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Anexo A 
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Anexo B 

 

Cuidando da saúde bucal do filho: o significado para um grupo de mães. 

 

Pesquisadora responsável: Liliane Nascimento de Santi 

 

Informação e Esclarecimento 

 A saúde bucal é de fundamental importância para a saúde geral do indivíduo, ela 

afeta o físico (nos processos de alimentação, fala, nutrição), e também o psíquico, uma 

vez que a boca é nosso cartão de visitas, dentes bonitos e hálito puro são objetivos 

dentro de uma boa condição de saúde bucal, sendo conseguido através de higienização e 

bons hábitos. A criança precisa ser orientada e supervisionada na sua higiene bucal, 

cabendo aos adultos receber informações e conhecimentos sobre a saúde de seus filhos e 

por em prática. Para tanto é necessário um boa integração entre família e cirurgião 

dentista. 

Este trabalho tem por objetivo entender como gestantes e mães de crianças, 

atendidas na Clínica de Odontologia da Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP,  

sentem-se no cotidiano do cuidado da saúde bucal de seus filhos, visando compreendê-

las no seu contexto. 

_______________________ 

Liliane Nascimento de Santi 
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Anexo C 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Estamos convidando você a participar de um estudo que propõe compreender os 

significados das mães sobre a saúde bucal e como é ser agente da promoção da saúde 

bucal dos filhos. Sua contribuição é muito importante no sentido de trazer subsídios aos 

dentistas de como ajudar as mães a cuidar da saúde bucal dos filhos. Para tanto, 

solicitamos que você  responda algumas perguntas.  

Suas respostas serão gravadas e mantidas em sigilo, utilizadas apenas para esta 

pesquisa, bem como, não será publicado o nome e/ou qualquer dado que sugira a 

identificação do informante. 

Os informantes deste estudo têm completa liberdade de participação podendo 

retirar seu consentimento em qualquer momento da realização da investigação, o que 

não acarretará nenhum prejuízo para os mesmos. 

Eu, Liliane Nascimento de Santi, CRO SP n ° 63 448, telefone 635 6500, coloco-

me disponível para qualquer esclarecimento ou dúvida sobre a pesquisa. 

 

Declaro que, após receber todas as informações acima descritas, consinto em 

participar do estudo e permito a utilização dos dados que fornecerei. 

 

     Ribeirão Preto, __ de ______de ____. 

 

 _________________      _____________________ 

     Pesquisadora.       Participante.  
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Anexo D 
 

Roteiro de entrevista mães 

ü Módulo 1 – Identificação da mãe 

Nome: 
Data de nascimento:    Idade: 
Nível de instrução: 
Ocupação: 
Endereço residencial: 
Telefones de contato: 
Cuidadores da criança: 
Tempo de contato diário com a criança: 
 
ü Módulo 2 – Relação mãe – filho 

Nome da criança: 
Data de nascimento:    Idade:   Sexo: 
Escolaridade: 
Ordem de nascimento: 
 1] como é seu filho(a)? fale um pouco dele. 

 2] como ele(a) é na família? Na escola? 

 3] como é a relação de vocês? 

 

ü Modulo 3 – cuidado com a saúde 

 1] o que é saúde para você? Uma pessoa com saúde é ou tem ...? 

 2] o que a criança precisa para ter saúde? 

 3] com quem você aprendeu a cuidar de seu(sua) filho(a)? [ alimentação, 

higiene] 

 

ü Módulo 4 - cuidado com a saúde bucal 

 1] o que seu filho(a) faz aqui? Porque razões você procurou a clínica da 

universidade? Com qual freqüência seu filho(a) vem ao dentista? 

 2] o que você acha que fez seu filho(a) ter esses “ problemas”  odontológicos? 

 3] para você o que é saúde bucal? Como fazer para ter uma boca saudável? 

4} você recebeu alguma orientação de como cuidar da saúde bucal de seu filho? Quais? 
Quem te orientou? 
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Anexo E 

 

Instrumento de Observação 

 

01] O AMBIENTE: Clínica de Odontologia da UNAERP – SALA DE ESPERA 

a) conteúdo e localização dos itens no espaço:  

b) relação entre o ambiente interno e externo: ? 

c) relação das pessoas com o espaço: 

d) distância / proximidade entre pessoas de um grupo num dado espaço: 

• Mães/funcionários 

• Mães/alunos 

• Crianças alunos 

• Mães/observador 

• Crianças/observador 

• Funcionários observador 

e)distância com relação ao observador 

• com os funcionários: 

• com as mães: 

• com as crianças: 

• com os alunos: 
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f) modificações na espacialidade ao longo do período de observação: 

  Alguma mudança da rotina?  

  Qual? 

02] O COMPORTAMENTO DAS PESSOAS NO GRUPO 

a) qual a postura corporal das mães durante a espera? 

b) Qual a rotina normatizada da sala de espera? 

c) Qual a rotina implícita na sala de espera? 

d) No momento que o aluno vem chamar a criança há algum toque com a mãe? 

e) No momento que o aluno vem chamar a criança há alguma fala ou contato 

visual com a mãe? 

 

03] A LINGUAGEM 

a) Como são as falas das mães(vocabulário êmico)? 

b) Como são as falas dos alunos com as mães? 

c) Como é a interação da mãe com o aluno na sala de espera na chegada? 

d) Como é a interação da mãe com o aluno na sala de espera na saída? 

e) Existe algum diálogo entre criança e aluno? 

f) Falas não verbalizadas mas expressas: 

 

04] O RELACIONAMENTO 

Ø Como é a relação dos funcionários entre si? 

Ø Como as mães se relacionam umas com as outras? 
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Ø Como é a relação dos funcionários com as mães? 

Ø Como é a relação dos alunos com as mães? 

Ø Como é a relação dos alunos com as crianças? 

Ø Como as mães se relacionam com seus filhos? 

Ø Como está o observador durante o momento em que o aluno pega a 

criança e devolve depois para a mãe? 

Ø As falas das pessoas se correspondem ao que eles fazem? 

 

05] O TEMPO EM QUE OCORREM OS PROCESSOS OBSERVADOS 

 a)  quanto tempo a mãe fica esperando? 

 b)  Entre a entrega do cartão e o atendimento quanto tempo demora em média? 

d) a rotina da mãe na sala de espera é: 

e) algum evento diferente do esperado? 

f) Qual? Como? Porque? 
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Anexo F 

 

Instrumento de Observação 

 

01] O AMBIENTE: CLÍNICA DE ATENDIMENTO - UNAERP 

 

g) conteúdo e localização dos itens no espaço:  

• Quantas cadeiras, balcão de materiais, seção de 

esterilização. 

• Professores 

• Rotina da clínica 

• Clínicas funcionam ao mesmo tempo? 

• Dias da semana? 

 

h) relação entre o ambiente interno e externo: ? 

i) relação das pessoas com o espaço: 

- como as mães entram na clínica? 

- Onde elas ficam e como ficam (sentadas, de pé, ao lado da cadeira, 

atrás) 

- Como ficam os graduandos dentro da clínica? 

- Como ficam os professores dentro da clínica? 
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- Posição do observador na clínica. 

d) distância / proximidade entre pessoas de um grupo num dado espaço: 

• Mães/graduandos 

• Crianças/graduandos 

• Mães/observador 

• Crianças/observador 

e)distância com relação ao observador 

• com as mães: 

• com as crianças: 

• com os graduandos: 

• com os professores: 

f) modificações na espacialidade ao longo do período de observação: 

 Alguma modificação do posicionamento das cadeiras? 

Alguma mudança da rotina?  

 Qual? 

 

02] O COMPORTAMENTO DAS PESSOAS NO GRUPO 

f) qual a postura corporal das mães antes, durante e no final do atendimento? 

(ajudam, contém a criança, acalmam) 

g) Qual a rotina normatizada da clínica de atendimento? 

h) Qual a rotina implícita na clínica? 

i) Durante o procedimento clínico o aluno toca ou fala com a mãe? 
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j) Durante o procedimento clínico o aluno tem algum contato visual com a 

mãe? 

03] A LINGUAGEM 

g) Como são as falas das mães(vocabulário êmico) antes, durante e no final do 

atendimento? 

h) Como são as falas dos graduandos com as mães( na entrada com a mãe e a 

criança/ durante a execução do procedimento? 

i) Como é a interação da mãe com o aluno durante o atendimento do filho? 

j) Existe algum diálogo entre criança e aluno? 

k) Falas não verbalizadas mas expressas: (expressões faciais antes, durante e ao 

fim do procedimento) 

04] O RELACIONAMENTO 

Ø Como é a relação dos professores entre si? 

Ø Como as mães se relacionam umas com as outras? 

Ø Como é a relação dos professores com as mães? 

Ø Como é a relação dos graduandos com as mães? 

Ø Como é a relação dos graduandos com as crianças? 

Ø Como as mães se relacionam com seus filhos dentro da clínica 

quando a criança já está sentada na cadeira para realizar o 

procedimento? 

Ø Como está o observador durante o momento do atendimento clínico? 

Ø As falas das pessoas se correspondem ao que eles fazem? 
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05] O TEMPO EM QUE OCORREM OS PROCESSOS OBSERVADOS 

 a)  Em quanto tempo ocorre o procedimento de atendimento da criança? 

b) A rotina da mãe dentro da clínica de atendimento é: 

c) Algum evento diferente do esperado? 

j) Qual? Como? Porque? 
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CAROL          [M-02] 

         Ah é eu que sempre tô correndo. É por isso mais 
ainda que eu pedi conta da firma. Porque a gente 
trabalhando, não tinha jeito de faltar (...).eu não tinha 
tempo! Eu queria fazer as coisa, pedi exame, mas não 
tinha como tá saindo pra levar, então ( a mamãe tá 
conversando, diz a filha) se eu tinha que levar ao médico 
tinha que ser à noite e a noite médico não vai tá pedindo 
exame de sangue ...aí eu 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. 

 
Nascida e crescida em Ribeirão Preto, Alessandra experimentava novamente a 

maternidade, hoje com seus trinta e um anos tinha uma filha de dois anos, “a sua caçulinha” 

- como ela se referia a filha. Esta estava em tratamento na clínica após uma história de 

trauma bucal. Sua outra filha já estava com quinze anos e morava com a avó materna e 

então para ela estava sendo "tudo novo". Possui o ensino fundamental completo e parou de 

estudar para trabalhar, após o nascimento da filha. É a principal cuidadora da filha, passa o 

dia todo ao seu lado, principalmente agora que abandonara o emprego justamente para ter 

mais tempo para  cuidar de sua vida pessoal. Ajuda o marido na oficina, de gesso, nos 

fundos de sua casa este é seu atual trabalho porque assim pode cuidar da filha e ajudar o 

marido. Ela chegou pontualmente no horário agendado para entrevista, durante a entrevista 

demonstrou-se muito falante e receptiva às perguntas, sua filha ficou desenhando 

serenamente em uma folha de papel, enquanto conversávamos. Às vezes perguntava algo a 

sua mãe, a qual respondia com calma e depois continuava respondendo às questões 

normalmente. A relação com a filha caçula é de apego e muito amor. Durante o 

atendimento clínico demonstrava ansiedade e tensão em resposta ao choro da filha que 

devido a pouca idade não compreendia os procedimentos realizados, sua ajuda na 

contenção da filha era muito importante apesar de que ela não a segurava com tanta firmeza 

e por diversas vezes a filha escapou de seus braços. Numa segunda observação do 

atendimento, a filha chorou e se debateu tanto que acabou dormindo e permitindo o 

tratamento, e a mãe velava o sono com os olhos cheios de lágrimas, mas confortados pelo 

alívio do sofrimento. 
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CAMILA             [M-03] 

 

 

Ah aquilo 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?  

 

 

Vinda de Serrana, cidade vizinha de Ribeirão Preto, Soraia tem 31 anos, estava 

trazendo seu filho caçula de cinco anos para atendimento, na clínica de odontopediatria 

duas a cinco vezes por semana. Refere ser a principal cuidadora do filho de cinco anos. 

Apesar de ter feito magistério, afastou-se do trabalho para cuidar do filho e da família. 

Demonstrava atenção constante para com o filho, pois o considera “elétrico”. Durante o 

atendimento, a mãe sempre ficava apoiando seu filho, segurando suas mãos, conversando 

no sentido de acalmá-lo, em razão de sua história de sofrimento precoce com os dentes, 

manifestando no mesmo, resistência para receber o tratamento odontológico, requerendo 

por vezes contenção física. Refere que desde os três anos está nesta “luta” com os dentes do 

filho, já havia passado por diversos profissionais que haviam falhado na assistência ao seu 

filho, justamente pela grande resistência demonstrada pela criança. A procura por 

atendimento começou na sua cidade e se estendeu em Ribeirão Preto, até que um 

odontopediatra da cidade a encaminhou para o serviço na Universidade.  

Diante da realidade por ela vivida, da busca pela assistência odontológica 

especializada, relata insegurança e medo em relação ao cuidado com a saúde bucal do filho 

no futuro, por temer perder a vaga de tratamento na Universidade. 
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CARMEN             [M-04] 

 

 
Escovando os dente, né igual é o contato, né 

igual eu eles escova os dente três quatro vezes por dia 
meus menino, fico de cima, né. Mas quando eu tô 
trabaiando, eu num sei, eles fala que escova, né.  

 

 

Tem vinte e seis anos, mãe de dois filhos, o menino com oito e a menina com cinco 

anos. Estudou até a oitava série e trabalha como doméstica duas vezes por semana em 

Ribeirão Preto. Considera-se como a principal cuidadora dos filhos. A menina que está 

sendo tratada na clínica é filha do segundo casamento. Ela descreve a filha como uma 

criança revoltada e elétrica, que dá muito trabalho. No dia agendado para entrevista, ela 

chegou atrasada, praticamente no horário de atendimento, mas como a aluna estava atrasada 

pude realizar a entrevista. Durante a entrevista, a mãe dava respostas curtas e expressava 

um desejo de terminar com a entrevista com medo de perder a consulta. Quando éramos 

interrompidas pela filha com alguma pergunta ela ficava irritada e mandava que se calasse. 

Após a entrevista, a mãe ficou aguardando na sala de espera enquanto a filha era atendida. 

Referiu-se que em outros momentos já chegou a deixar a filha para o atendimento e sair 

para fazer alguma coisa e depois voltava para pegá-la. Demonstrou desconhecer o 

tratamento que estava sendo realizado pela filha e parecia um tanto alheia às necessidades 

desta. Durante as falas demonstrou ter uma relação com os filhos de supervisão à distância, 

ela está presente e atenta aos cuidados com os filhos, mas procura ensiná-los a se cuidar 

para se liberar para outras atividades.  
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KÁTIA             [M-05]  

 
Ah eu ... eu tenho assim por mi sabe, que eu perdi muitas 

oportunidade pra tratar dos meu dente, né. Agora que nem a 
professora ... a tia dele ... da dentista dele, Ah esqueci o nome 
dela, ela pediu pra mim pegar o encaminhamento pra mim tratar 
dos meu dente. Então eu vou aproveitar porque eu perdi muita 
oportunidade. Eu não pudia deixa as criança. Era de manhã o 
dentista e eu não pudia deixá. Então eu perdi tanta coisa ... porque 
não tem com quem deixá! Não pode deixá sozinho, né. É uma 
coisa que eu não faço é deixá meus filho sozinho. Não deixo. Por 
isso. E agora que eu tô tendo oportunidade de tratar dos meus 
dente. Antes que ele fica ... cresce,  e eu fico arrependida de podê 
tê tratado dos dentinho dele, vai tratando. Que o único que tem 
problema nos dente é ele. 

 

Neide vem de Cravinhos, cidade vizinha de Ribeirão Preto, para trazer o filho 

caçula para o tratamento odontológico. Tem trinta e dois anos, mãe de três filhos, teve a 

oportunidade de estudar até a sexta série e hoje é do lar. Uma mulher aparentemente 

simples, humilde, sem vaidade e de poucas palavras. Responsável pela casa e pelos filhos, 

integralmente. O relacionamento descrito com os filhos é de intensa cobrança e vigília 

sempre visando uma boa saúde para os filhos. A entrevista havia sido agendada para o 

período da manhã, quando cheguei ela já me esperava, pois vinha de ônibus da prefeitura 

logo pela manhã. Justificava sua vinda pelo ônibus por não ter condições financeiras de vir 

por conta própria, além de que só vinha para Ribeirão Preto, uma vez que na sua cidade não 

havia equipamentos suficientes para o atendimento de seu filho. A sala reservada para 

entrevistas estava ocupada pela triagem e portanto tivemos que ocupar uma sala de 

laboratório, mas nem por isso ela ficou intimidada, respondendo a todos nossos 

questionamentos enquanto seu filho brincava no chão com uns carrinhos que ela havia 

trazido. Percebemos, durante a entrevista que ela somente demonstrava preocupação na 

possível perda do horário do filho ser atendido no pavimento inferior, o que freqüentemente 

fazia com que me perguntasse as horas. Assim que acabamos a entrevista ao descer as 

escadas a aluna que iria atender seu filho nos chamou e ela sorriu contente dizendo: “ainda 

bem que deu tempo” e assim caminhou para o interior da clínica para acompanhar o 

tratamento, permanecendo sentada ao lado do filho durante toda a manhã sem dar uma 

palavra se quer. 
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CÁRITA           [M-06] 

Eu  né Graças a Deus, né eu tenho quatro fi né e nunca 
eles ficou internado, nenhum.Até a pediatra fala sempre 
quando eu levo, eu oriento, quando eles pega resfriado, cê 
sempre faz certinho, faz tudo, levo nos retorno certo, sabe. 
Eu quando vejo assim que eles tá resfriado, esses remedim 
assim aí eu já dou logo. Ele adora ovo sabe, se deixa ele 
come todo dia. E eu falo não Vitor não pode. Eu dou umas 
duas vezes por semana, assim, molim esquentado,  né aí ele 
gosta de verdura também, fruta ele gosta... Ah vou levá ele, 
mas quando nois tá sem dinheiro eu falo Ah meu deus ele 
tá assim é porque ele tá precisando de alguma coisa pra se 
alimentá. Porque a alimentação é aonde que ele se 
alimenta bem e tem saúde. 

 

Vinda de Serrana, aos 32 anos, casada, Cárita é mãe de quatro filhos, três meninas e 

um menino de 4 anos. O qual está em tratamento na universidade. É uma mulher 

desgastada pelo tempo, sua aparência física fazia-a parecer com uns 50 anos, tinha poucos 

dentes na boca e não usava nenhuma prótese o que a deixava com marcas e sinais de 

senilidade. Refere ser a principal cuidadora dos filhos em tempo integral, com uma 

dedicação especial ao caçula – o único homem, pelo qual cede todas as vontades dentro de 

seus limites econômicos. Tem preocupação especial com alimentação e saúde dos filhos. 

Trabalha esporadicamente em horas livres como faxineira. É uma mulher religiosa, 

submissa ao marido e aos filhos, em nenhum momento de sua fala se referiu aos seus 

sonhos e vontades próprias. No dia agendado para a entrevista chegou com certa 

antecedência, caminhamos para a sala reservada e começamos o diálogo, enquanto o filho 

fazia desenhos em papéis em branco que eu havia trazido. A mãe não tinha pressa para 

terminar, parecia que estava desabafando de uma pergunta ela contava-me histórias. Ao 

final da entrevista acompanhei-os até a sala de atendimento, nesse momento o filho já se 

transformava, ficava choramingando, demonstrava ansiedade, medo, o que de certa forma 

afetava também a mãe. No tratamento em si a mãe era chamada a conter o filho fisicamente 

e verbalmente com palavras de aconchego, mas também de repreensão. Em outras 

observações, por algumas vezes, a mãe não conseguia segurar o filho, então outros alunos 

eram chamados a ajudar no atendimento enquanto a mãe segurava para si sua angústia e 

tensão. 
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DIVALDA              [M-07] 

 

 

Eu gosto muito de vim tratar bem dele, ele é a coisa 
mais rica que eu tenho e eu preciso tratar bem dele.  

 

 

Moradora de Ribeirão Preto, casada, trinta e oito anos, doméstica, cursou até a sexta 

série do ensino fundamental, mãe de um único filho de quatro anos. É a principal cuidadora 

do filho, durante a semana é sua única companhia, pois o marido caminhoneiro só chega 

em finais de semana. Chegou atrasada no dia agendado para a entrevista, apesar de ter 

consentido, parecia indiretamente que não queria participar, pois ao chegar queria logo ser 

atendida, contudo os alunos estavam atrasados também e pude fazer a entrevista. Suas 

respostas foram curtas, quase não olhava para mim, sua preocupação era com a porta e 

tinha medo de não ouvir ser chamada, apesar das minhas explicações. O filho permaneceu 

quieto no seu colo brincando com um carrinho. Após a entrevista acompanhei-a até a sala 

de espera onde ficou ainda por um tempo e depois foi chamada. Durante o atendimento do 

filho permaneceu sentada ao lado da cadeira e vez ou outra fazia alguma observação quanto 

ao comportamento do filho: “ – espera já está acabando, fique quietinho.” 
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JÚLIA              [M-08] 

 

 

Eu sou um pouco brava. Brava assim eu gosto das coisas 
muito, eu acho que desde pequeno a gente e tem que 
aprender o que é certo e o que é errado. Então eu sou muito 
rígida com ela tanto com ela quanto com a outra que é bem 
menor. Mas a gente se dá bem é uma troca de carinho, de 
amor, muito gostoso. Tanto é que ela é muito assim grudada 
em mim. Muito grudada. 

 

 

Moradora de Ribeirão Preto, com 34 anos, casada, mãe de duas filhas, é a 

acompanhante da filha mais velha, de quatro anos, na clínica. Contadora formada, não 

trabalha, mais por opção de cuidar das filhas, demonstra ser muito exigente e os cuidados 

tem que ser a sua maneira, portanto ela mesma deve fazê-los. A entrevista foi agendada, 

pela preferência da mãe, ao final do atendimento da filha. Durante a entrevista a filha ficou 

o tempo todo no colo da mãe, acariciando-a nas mãos e rosto. Semelhante comportamento 

foi observado no interior da clínica antes da entrevista, onde a mãe ficava acariciando a 

filha nas mãos e rosto enquanto permanecia acompanhando o atendimento sentada ao seu 

lado. A receptividade foi grande e as respostas fluíam com facilidade. A mãe demonstrou 

muita culpa pela condição da filha, afirmando a todo momento não cometer os mesmos 

erros com a filha caçula de um ano. 
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LETÍCIA              [M-09] 

 

 

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. 

 
 

Assistente social em Ribeirão Preto, com 32 anos não mais trabalha, optou por 

cuidar dos filhos, principalmente após o nascimento da caçula. Refere ser a principal 

cuidadora dos filhos, da casa e está mais feliz agora. A entrevista foi feita no dia da 

primeira abordagem, considerando as condições de mãe e do filho mais velho de três anos 

que estava ali somente para uma prevenção, uma olhada e portanto não iria voltar logo. A 

entrevista se deu em meio a brincadeiras do filho, que ficou muito inquieto, distraindo um 

pouco a atenção da mãe, ele queria mexer em tudo na sala. Durante o atendimento clínico a 

mãe ficou ao seu lado e ajudou a contê-lo, pois apesar de ser somente uma profilaxia e flúor 

a criança foi muito resistente durante o tratamento, mas no final sorrisos e beijos foram 

distribuídos a todos na sala. 
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MARY               [M-10] 

 

 

Porque se a gente num tem a saúde, num trabalha, num faz 
nada! Então num ganha o pão de cada dia né [risos]. 
Então assim eu acho que é a base de tudo a saúde. E a 
saúde hoje em dia é difícil, sempre tem uma  gripe, uma dor 
na barriga, uma dor de cabeça, ou coisa assim pior, né. 

 

 

É a mãe mais nova do grupo com 28 anos e mãe de cinco filhos. Mora em Serrana, 

estudou até a quarta série e refere ser a principal cuidadora dos filhos. Quando estes estão 

na escola faz pequenas faxinas para completar a renda do marido. Chegou pontualmente 

para a entrevista acompanhada do filho de cinco anos, o do meio. Durante a entrevista 

demonstrou timidez ao responder no início e foi se soltando aos poucos, enquanto o filho 

tranqüilamente desenhava nos papéis. Apesar de jovem carrega histórias pessoais de dores 

e conflitos pois foi mãe a primeira vez aos doze anos e precisou dar seu filho a família da 

patroa. Hoje, sofre por não poder revelar sua identidade ao filho que vê duas vezes por 

semana. Ao final da entrevista, o filho se dirigiu a sala de atendimento com calma e a mãe 

foi para a sala de espera onde permaneceu o tempo todo assistindo televisão. 

 
 


