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3 Quadro teórico 

 

 

Na contextualização do objeto de investigação, a participação materna no 

cuidado da saúde bucal do filho, necessariamente passa pela compreensão da construção 

social da mulher como agente do cuidado; da odontopediatria enquanto uma prática 

social e cientificamente construída, a qual semelhante à prática médica, tem dotado a 

mulher de responsabilidades no interior da família, enquanto agente dos cuidados com a 

criança. 

Ainda abordamos a construção do saber técnico científico e do saber popular 

sobre a saúde bucal. 

 

 

   3.1 A construção social da mulher como agente do cuidado 

 

Historicamente, a figura materna representa um papel de destaque no cuidado à 

saúde geral. Dentro da estrutura familiar, particularmente ao estabelecer rotinas de 

higienização do corpo infantil.  

No século XVIII a organização doméstica definia a mulher entre funções 

atinentes ao lazer ao serviço doméstico. Como refere Costa (1983) cabia a elas organizar 
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na intimidade da morada a subsistência da família, repassar ensinamentos e hábitos, 

cuidar da alimentação e do vestuário, manter tradições, usos e costumes, perpetuando o 

saber adquirido de gerações sobre os bordados, as rendas, os doces, os remédios, os 

xaropes e emplastros. 

O papel da mãe cresceu durante o século XIX, reforçado pelo culto à 

maternidade culminante com as novas condições de vida econômica e política, em que o 

homem ia para fora do lar e era necessário delegar à mulher a função de cuidadora – a 

maternidade até então biológica, passa a ter uma função social (Maldonado, 1985). 

A autora continua explicando que no século XX sob a influência da psicanálise - 

valorando por demais a relação mãe–filho, a mulher assume a responsabilidade de 

cuidar do inconsciente e da saúde emocional dos filhos. Teóricos da psicologia têm 

atitude acusatória e geradora de culpa em relação à mulher ao acentuar a imagem de 

devoção e sacrifício caracterizada na “boa mãe” – o personagem central da família. 

Conforme refere Dytz (1998) na organização familiar comum a mãe é quem fica 

encarregada da maior parte dos cuidados da criação e educação das crianças pequenas. 

Em geral, cuida daquilo que a criança come e bebe, quando dormir e o quê vestir. 

Quando a criança adoece, ela é quem leva ao serviço de saúde, adotando medidas 

preventivas ou curativas, de acordo com seu saber e experiência de vida. A promoção da 

saúde infantil só se mantém através de uma variedade de tarefas tradicionalmente 

relegadas ao nível das tarefas domésticas. 

Não é só uma simples operação de vigilância, a mulher alimentar e cuidar das 

crianças; na verdade a mulher é o primeiro agente da socialização da criança. É ela 

quem transforma os recém nascidos de simples organismos a seres humanos culturais, 
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ensinando-lhes maneiras e meios de comportamento, a fim de torná-los membros 

maduros de uma cultura (Maldonado, 1985). 

As diferentes interações sociais das mulheres ajudam-nas a desenvolver suas 

práticas de cuidado com a saúde: na consulta aos serviços de saúde, pelos meios de 

comunicação, no uso da farmacopéia, no contato com os médicos tradicionais, na 

transmissão de conhecimentos entre mães e mulheres da comunidade e finalmente na 

sua observação própria. Os cuidados prestados à saúde são mesclados de práticas 

curativas tradicionais e as disseminadas na população pelo modelo médico hegemônico. 

Assim as mulheres constróem qual e como deve ser o cuidado da saúde da família e a 

própria através dos determinantes das diferentes interações sociais (Tezoquipa et al., 

2001). 

Muitos cuidados são aprendidos e vivenciados no contexto familiar. A família 

surge como uma rede de suporte básica para mulheres no cotidiano do cuidar da criança.  

Bonilha (1997) entende a família como um espaço de aprendizado dos cuidados 

prestados às crianças. O cuidado dos filhos surge como uma condição a ser realizada a 

qualquer custo, através de ações para satisfazer necessidades físicas das crianças (dar 

banho, trocar fraldas e alimentar) e ações de ordem emocional do acompanhamento da 

saúde dos filhos. Walter et al. (1996) relatam que a educação visa à mulher em qualquer 

época de sua vida pois, sendo conscientizada, ela transfere os conhecimentos recebidos 

e assim, após uma geração, o ciclo da educação estará completado, independente de 

quando ele começou ou em que período ocorreu. 

Em nossa sociedade, segundo Jaggar & Bordo (1997) o cuidar é uma atividade 

regida pelo gênero. No ambiente doméstico, privado, cabe à mulher a realização de um 
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montante desproporcional de atividades do cuidado. Tradicionalmente os papéis de 

gênero definem-se em termos em que homens tenham “cuidado com”, já mulheres 

“cuidem de”. Significa, em outras palavras - a essência do ser mãe é de ser para o outro/ 

o filho frágil e dependente. 

As relações de produção, a definição das relações de trabalho e sua divisão social 

sempre estiveram subjacentes à determinação cultural, assim a naturalização do papel de 

cuidador da mulher ancora-se também na sua restrita ou ausente inserção no mercado de 

trabalho formal. A maioria das atividades laborais restringem-se aos limites domésticos, 

contribuindo para estabelecer parâmetros culturais que a elegem (ad hoc) como 

cuidadora (Azevedo, 2001). 

Tal fato contribui com a desigualdade na socialização da prestação do cuidado 

entre os gêneros. Em geral as mulheres definem sua identidade através de relações de 

cuidado e intimidade (Waldow, 1992). 

Para Silva (1998) ressalta que as mulheres apenas resignificam um papel que 

lhes foi atribuído pela sociedade. Tais papéis são construídos social e culturalmente e, 

portanto inscritos nas relações sociais mais amplas, não circunscritos às relações 

circunstanciais entre homens e mulheres no âmbito doméstico. 

Historicamente a mulher tem realizado sua trajetória agregada à família e ao 

âmbito doméstico, gerando um erro interpretativo ao imaginar que ela e, apenas, ela 

possui o “dom” de cuidar. Para nós, o cuidar “naturalmente” atribuído à mulher não é 

biológico nem natural, mas construído socialmente. 
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   3.2 A odontopediatria – o espaço destinado à mãe  

 

A odontopediatria é uma especialidade da odontologia que assiste à saúde bucal 

da criança (Pinkham, 1991). No passado, o atendimento odontológico a crianças 

restringia-se no tratamento de problemas dentais e orofaciais ou seja, a atenção curativa 

incluía: ações restauradoras e/ou extrações dentárias. Há relatos de recusa ao 

atendimento odontológico para crianças. Wel (1988) lembra-nos dos avisos expostos 

nos consultórios americanos em torno de 1950: “não atendemos crianças abaixo de 13 

anos neste consultório”. 

Mudanças de mentalidades ocorreram no decorrer dos tempos, abandonando os 

aspectos puramente curativos. Entretanto foram necessários décadas para modificar 

certos mitos: “os dentes de leite não merecem cuidados pois você os perde mesmo”, 

tanto no meio científico como no popular.  

Sobre este mito McDoonald (1995) explica como foi uma norma geral adotada e 

imposta em guias de educação do cuidado dental da década de 60 aplicado a todas as 

classes sociais. Só em meados de 1980, a ênfase na prevenção precoce com base no 

esclarecimento e motivação dos pais a cuidar corretamente das crianças começa a ser 

mais divulgada. 

Na atualidade, a “promoção da saúde bucal” da criança merece atenção especial 

dos odontólogos, antes mesmo do bebê nascer, acompanhando seu crescimento e 

desenvolvimento durante a gestação. Assim a maternidade é um espaço onde a mãe é 

chamada a ter consciência do seu papel de cuidadora dentro da família e da sociedade 

(Cozzupoli, 1981; Medeiros apud Sartorio & Machado, 2001).  
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Identificamos na literatura científica uma filosofia de iniciar a prevenção e 

continuidade do cuidado à higiene bucal no núcleo familiar – sob o enfoque: educar os 

pais2. Mesmo em produções recentes sobre a participação familiar na promoção da 

saúde bucal, as ações propostas na prevenção precoce centralizam-se nos programas de 

atenção a gestantes e mães – a reeducação materna (Ramos-Jorge et al., 1999). 

Para muitos autores, a promoção da saúde bucal inicia antes da concepção, 

através da educação dos pais e orientação à gestante sobre a importância da alimentação, 

dos cuidados básicos de higiene bucal do bebê. Nessa linha de pensamento Zavanelli et 

al.(2000) exemplifica bem o que queremos dizer, para ela, o profissional deve alertar a 

gestante sobre: o início do desenvolvimento dos dentes do bebê (40 dias de vida intra 

uterina), assim ela pode adotar uma dieta balanceada; evitar medicamentos que 

atravessem a placenta(como a tetraciclina); entender a necessidade de seu organismo 

estar pré-saturado de flúor afim de beneficiar a dentição decídua; incorporar a 

importância do aleitamento materno e do não oferecimento de chupetas e /ou 

mamadeiras para o bom desenvolvimento do sistema estomatognático do bebê. 

Percebemos que a atenção precoce às gestantes e às mães está voltada para um 

fim específico – a boa saúde bucal do filho, a mãe é um meio e não um fim da atenção. 

A alimentação, enquanto prática, se desenvolve no convívio familiar e social, 

vinculada mais especificamente à figura da mãe e da mulher e, portanto, atrelada a uma 

referência afetiva. Configurada no espaço doméstico e sob responsabilidade da mulher, 

a alimentação é compartilhada essencialmente na intimidade do lar. Hoje, mesmo 

quando a mulher trabalha fora de casa, não se furta da tarefa e da responsabilidade de 

                                                             
2 Grifo nosso. 
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ser a principal provedora da alimentação da família, com atividades desde a definição do 

cardápio, incluindo a responsabilidade de adequar os recursos financeiros às 

necessidades alimentares, realizar compras e preparar refeições (Grácia-Arnaiz apud 

Garcia, 1997). 

Desse modo, a presença de uma dieta saudável na educação e formação de bons 

hábitos alimentares vêm sendo incansavelmente discutidos na maioria das publicações 

promoção da saúde bucal infantil. Prevenindo a cárie e contribuindo na formação dos 

dentes (Auad & Pordeus, 1999; Loveren & Duggal, 2001).  

Também a consistência dos alimentos oferecidos, inicialmente líquidos, 

passando pelos pastosos até os sólidos, influenciam o crescimento e desenvolvimento do 

sistema estomatognático, como também a mastigação (Felício, 1999). 

Ramos-Jorge et al. (1999) discorrendo sobre os hábitos alimentares infantis 

afirma: "é ela(mãe) quem vicia a criança com maus hábitos e má alimentação”. Em 

concordância com esta afirmativa, outros autores explicam que a mãe desempenha o 

papel fundamental no cuidado com a dieta (Guedes-Pinto & Issao, 1994; Dockhorn & 

Pretto, 2001).  

No contexto da clínica odontológica, o profissional cobra e responsabiliza os 

pacientes pelos problemas que apresentam, julgando-os, “ignorantes” ou “desleixados” 

com a saúde bucal. Weinstein & Riedy (2001) em estudo qualitativo numa população de 

mães nativas da América, sobre o significado das experiências odontológicas, observa 

uma certa sensibilidade crítica na explanação de uma mãe quando refere a forma como 

esta foi abordada pelo profissional: “ela(dentista) zombou de mim quando estava na 
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sala falando o modo como meus dentes estavam sujos, o lugar dela era me dizer como 

eu deveria cuidar melhor dos dentes ao invés de me rebaixar”. 

Na odontopediatria, mães são culpabilizadas em relação à saúde bucal dos filhos, 

pois são as responsáveis pela higiene e dieta infantil, como já evidenciado 

anteriormente. Hábitos cotidianos arraigados no cuidado infantil (provar alimentos com 

a colher da criança ou resfriá-los soprando, limpar a chupeta na própria boca, beijar na 

boca) são vias de transmissão de mãe para filho, fazendo a mulher o principal agente 

transmissor de Streptococos mutans (bactéria presente na cárie) (Köhler et. al., 1984; 

Aaltonen, 1991; Newbrun, 1992; Caufield, 1993; Aaltonen, 1994; Navarro & Côrtes, 

1995; Figueiredo et al., 1997; Lima, 2001; Wan et al., 2001). 

A transmissibilidade é indicador de avaliação de atitudes e conhecimentos 

maternos sobre saúde bucal (Barreira et al., 1997; Zavanelli et al., 2000; Oliveira, 2001; 

Weinstein & Riedy, 2001). Recentemente Blinkhorn et al. (2001) ampliou o cuidado e a 

responsabilidade da saúde bucal aos demais membros da família, chamando atenção 

para mudanças de hábitos no contexto familiar (alimentação, higiene). Entretanto, na 

sua discussão retoma o discurso da importância da educação precoce às gestantes, o 

valor do aleitamento materno para o bebê e o cuidado da mãe na supervisão da higiene 

infantil, o que mais uma vez recai sobre a figura feminina a responsabilidade pelos 

cuidados.  

No momento do atendimento à criança, a presença materna ainda gera polêmica 

no meio científico e continua sendo fonte freqüente de pesquisas. Em nossa revisão de 

literatura encontramos estudos que verificaram uma correlação positiva entre a 

ansiedade materna e o comportamento não cooperativo da criança (Johnson & Baldwin; 
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1968 ,1969; Johnson, 1971; Wright et al. 1973; Kamp, 1992; Tostes et al., 1998; Tollara 

et al., 1999; Brill, 2000). A justificativa mais encontrada para a não presença da mãe 

substancia-se na redução da produtividade e perda do comando sobre a criança (Frankl 

et al., 1962; Wright et al., 1973; Ramos-Jorge et al., 1999). 

Bönecker et al. (1995a) ainda exemplifica a descrição da conduta passiva das 

mães de crianças atendidas no ambulatório da clínica de odontopediatria de uma 

universidade pública, as quais somente podem participar quando solicitadas pelo 

profissional para conter ou conversar com o filho. Quando a mãe passa à posição 

ativa(raras vezes), esta foi previamente orientada a auxiliar na contenção, segurando 

firme e delicadamente os braços e as pernas do filho.  

Caetano & Moraes (2000) reforça a necessidade da participação materna na 

promoção da saúde bucal, entendendo as práticas odontológicas utilizadas na sala de 

atendimento são infrutíferas, caso não seguidas das práticas de manutenção. Salienta, 

assim, a necessidade de orientação das mães em todas as sessões do atendimento 

odontológico, a fim de motivá-las sobre a importância da prevenção em saúde bucal, 

buscando uma auto-reflexão de conceitos e um sentir-se comprometida e engajada a 

experimentar novos procedimentos.  

Numa outra perspectiva Ramos-Jorge et al. (1999) considera a mãe como um 

agente de mediação entre profissional e paciente. Essa mediação assume formato 

triangular, ambivalente, principalmente na criança menor de cinco anos, período de 

maior dependência materna. 

Segundo Barreto (1999) a presença do acompanhante, em geral a mãe, gera nos 

profissionais comportamentos oscilantes entre  compreensão e impaciência; pais são o 
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motivo do desgaste profissional. Confirmando a dimensão “terapêutica” 

(condicionadora, normatizadora, moldadora) da formação do dentista. Os 

acompanhantes são obstáculos, assim a mãe é um problema. 

Na interpretação de Oliveira (2001) a entrada da mãe na sala no intuito de 

proporcionar um conforto e uma facilitação da consulta pediátrica traz dificuldades no 

relacionamento profissional com mãe e criança ao mesmo tempo.  

Na nossa prática profissional observamos que a ausência materna pode causar 

medo, angústia e desamparo na criança; sentimentos evitáveis através de alguns minutos 

de uma conversa cuidadosa para desenvolver a confiança entre profissional, criança e 

mãe.  

Sob esta discussão Feigal (2001) chama-nos a uma reflexão sobre as mudanças 

de visão da sociedade a respeito das crianças. Para ele as imagens de crianças sozinhas 

em hospitais até a metade do ano de 1950 mostrando faces de pavor, crianças passando 

por situações estressantes de cuidados médicos eram afastadas do seu sistema vital de 

suporte mais importante – os pais e a família. Tal isolamento não é mais aceitável no 

cuidado. A revolução do cuidado pediátrico iniciada no meio do século e formalizada 

pelo Relatório Platt3 publicado na Inglaterra em 1959, levou-nos a uma aproximação 

mais holística da criança e sua família. Hoje, os pais acompanham seus filhos na maioria 

dos cuidados de saúde. De fato, os pais têm contato 24 horas com a criança durante a 

hospitalização, são envolvidos nas decisões de fazer e dirigir o cuidado. Uma evolução 

similar está ocorrendo na Odontologia, apesar de lenta. Embora nós tenhamos sido 

                                                             
3 O Relatório Platt foi publicado na Inglaterra em 1959 trazendo em si uma revolução no cuidado infantil 
em saúde, com uma abordagem mais holística e humana para a criança e sua família. [Platt, H. The 
welfare of children in hospital. London: Ministry of Health, Central Health Services Council, 1959.] 
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treinados a realizar o tratamento odontológico das crianças longe dos olhos probatórios 

dos pais, agora um número significante de dentistas usa a presença dos pais 

efetivamente para ajudar o tratamento. 

Partindo do princípio de que as mães têm um papel chave dentro da família 

quanto a questão de saúde, todos os conhecimentos passados para as gestantes de como 

promover a sua saúde bucal e a maneira que irá agir com sua criança será um exercício 

positivo de formação de hábitos (Menino & Bijella, 1995). 

Perante evidentes contribuições maternas na promoção da saúde bucal da 

criança, há que se investir na melhora da interação entre o odontólogo e a mãe ou 

caretaker4.  

 

                                                             
4 Caretaker: termo encontrado em artigos escritos na língua inglesa quando se referem ao cuidador 
principal da criança, em nossa tradução – “prestador de cuidados”. 
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   3.3 A construção científica e oficial do cuidar em saúde bucal 

 

          3.3.1 O aleitamento materno como elemento essencial a uma boa saúde bucal 

A amamentação é recomendada imediatamente após o parto, tão logo as 

condições da mãe e da criança a permitirem, devendo ser mantido o aleitamento 

materno exclusivo no período de 4 a 6 meses de vida (OMS/UNICEF, 1989). 

A importância do aleitamento materno(AM) no desenvolvimento craniofacial é 

efetiva, assim como na diminuição de hábitos orais, sendo referenciada em vários 

trabalhos científicos (Serra-Negra et al., 1997; Carvalho, 1997; Leite et al., 1999). 

Após o nascimento, o crescimento craniofacial é estimulado por mecanismos 

neuroendócrinos. Pastor & Montana (1994) explicam as vantagens que a amamentação, 

em razão da sucção, produz sobre as estruturas bucais. A sucção é primariamente 

controlada por um gerador de padrão central, seus reflexos de sucção e deglutição já 

foram observados na vida intra–uterina, através de exames de diagnóstico por imagens 

(ultrasom). A análise comportamental entre a sucção nutritiva(ingestão de alimentos) e 

não - nutritiva(chupeta, dedo) revela dois padrões motores distintos funcionalmente, 

portanto diferentes mecanismos de controle central. 

Na amamentação materna o bebê exercita todo sistema estomatognático5 (SE), 

estimula o crescimento ósseo, contribuindo na superação do retrognatismo mandibular 

assim possibilita o alinhamento dental; o início da remodelação das articulações 

                                                             
5 Sistema Estomatognático: O sistema estomatognático identifica um conjunto de estruturas bucais que 
desenvolvem funções comuns, tendo característica constante a participação da mandíbula – daí o nome de 
“gnática” (do grego gnatos: mandíbula). Como todo sistema, tem características próprias, sendo 
basicamente constituído das ATMs, sistema neuromuscular, dentes e periodonto (Planas, 1997).  
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têmporomandibulares (ATM), além da coordenação da sucção com as funções de 

respiração e deglutição (Planas, 1997; Felício, 1999).  

Através do aleitamento materno(AM) posterga-se a introdução de alimentos 

diferentes, assim reduzindo consideravelmente o risco de Early Childhood Caries(cárie 

precoce), uma vez que sua etiologia aplica-se ao uso de mamadeiras e presença de 

bactérias cariogênicas (Streptococus mutans e outros) na boca do bebê (Dilley et al., 

1980; Guedes-Pinto, 1995; Lima, 2001).  

Ainda discorrendo no potencial 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. 

Além da exposição ao risco de cárie, o uso de mamadeiras e chupetas, no início 

da amamentação confunde o reflexo de sucção do bebê, pois na amamentação materna, 

o bebê realiza movimentos musculares diferentes dos realizados na sucção da 

mamadeira. A pêga e a postura lingual são distintas. O uso isolado ou combinado de 

mamadeiras influencia variavelmente o desenvolvimento do SE, pois os bicos são 

diferentes em forma e tamanho; permitem o lançamento direto do leite à parede da 

orofaringe, contribuindo para um desmame precoce (Rego Filho, 1996; Carvalho, 1997). 

De acordo com Talaferro (1989), o uso de mamadeiras com bicos muito abertos 

não satisfaz as necessidades de sucção da criança, por não exigir esforço na obtenção do 

alimento, impelindo-a a outros hábitos de sucção. Assim tende a introduzir o dedo na 

boca como uma necessidade de exercitação da musculatura; e não de saciar a fome. Isto 
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posto revela a atuação preventiva do aleitamento materno  quanto a instalação de hábitos 

deletérios (Serra-Negra et al., 1997; Ferreira & Toledo apud Melo Santos, 2000). 

A sucção consiste em uma forma apropriada de obter alimentos, enquanto o 

sistema está despreparado para a mastigação. A criança começa a aprender a mastigar 

logo após a irrupção dos primeiros dentes. Caso a alimentação por meio de sucção se 

prolongue aumenta a chance de hábitos de sucção não – nutritiva6.  

Quanto à capacidade de satisfazer necessidades Felício (1999) classifica como: 

nutritivos (permitem a obtenção de nutrientes essenciais – é representada pelo 

aleitamento materno e pelo uso de mamadeiras) ou não-nutritivos (transmitem sensação 

de segurança e conforto).  

A ênfase na amamentação como prevenção à Síndrome do Respirador Bucal7 

pode ser verificada na literatura científica, pois durante a amamentação natural há 

correto selamento labial, favorecendo o crescimento e desenvolvimento do SE com 

conseqüente passagem correta do fluxo de ar da cavidade nasal para a orofaringe e vias 

aéreas superiores (Rego Filho, 1996; Walter et al., 1996; Carvalho, 1996). 

É obvio que a amamentação colabora para o desenvolvimento e crescimento 

craniofacial, no entanto ela não pode ser apontada como o único determinante neste 

processo. Haja vista, o crescimento e o desenvolvimento ideal do SE está relacionado 

com diversas variáveis como: fatores genéticos, causas extrínsecas ( sucção de chupeta, 

                                                             
6 Hábitos são padrões de contração muscular aprendidos, de natureza complexa. Constituem-se em 
automatismos adquiridos, comportamentos que, devido à prática constante, torna-se inconsciente. Podem 
ser classificados como não compulsivos, quando são de fácil aquisição e abandono, acompanhando o 
processo de maturidade ou compulsivos quando estão fixados à personalidade infantil, sendo refúgio 
quando esta sente-se ameaçada (Klatchoian, 1993). 
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dedo, e outros objetos); maus hábitos orais(posição incorreta de língua, roer unhas, 

mastigar ou interpor lápis entre os dentes); posturas erradas (apoiar o rosto com a mão 

para ler ou dormir); tipo de dieta (sólida ou líquida, variação da quantidade de 

carboidratos); como acontece a alimentação (aleitamento exclusivo, mamadeira, copo, 

colher). 

 

         3.3.2 Os alimentos e a saúde bucal 

 Em torno de 38 a 40 semanas na vida intra–uterina, o feto já se prepara para: 

sugar, deglutir, respirar e chorar. Encontra-se munido de reflexos orais desde o período 

embrionário, os quais garantirão essas atividades ao nascer.  

  O bebê usa na fase inicial reflexos orais de sucção, deglutição, mordida, vômito 

e tosse para garantir a vida. Com o crescimento, amadurecimento do sistema nervoso e 

possibilidades de experimentação oral; a condição basicamente reflexa de alimentação 

da criança se modifica, sendo substituída por um padrão voluntário de movimentação 

oral (Arvedson & Brodsky, 1993). 

O paladar8 é o sentido menos desenvolvido na criança ao nascer, até porque ela 

não precisa muito dele, uma vez que a natureza preparou-a para apenas um tipo de 

alimentação: o leite materno. O bebê só distingue quatro sabores: doce, salgado, amargo 

e azedo. Apurar o paladar experimentando e aprovando novos sabores é um processo no 

                                                                                                                                                                                   
7 A Síndrome do Respirador estabelece-se pela conjunção de uma passagem aérea reduzida, ocorrendo 
alterações musculares, funcionais, posturais, ósseas e comportamentais, em diferentes graus de severidade 
(Carvalho, 1996). 
8 O exame do paladar em humanos envolve a estimulação de receptores do gosto situados principalmente 
na língua. O primeiro sinal de desenvolvimento do botão gustativo é um amontoado de células conhecidos 
por  pressupostos botões” , visíveis no ser humano nas papilas fungiformes na sétima semana de vida 
intrauterina (Netto, 1997).  
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qual as crianças passam na fase inicial de suas vidas, da mesma forma são adaptadas a 

outras consistências de alimentos. 

Os estágios de maturação do sistema neuromuscular indicam quando e como o 

alimento pode ser fisicamente manejado pela criança. Há 4 tipos de métodos 

relacionados à idade, pelos quais os bebês ingerem e processam os alimentos: chupar, 

sugar, amassar e mastigar (Akré, 1994; Felício, 1999). 

Nos primeiros 6 meses, o bebê suga e chupa (geralmente alimentos semi-sólidos 

e purês); quando surgem os movimentos mandibulares para cima e para baixo, muitas 

mães iniciam a oferta dos alimentos sólidos (pedaços de bolacha ou pão) mesmo na 

ausência dos dentes. A partir do 8-12 meses os movimentos linguais laterais empurram 

o alimento para os molares; e os movimentos rotatórios completos de mastigação para 

alimentos fibrosos – carnes, frutas e vegetais- não estão presentes até a idade de 12-18 

meses (Krause & Mahan, 1989) 

Tais aspectos influenciam diretamente a alimentação infantil. Por exemplo, se a 

consistência do alimento não é apropriada para o estágio do desenvolvimento da criança, 

o tempo necessário para completar uma refeição pode tornar-se excessivamente longo, 

cansando a criança e a mãe. 

Com a irrupção dos primeiros dentes, a criança é forçada a retroposicionar a 

língua, iniciando o processo de deglutição sem sucção, podendo substituir a dieta 

gradualmente. Em média a maturação da mastigação e deglutição ocorre aos doze 

meses, favorecida pela modificação gradual da consistência alimentar – inicialmente 

passado em peneiras, depois amassadas com talher, em seguida picada em pedaços até 

ficar na mesma consistência do alimento oferecido para o adulto (Ferreira, 2002).  
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No processo de maturação pós-natal, a consistência física dos alimentos varia de 

líquidos, pastosos a sólidos. Simultaneamente os movimentos orais vão de ciclos 

relativamente homogêneos para ciclos diferenciados, pois a mastigação necessita de um 

aumento do volume intra-oral, irrupção dos dentes, amadurecimento da 

neuromusculatura e remodelação das articulações têmporo mandibulares. Portanto a 

mastigação é estímulo contínuo ao crescimento e ao desenvolvimento do SE. Durante o 

crescimento, o tamanho e a forma da mandíbula dependem do vigor da mastigação, esta 

por sua vez depende do alimento consumido, sendo que se aumenta a dureza e 

resistência do alimento, aumenta a atividade dos músculos. A informação sobre a 

consistência do alimento transmitida ao sistema nervoso central modifica o padrão 

básico dos movimentos do sistema estomatognático. Os alimentos duros provocam 

amplos movimentos de lateralidade mandibular (Felício, 1999). 

Os dentes são imprescindíveis à eficiência mastigatória, variáveis de indivíduo a 

indivíduo, dependente do número de contatos oclusais. Um dente sem função 

mastigatória atrofia e perde a orientação das fibras do ligamento periodontal 

possibilitando gengivites e periodontites. 

A ingestão preferencial de alimentos macios é apontada como fator etiológico de 

má-oclusão no homem contemporâneo. Estes alimentos não desgastam os dentes, 

exigindo pouca mastigação há risco de desenvolver mastigação unilateral, atrofias 

dentais e outras patologias. Além de potencializar o risco de cárie devido à alta 

cariogenicidade dos alimentos líquidos e pastosos (Ferreira, 2002). 

Por outro lado, com a sobrecarga de funções, a mulher/mãe opta por alimentos 

pré-preparados, prontos, macios – de fácil preparo e deglutição, porque alimentos crus, 
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mais duros e naturais demandam tempo no preparo e na hora de alimentar a criança, é 

mais fácil para mãe dar a dieta líquida ou pastosa do que ensinar o filho alimentar-se de 

novos alimentos sólidos. Conforme explica Valle et al. (2001), as mães consideram a 

utilização da mamadeira e o consumo de produtos industrializados bastante práticos, de 

fácil manuseio e preparo. 

A infantilização associada aos hábitos muitas vezes é favorecida pelos pais, no 

consumo preferencial de alimentos macios; impedindo a efetivação da função 

mastigatória levando à hipofunção dos músculos elevadores da mandíbula e prejuízos ao 

SE. 

Em contrapartida o alimento duro e/ou seco exige maior força mastigatória e 

mais ciclos para triturar e umedecer o alimento com risco de fadigar a musculatura e 

sobrecarregar as articulações têmporo mandibulares. 

Os alimentos influenciam o processo de formação dental através da polpa 

radicular, dentina ou via saliva. Auad & Pordeus (1999) Algumas deficiências 

nutricionais levam a atrasos no processo eruptivo; durante a odontogênese quando 

relacionadas ao cálcio, fosfato e vitaminas A, D e C causa distúrbios na calcificação 

dentária, com conseqüente susceptibilidade à cárie. A carência de vitamina A afeta os 

processos de amelogênese e dentinogênese, gerando hipoplasias no esmalte e cálculos 

pulpares (Loveren & Dugal, 2001). 

A cariogenicidade dos alimentos está diretamente relacionada ao 

desenvolvimento de cáries. Estas interferem no desempenho da mastigação e digestão 

alimentar, podendo desencadear distúrbios gastrointestinais e deficiência nutricionais. 
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Este aspecto é preocupante pois posteriormente ao tratamento odontológico, a criança 

volta a receber a alimentação habitual, tornando-se mais vez vulnerável à cárie. 

De acordo com Tomita et al. (2000), as crianças independente do nível sócio-

econômico têm preferência por açúcares, os quais mostram significante associação com 

a prevalência da cárie. Em entrevistas a 100 pais de crianças de 0 a 36 meses atendidas 

na Clínica de Bebês de uma universidade pública, Valle et al. (2001) encontraram 88% 

das crianças utilizando mamadeira com as seguintes razões maternas: praticidade, fácil 

manuseio e preparo; 67% usavam rotineiramente refrigerante desde 11 meses, 91% 

adoçavam de alguma maneira os alimentos, as mães atribuíam a adição do açúcar para a 

aceitação da criança. 

Desde o século XVIII, o açúcar é o agente adoçante básico de todos os povos, 

atualmente o aumento do consumo de produtos industrializados com alto teor de 

carboidratos fermentáveis, deve-se ao baixo preço do açúcar, justificativa de consumo 

em grandes quantidades pela população de baixa renda (Pinto, 2000). 

A maioria dos medicamentos pediátricos possui apresentação líquida contendo 

sacarose, assim expondo crianças ao risco de desenvolvimento da cárie. Pesarosamente 

pouco se avança na mudança das fórmulas, muito menos em advertências sobre o risco 

cariogênico do seu uso (Feigal, 1984; Silva & Santos, 1994). 

Portanto, o costume do uso do açúcar é indicativo de um processo cultural 

relacionado aos hábitos alimentares da família transmitidos aos filhos. É necessário um 

aconselhamento dietético racional para a criança e para os caretakers4. 

 

         3.3.3 A higiene bucal e a saúde bucal  
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“Educar para prevenir e prevenir educando” é o lema da Odontologia para os 

bebês. Programas preventivos de atenção precoce à saúde bucal desenvolvidos na 

atualidade são principalmente dirigidos às futuras mães, vislumbrando bebês da 

“geração zero cárie”.  

A higiene bucal do bebê deve ser feita no mínimo uma vez ao dia e à noite após 

a última mamada; consiste na limpeza dos dentes com fralda umedecida em soro 

fisiológico ou água filtrada ou fervida, podendo-se também propor uma aplicação diária 

do flúor (em concentração indicada) diariamente em todas as faces dentais após a 

limpeza e controle da ingestão de açúcares (Walter et al., 1996). 

De 12 a 18 meses, as crianças começam a escovar seus dentes sozinhas, embora 

seja fator motivador do cuidado em saúde bucal, a higienização deve ser supervisonada 

pela mãe ou caretaker, quem realmente a executará através de procedimentos simples e 

de baixo custo conseguindo dar uma boca com sorriso saudável e sem cárie ao filho. 

 A cárie dentária é uma das doenças de maior prevalência no mundo. Afetando 

mais de 96% da população brasileira (Buischi, 1998). Segundo Peres et al. (2000) 

constitui-se o principal problema de saúde bucal no Brasil, gerando graves 

conseqüências econômicas e sociais no país. Os fatores sociais, políticos, econômicos e 

financeiros além de provocarem desigualdades culturais, influenciam a incidência de 

cárie entre os diferentes grupos da população (Waldman et al., 2001). 

 Newbrun (1992) descreveu várias teorias iniciais da etiologia da cárie através 

dos tempos chegando até as presentes definições. Inicialmente, um conceito universal 

que perdurou por longo tempo foi a “Teoria da Verminose”, a qual de acordo com um 

antigo texto Sumeriano (500 a. C.) a dor de dente era causada por um verme ao beber o 
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sangue dos dentes e se alimentar nas raízes dos maxilares. Na Grécia Antiga, surgiu a 

Teoria dos Humores, todas as doenças inclusive a cárie eram causadas por um 

desequilíbrio dos quatro humores: sangüíneo, fleumático, melancólico e colírico. No 

final do século XVII, indo até meados do século XIX  propuseram a Teoria Vital, a qual 

considerava a origem da cárie dental no próprio dente - como uma grangena óssea. 

Contrapondo a essa teoria Parmly (1819) citado por Newbrum (1992) sugere que um 

“agente químico” não identificado era o responsável pela cárie. O mesmo autor cita Erdl 

(1843) que descreve a existência de parasitas filamentosos nas “superfícies dentais”, 

dando origem a Teoria Parasitária. Em contraponto à Teoria Químico-Parasitária surge a 

Teoria Proteolítica, baseada em elementos protéicos ou orgânicos como o ponto inicial 

da invasão dos microorganismos. 

 Atualmente a cárie dental pode ser conceituada como uma “doença” crônica aos 

tecidos dentais, resultante da desmineralização mediada por bactérias que nos estágios 

finais destroem o dente (Lima, 2001). 

 A cárie dentária é descrita como uma doença multifatorial e usualmente crônica, 

em que se verifica a interação de três fatores principais: o hospedeiro (dentes e saliva), a 

microbiota bucal e o substrato (dieta), além de um quarto fator – o tempo – que deve ser 

considerado dentro da etiologia da cárie. É resultado de uma perda localizada de 

miligramas de minerais dos dentes afetados, causada por ácidos orgânicos provenientes 

de fermentação dos carboidratos por ação microbiana (Newbrun, 1992; O’Mullane, 

1995; Farge, 1998; Weyne, 1999). 

Sintetizando a cárie é um processo dinâmico decorrente dos depósitos 

microbianos e placa dental nas superfícies dos dentes, resultando num desequilíbrio 
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entre a substância  dental e o fluido do biofilme dental. Com o decorrer do processo o 

resultado é a perda mineral da superfície dental, tal perda pode se refletir clinicamente, 

variando de opacidades no esmalte difíceis de serem discernidas, até grandes cavidades 

estendidas até à polpa dental (Thylstrup & Fejerskov, 1995). 

A correlação entre presença de placa bacteriana e doenças periodontais e/ou cárie 

dentária já foi amplamente comprovada na literatura internacional. Pesquisas descrevem 

a placa dentária (placa bacteriana) e seus produtos como um dos fatores etiológicos mais 

importantes no início da cárie dentária e doenças periodontais (Gustaffson et al., 1954; 

Lovdal et al., 1958; Greene & Vermillion, 1964; Greene, 1963; Newbrun, 1967; 

Waerhaug, 1967; Keyes, 1968; Ramfjord et al., 1968; Keyes, 1969; Netto & Stevaux, 

1972; Vieira, 1982). 

A placa bacteriana está relacionada à má higiene. A deposição inicial da placa 

bacteriana inicia-se nas superfícies interproximais de pré-molares e molares, a seguir 

deposita-se nas superfícies interproximais dos dentes anteriores e finalmente nas 

superfícies livres (Lang et al., 1973; Goldman & Cohen, 1980). 

Diferentes estratégias podem ser usadas na prevenção da cárie como: combate ao 

agente microbiano através de programas de higiene bucal para controlar a placa; 

aumentar a resistência dentária através do uso de flúor sistêmico e tópico, aplicar 

selantes em fóssulas e fissuras; modificar a dieta; controlar ou restringir o uso de 

açúcares (Newbrun, 1992; O’Mullane, 1995). 

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, 
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através de recursos dos mais variados, sendo que os meios mecânicos de remoção da 

placa remontam à antigüidade (Hirschfeld, 1931; Halla, 1974; Martins, 1981; Thylstrup 

& Fejerkov, 1995). 

A higienização desempenha o papel de um dos pilares da prevenção das doenças 

bucais. Os recursos mais utilizados em nossos dias são os recursos mecânicos (escova 

dentária, fio e a fita dentária, palitos, escovas interproximais, estimuladores de borracha 

e a hidroterapia), complementados pelos recursos químicos. Assim a higienização bucal 

correta é fruto de hábito adquirido e deve ser estimulada o mais cedo possível (Hodge et 

al., 1983), pois, ela não colabora apenas para a prevenção da cárie dentária, como 

também da doença periodontal. Até hoje, a escovação é a medida de higiene bucal 

realizada de modo “regular” pela maioria dos indivíduos (Bregagnolo, 2001). 

A limpeza interdental com fio ou fita dentária desde a tenra idade, previne a cárie 

interproximal e a perda de suporte ósseo interproximal criando-se um hábito que 

persiste na vida adulta. Trevisan et al. (1986) observou que o uso de fio dental associado 

à forma habitual de escovação, em crianças de 9 a 11 anos, reduziu em 40,4% os níveis 

de placa. 

O creme dental surgiu há mais de 4000 anos atrás. Egípicios, gregos e romanos 

combinavam em sua fórmula elementos diferentes que iam desde talco até ossos moídos 

e raízes. Com o tempo esses produtos foram ganhando ingredientes cada vez mais 

sofisticados (Bregagnolo, 2001). O papel do dentifrício é ajudar na motivação e 

execução de escovação, além de colaborar na prevenção da cárie, quando possuem flúor 

na composição.  
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O uso do flúor é um método comprovadamente eficaz na prevenção da cárie 

dentária. Seus benefícios podem ser alcançados através de fluoretação da água de 

abastecimento, do sal de cozinha e do leite, bem como através de bochechos com 

soluções fluoretadas e/ou por sua incorporação ao dentifrício (Mestriner Júnior, 1994). 

No saber cientificamente construído sobre a saúde bucal, o aleitamento materno, 

a higiene e a prevenção dos hábitos bucais são elementos essenciais a uma boa saúde 

bucal. Entretanto, nada valem se não forem incorporados e postos em prática. Para tal 

realidade o profissional odontólogo precisa desenvolver outras capacidades – a de 

interagir com as mães sem o viés do autoritarismo e tecnicismo, pois o aperfeiçoamento 

técnico não exclui a atenção ao lado humano da relação com o paciente, para nós o 

conhecimento científico acrescido do lado humano torna-se mais efetivo. 

Sobre esse aspecto Valença (1997) salienta a importância do profissional 

compreender seu papel na democratização do conhecimento sobre saúde, uma vez que o 

profissional de saúde não é apenas um técnico, a ação educativa está implícita na própria 

ação de saúde. A ação educativa é acima de tudo um processo participativo, para tanto, 

deve levar à superação da formação academicista e, exclusivamente tecnicista que o 

profissional de saúde traz da universidade, adotando um modelo de educação em saúde 

que utilize de mecanismo e estratégia de transformação da realidade, onde sua prática, 

na relação paciente - profissional deve ser transformadora, facilitadora e libertadora. 

Nesse sentido é necessário compreender, em primeira mão, que o saber científico 

sobre a saúde bucal infantil coexiste com outros saberes, o saber “odontológico popular” 

ou “cultura odontológica própria” no contexto social do cuidado com a saúde bucal. 

Como observado por Maciel (1994) o tipo de cuidado prestado pela mãe ao filho em 
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relação a saúde bucal guarda relação com sua cultura e inserção social, as quais exercem 

importantes influências sobre seus conhecimentos, atitudes e práticas sobre a própria 

saúde e do filho. uma vez que a mãe participa do processo de controle da saúde bucal do 

filho pequeno tendo por base seus valores culturais; experiências e conhecimentos 

adquiridos e atitudes formadas no contato com profissionais da área, professores de 

escolas, bem como através dos meios de comunicação de massa e a própria vivência 

tratando da criança desde o nascimento. 

 

 



 
 
                                                                                                                                         Quadro Teórico 
 

39

   3.4 A construção folclórica e cultural do cuidar em saúde bucal 

 

O conhecimento a respeito do processo saúde-doença está associado às 

concepções que explicam o mundo, os costumes, os valores e as crenças da sociedade 

em que é gerado, refletindo o pensamento dominante em dado momento histórico. Esta 

concepção hegemônica pode coexistir com outras formas de explicar e lidar com o 

processo saúde-doença em cada contexto.  

Segundo Minayo (1988), embora os cuidados com a saúde sejam, muitas vezes, 

compreendidos como cuidados com o corpo, há uma ordem de significações culturais 

mais abrangentes que recorta o olhar sobre o corpo e sua relação com a higiene e com a 

saúde, correspondendo às contradições de determinada visão de mundo e de uma 

organização social. Na amplitude deste olhar que localiza a chamada Odontologia 

Popular ou Odontologia Folclórica9. 

A Odontologia Folclórica corresponde à utilização de conhecimentos adquiridos 

por comunidades, sem respaldo científico. No Brasil, a odontologia folclórica 

desenvolveu-se basicamente da fusão de 3 grupos étnicos: o índio curandeirista, o negro 

raizeiro e o português com seus métodos europeus de tratamento como a escarificação10 

e a sangria. 

Analisando qualquer sociedade complexa é possível identificar três alternativas 

de assistência à saúde, sobrepostos entre si: a informal, a popular e a profissional. Cada 

                                                             
9 Odontologia Popular ou Odontologia Folclórica terminologia usada por Dnunes et al. (1999) no artigo: 
A utilização de agentes fitoterápicos em odontologia. Rev. FO da UFBA, v. 18, jan./jun. 1999. 
 
10 Escarificação é uma técnica de alargar com o escareador a parte externa de uma perfuração; raspar 
ferimentos (uma curetagem), através de instrumentais cirúrgicos destinado a fazer incisões na pele. 
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alternativa possui seus próprios meios de explicar e tratar as doenças, como também de 

definir quem cura e quem é o paciente, e especificar como ambos devem interagir em 

seu encontro terapêutico (Kleiman apud Helman, 1994). 

No correr dos anos os homens desenvolvem sua cultura11 e saber próprio, 

transmitindo-o de geração a geração. Assim a conduta das pessoas sobre a saúde bucal é 

condicionada pelos conhecimentos que elas já possuem, podendo a negligência ser 

muitas vezes, resultante direta da ignorância (Ramos & Maia, 1999). 

Neste sentido, o saber e as práticas populares relativas à saúde bucal se 

conformam baseadas numa determinação estrutural, permeados por um processo 

cultural. 

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 (Hirschfeld, 1939; Halla, 1974; Martins, 1981). 

Para os povos Dogon e Bambara do Oeste africano, os cuidados de higiene e 

asseio corporal na África Negra identificam o caráter imaginado do pensamento africano 

e permite recolocar a gestualidade do asseio corporal no âmbito de funções mais amplas. 

A primeira limpeza do dia é a da boca. Nenhuma saudação, nenhuma atividade, se pode 

realizar antes desse gesto purificador. A boca humana é, por analogia, como - a boca do 

                                                             
11 Entendemos a cultura como um processo social global, em que determinado momento histórico que 
ocorrendo em uma mesma sociedade, manifesta-se de forma diferenciada em cada uma das classes 
sociais. A cultura popular, sendo a expressão da classe dominada manifesta-se de forma ambígua: por um 
lado aceita, interioriza, reproduz e transforma a cultura dominante, sempre permeada pela ideologia, a 
qual, assim cumpre sua função: apagar as diferenças de classes e fornecer aos membros da sociedade um 
referencial comum, um sentimento de identidade social. Por outro lado, a cultura popular recusa, nega e 
resiste à cultura da classe dominante, consciente ou inconscientemente. 



 
 
                                                                                                                                         Quadro Teórico 
 

41

mundo, que se abre todas as manhãs, ao nascer do sol, acima do horizonte. 

Simbolicamente, os dentes são como que - a repetição dos dias dessa grande boca 

(Poirer, 2000). 

A higiene bucal também aparece revestida de rituais e simbolismos. Como, por 

exemplo, temos relatos de que os bastonetes que os Africanos passam o dia a mordiscar 

não efetuam apenas a limpeza matinal da boca: são ao mesmo tempo, um meio de 

aperfeiçoamento da palavra falada. 

Para esses povos, Dogon e Bambara, a limpeza da boca é, por analogia, a 

limpeza de todas as cavidades do corpo. Colocam as mulheres como as principais 

utilizadoras dos meios de conservação da higiene. O sabão é utilizado como meio, 

exclusivamente feminino de lavagem corporal; ele se apresenta como um elemento 

essencial das atividades femininas para o asseio das crianças, o que cabe as mulheres, 

pois “só a mãe limpa os seus filhos”. Interessante que quando a mãe morre, as crianças 

exclamam: “Yo, minha mãe, yo, o meu sabão caiu no mais fundo rio” (Poirer, 2000). 

Muitos recursos para a higiene bucal são originários de contextos culturais, tais 

como o palito de dente e a escova dental.  

O palito foi introduzido no Japão em 538, trazido com o budismo vindo da China 

e Korea. Eles acreditavam que Shaka Buddha tinha ensinado seus discípulos a limpar 

seus dentes com uma escova de tufos, a shiboku ( dente de madeira) (Gelbier, 1998).  

No período Nara (710-784) o shiboku era amplamente usado entre os budistas, 

no período Edo (1603-1667) seu uso era comum no público. Entre os dezoito itens 

requisitados a um budista, o primeiro era o palito de dentes. Este parecia ser importante 
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para a saúde geral e bucal. Até hoje o seu uso é uma parte formal das cerimônias 

budistas(Gelbier, 1998).  

Há uma situação semelhante no Islã, Muhammad recomendava o uso da escova 

de tufos a seus discípulos e mascar gomas, o que é ainda usado em países como o 

Ghana, Nigéria, Arábia Saudita, Paquistão e Índia. Na Europa, o palito de dentes 

“triangular” é carregado nos bolsos e usados após as refeições, po (Gelbier, 1998). 

Hoje, podemos dizer que a higienização bucal correta é fruto de hábito adquirido 

e, portanto, deve ser estimulada o mais cedo possível.  

Mesmo assim, o “mito dos três anos”12 anos emerge em diversos estudos, 

demonstrando que a preocupação com a higiene e o cuidado com os dentes só surge 

depois de sua irrupção13 na boca, além do mito da não necessidade de cuidado dos 

dentes decíduos14 (Croll, 1987; Weinstein & Riedy, 2001). 

Sobre este mito Bönecker et al. (1995b) explicam que no período de 1935 a 1945 

estabelecia-se como norma que a criança deveria consultar o profissional 

aproximadamente aos 12 anos de idade, período que corresponderia à erupção dos 

dentes permanentes em quase sua totalidade. Mais tarde por volta dos anos 50, essa 

faixa foi reduzida, considerando-se ideal aos 3 anos de idade ou quando a criança 

pudesse cooperar. 

É na cultura também que se constrói os signifcados do processo saúde-doença, 

particularmente evidenciamos as localizadas na boca. 

                                                             
12 “Mito dos três anos”: idade que em torno de 1950 se achava que a criança iria cooperar com o 
tratamento. 
13 Consiste no aparecimento do dente na boca, quando ele rompe a gengiva e para o leigo “ o dente 
nasce”. 
14 São os dentes da primeira dentição humana, no meio leigo, conhecidos como “dentes de leite”. 
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No interior do Ceará, conforme achados de Nuto & Nations (2002), a placa é 

representada por um “fino anel amarelo no pé do dente que atrai as lagartas para comê-

lo”, entram no dente sem dor, mais facilmente nos dentes macios de “organismos 

fracos”, mal nutridos, velhos, que sofreram choques térmicos ou que usaram 

antibióticos; e com o passar do tempo as lagartas vão ficando fortes e maiores. A dor de 

dente deve-se à picada da lagarta, aparece descrita como uma pontada fina e latejante. A 

dor aumenta quando se come um feijão mau cozido ou comidas reimosa15 e carregada. 

Sobre a crença ligada a cárie dentária Dorini (2002) refere que ainda hoje, há um 

grande desconhecimento da população sobre os motivos que levam uma pessoa a ter 

cárie. É comum ouvir as pessoas dizerem que tiveram cárie porque nasceram com os 

"dentes fracos", ou porque tomaram muito antibiótico quando criança, fazendo com que 

o "bichinho da cárie comesse os dentes".  

Em vários estudos a cárie é entendida como inevitável, como sendo da natureza. 

Tendo sua etiologia relacionada ao consumo de determinados alimentos, classificados 

em “bons” e “ruins” para os dentes, variando de grupo para grupo.  

A associação da cárie é feita com a representação da presença de lagartas ou um 

bichinho que destrói o dente, o qual se apresenta furado, estragado e podre. Nesta 

realidade é muito difícil encontrar alguém livre de cáries (Bernd et al., 1992; Menino & 

Bijela, 1995; Nuto & Nations, 2002).  

Ainda em relação à cárie, sua transmissibilidade é algumas vezes ignorada. A 

cárie não é entendida como uma doença e portanto não se pega, quem tem cárie, 

                                                             
15 Comida reimosa: aquela que se acredita fazer mal ao sangue. 
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simplesmente tem! (Scavuzzi et al., 1999; Dnunes et al., 1999; Sartorio & Machado, 

2001; Zavanelli et al., 2001; Peres et al., 2001). 

Os significados socialmente compartilhado sobre o processo saúde-doença da 

boca determina a maneira como os sujeitos agem frente o mesmo, em termos de medida 

preventiva e curativa, o que remete a busca ou não pelo profissional. 

Skaret et al. (2001) verificou que em famílias de baixa renda e minoria racial da 

cidade de Spokane, na porção leste do estado de Washington, a procura pelo profissional 

só acontece na presença de desconforto e dor. Situações em que muitas vezes o único 

tratamento possível é a exodontia16.  

Já para uma população do interior do nordeste do Brasil, a resolução emergencial 

da dor é também a procura por: líderes religiosos, benzedeiras que evocam forças 

divinas para parar a dor- “Deus é o anestesiologista chefe” As benzedeiras apelam a 

Jesus, à Virgem Maria, São Fransciso do Canindé, e à Santa Apolônia (Barreto & 

Cavalcante apud Nuto & Nations, 2002; Novaes apud Nuto & Nations, 2002)  

Aspectos da cultura, também, se evidencia no que se refere ao valor que se 

atribui a presença ou ausência dos dentes. A respeito disso, perder os dentes na velhice 

parece ser natural, fazendo parte do envelhecimento do corpo, como ficar grisalho e ter 

rugas – mais cedo ou mais tarde todo mundo tem que usar dentaduras (Moss, 1996; 

Valle et al., 2001). 

O valor atribuído a presença ou ausência de dente está na dependência também 

da classe social, como apresentado no estudo de Blinkhorn et al (2001). Curiosamente, 

algumas mães de crianças pré-escolares de alto-risco em saúde bucal atendidas 
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regularmente pelo Departamento de Saúde da Inglaterra, que tinham acesso a 

informações e conhecimento da importância dos dentes, afirmam que preferiam ter os 

dentes dos filhos extraídos do que restaurados. Segundo os autores tal atitude está 

baseada na baixa condição sócio econômica deste grupo de mães no nordeste da 

Inglaterra, e também pelo fato do desgaste na relação mãe e filho na rotina de 

higienização necessária, o que é uma experiência desagradável e geradora de conflitos. 

As mutilações dentárias foram foco de investigação de Mendonça (2001) que ao 

entrevistar adultos de uma área rural no interior da Bahia(Brasil), encontrou como razão 

dos dentes perdidos a repetição de um discurso odontológico educativo, ou seja, a  

responsabilidade da perda é do sujeito por “não escovar corretamente e não se cuidar 

direito”, enfim “por falta de trato”. Para este grupo o cuidado e incorporação de hábitos 

de higiene são aprendidos entre os membros da família, principalmente a figura mãe. 

A saúde bucal de uma população está diretamente relacionada aos seus 

costumes. A esse exemplo, Arantes et al. (2001) analisou a deterioração das condições 

de saúde bucal numa população indígena Xavánte no estado de Mato Grosso, no Brasil, 

concluindo que a causualidade dos problemas estava relacionada com as mudanças na 

dieta (consumo de açúcar e outros produtos industrializados), relações sócio-econômicas 

e ambientais advindas da interação com a sociedade nacional envolvente, aliadas à falta 

de programas preventivos. 

Devido a cáries e perdas dentais, as falhas na boca e a presença de cicatrizes no 

queixo separam classes sociais denotando as diferenças do atendimento odontológico 

                                                                                                                                                                                   
16 Exodontia é o ato de extrair, “arrancar” o dente do interior do alvéolo dental. 
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público e privado. Queixos estourados, dentes podres e chapas17 tatuam e estigmatizam 

os pobres reforçando as diferenças de classes. Assim, dentes cariados e pessoas 

“banguelas” podem refletir interesses políticos como evidenciado no interior do Ceará 

(Brasil), onde o tratamento destas mazelas são usadas nas campanhas políticas em troca 

de votos (Nuto & Nations, 2002). 

No estado de gravidez redobram a atenção para a mulher no sentido de proteger 

e garantir a higidez do feto, sendo comum as restrições e cuidados nesta fase. É 

popularmente aceito e também contra-indicado por alguns profissionais de saúde, o 

tratamento odontológico na gravidez. Autores como Scavuzzi et al.,1999; Dnunes et 

al.,1999; Sartorio & Machado, 2001; Zavanelli et al., 2001; Peres et al., 2001 têm 

evidenciado a permanência desta crença de fazer mal ao bebê - a anestesia pega no bebê; 

não pode escovar os dentes para não sangrar; o bebê tira o cálcio dos dentes de suas 

mães, deixando-os fracos, cariados e moles; se fizer restaurações podem cair; preciso 

esperar o bebê nascer para ir ao dentista; medo de pegar doença no dentista e passar para 

o bebê.  

Durante a gestação ressurgem mitos - “Para cada filho se perde um dente!” – diz 

um ditado popular no Brasil. Sabemos que não é real, na verdade devido a alterações 

bucais decorrentes da gravidez a mulher torna-se relapsa na higiene bucal facilitando a 

instalação de problemas periodontais e possível perda do elemento dental. Correlação 

outra, pode ser identificada como a apresentada por uma depoente de Porto Alegre, Rio 

Grande do Sul/Brasil, no trabalho de Bernd et al. (1992) – “os meus dentes estragaram 

de tanto ferro. Tive muito anemia, e tomei na gravidez, ferro. Acho que o doce 

                                                             
17 Nome vulgar atribuído a prótese total, também chamada popularmente de dentadura. 
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prejudica os dentes, assim como as coisas que são de ferro.” “no dentista eu não vou 

na gravidez. Medo de prejudicar o nenê com hemorragia no dente. É perdê sangue no 

dente que precisa para o nenê”. “Dizem que quando a gente tá grávida não se deve 

arrancar o dente por causa da anestesia. Só depois de parar de amamentar é que dá 

pra ir. Todo mundo me diz.”   

Contrapondo a permanência destes mitos, Menino & Bijela (1995) entrevistaram 

150 gestantes na faixa etária de 13 a 44 anos que realizavam pré natal regulares com 

equipe multidisciplinar, na cidade de Bauru com o objetivo de avaliar os conhecimentos 

sobre sua própria saúde bucal. As autoras obtiveram como causa dos problemas bucais, 

a falta de higiene, má escovação, mau hálito, má alimentação com exagero nos açúcares 

e os problemas estomacais. A abstinência ao tratamento dentário durante a gravidez foi 

de 2%. Em relação ao flúor é relatado como preventivo a cáries e fortalecedor dos 

dentes. Para essas gestantes ter saúde é “estar bem, não ter doença e se alimentar bem”. 

Estes resultados demonstram que quando a população recebe orientação e suporte, 

mudanças de padrões comportamentais em relação a saúde geral e bucal são 

transformados. 

Ainda com relação ao tratamento odontológico, os conhecimentos da medicina 

informal e popular possibilita ao homem valer-se de diversas plantas nas formas de: 

extratos, emplastros, chás, banhos, entre outros - como acontecia com os antepassados 

“curandeiros e raizeiros”. 

Muitos vegetais brasileiros são usados sob a forma de chás, infusões, extratos, 

compressas ou mascerados com potenciais ações fitoterápicas comprovadas, servindo 
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muitas vezes de fonte de elaboração de medicamentos industrializados (Lima apud 

Dnunes, 1999). 

O “óleo de coco” colocado diretamente na polpa dental, o remédio mais popular 

usado no nordeste brasileiro para “comer” a cárie. Também usa-se ácido de bateria, 

acetona, gasolina perfume, cachaça, alho, leite de urtiga, pimenta preta, pele de juá, 

limão, pasta dental, bicarbonato de sódio, água oxigenada, vick vaporub, e gelol. Para o 

tratamento de inflamações, utiliza-se o bochecho com o chá da erva cidreira, e nas 

infecções, enxaguatórios de água salgada e cajueiro azedo (Nuto & Nations, 2002). 

O Aloe Vera tem merecido destaque na odontologia nacional, pela sua aplicação 

na forma de pastas de dentes no combate a sangramentos e gengivite, controlando a 

sensibilidade dentária. Ajuda na prevenção de cáries e não contém elementos abrasivos. 

Misturando a babosa com a jojoba consegue se eliminar o ressecamento labial e as aftas 

bucais (Carvalho, 2001). Nesta mesma linha de pensamento o própolis vem crescendo 

como antibiótico natural, em regressões de bolsas periodontais, regeneração óssea, 

cicatrização de úlceras mucocutâneas. Seu uso terapêutico data desde o tempo de 

Hipócrates (Santos, 1999; Manara et al.,1999) 

Tais conceitos culturais são informais e populares têm importante aceitação entre 

famílias carentes, ou naquelas que optam por métodos alternativos de tratamento, 

estando na maioria das vezes sob domínio de conhecimento das mulheres, 

principalmente no que se refere ao cuidado da saúde bucal da criança.  

Pressupomos que a mãe articulada com a estrutura social assume vários papéis 

no cuidado à criança, deixando evidenciar que a forma de pensar e agir frente a saúde 

bucal do filho guarda aspectos da cultura, do “senso comum”, bem como perpassa 
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valores culturais e sociais construídos sobre a identidade feminina, onde a expressão 

máxima é a maternidade. Desta forma, o sentido atribuído ao cuidado materno da saúde 

bucal do filho está engendrado sob as dimensões constituintes do gênero feminino, 

marcada pela afetividade e dedicação ao outro (filho). 

 


