, nas 

dimensões morais de responsabilidade, autoridade frente ao filho rebelde ao tratamento 

odontológico. 

Assim, concordamos com Costa e Fuscella (1999), quando as autoras apontam 

que a mãe pode ser considerada como um agente multiplicador de ações educativas 

relacionadas a saúde bucal. Desse modo, sua atuação não fica circunscrita a ajudas 

momentâneas durante o atendimento clínico, perpassa as barreiras físicas e chega aos 

cuidados diários na manutenção da saúde bucal do filho. Dentro dessa lógica, 

acreditamos que todos os indivíduos da família precisam sentir-se um pouco 

responsáveis pela saúde das crianças menores bem como, atuarem continuamente como 

agentes multiplicadores da saúde bucal. 

Como referem Guedes Pinto et al. (1991), o sucesso do tratamento odontológico, 

bem como, da sua manutenção irá depender do profissional no consultório realizando 

um bom trabalho e da colaboração da mãe em casa com alimentação e higiene bucal. 


