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4 Metodologia 

 

   4.1 Bases do Estudo 

A natureza deste trabalho é qualitativa, tem como sujeito de estudo: gente, em 

determinada condição social, pertencente a determinado grupo social ou classe com 

suas crenças, valores e significados (Minayo, 1993, p.22).  

A opção pela abordagem qualitativa está baseada no interesse de apreender a 

complexidade do fenômeno e pela compreensão que esse não se restringe apenas a 

dados estatísticos, mas traz , para o interior da análise, o subjetivo e o objetivo dos 

sujeitos sociais, de acordo com suas visões de mundo. 

A investigação segue o desenho metodológico de uma “Pesquisa Estratégica”, a 

qual na definição de Blumer apud Minayo (1999) permite ao pesquisador orientar-se 

para problemas que surgem na sociedade, ainda que não preveja soluções práticas para 

esses problemas; tem a finalidade de lançar luz sobre determinados aspectos da 

realidade. Seus instrumentos são iguais aos da pesquisa básica tanto em termos teóricos 

como metodológicos, mas sua finalidade é a ação. Além do fato dessa modalidade de 

pesquisa ser mais apropriada para as investigações em saúde.  

Para Minayo (1994), a prática não pode ser pensada como atividade externa de 

transformação, mas é importante incluí-la como compromisso social e enfatizar a 

dimensão sócio-histórica como construção humana objetivada. 
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   4.2 Contexto do Estudo 

A pesquisa foi desenvolvida no campo da prática clínica da disciplina 

Odontopediatria do Curso de Graduação em Odontologia, durante o atendimento clínico 

dos alunos do Curso de Especialização em Odontopediatria e da Clínica de bebês da 

Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP na cidade de Ribeirão Preto, estado de São 

Paulo/Brasil. 

A cidade de Ribeirão Preto, situa-se no Nordeste do Estado de São Paulo, 

distante 313 km da capital (Coderp, 2003).  

É uma das regiões mais ricas do Estado de São Paulo apresentando elevado 

padrão de vida (renda, consumo, longevidade). Além de possuir bons indicadores 

sociais (saúde, educação e saneamento), uma localização privilegiada, próxima a 

importantes centros consumidores, e acesso facilitado devido à boa qualidade da infra-

estrutura de transportes e comunicação.  

Destaca-se como o município-sede da região, Ribeirão Preto, que se constitui 

num pólo de atração das atividades comerciais e de prestação de serviços, cuja área de 

influência extrapola os limites da própria região de governo, estendendo-se para as 

regiões de Franca, Barretos, São Carlos, São João da Boa Vista e outras do próprio 

Estado de São Paulo e de outros estados.  

Também constitui-se em um dos principais centros universitários e de pesquisa 

do estado e do país, com destaque para as áreas médicas em Ribeirão Preto, engenharia 

em São Carlos, agronomia e veterinária em Jaboticabal, zootecnia e engenharia de 
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alimentos em Pirassununga, entre outros. Assim, a região consolida-se como um dos 

principais pólos de geração de tecnologia e mão de obra qualificada do país. 

Em relação à indústria deve-se destacar, em primeiro lugar, a força da 

agroindústria, que está muito relacionada ao desempenho do setor primário. A região é a 

maior produtora mundial de açúcar e álcool.  

Além da agroindústria percebe-se na região a presença de outros setores 

industriais relevantes: o de equipamentos médicos-odontológicos e farmacêuticos em 

Ribeirão Preto, o setor calçadista em Franca, o setor metal-mecânico em Sertãozinho, 

Matão, Araraquara e São Carlos; entre outros.  

A população de RP possui 52% de mulheres e 48% de homens, o tipo de 

emprego se distribui basicamente em cinco categorias, agropecuária, construção civil, 

indústria, comércio e prestação de serviços. Sendo a prestação de serviços a mais 

representativa com um percentual de 66%. 

Ribeirão Preto é conhecida nacionalmente como um grande centro de saúde, o 

município está entre os primeiros do Brasil no ranking relativo a indicadores de saúde. 

São 20 unidades de atendimento hospitalar e 35 unidades de saúde. O grande número de 

hospitais e de médicos faz com que o município conte ainda com um número 

significativo de clínicas de saúde das mais diversas especialidades. Ribeirão Preto conta 

também com diversos laboratórios de análises clínicas, consultórios e um amplo 

conjunto de atividades relacionadas.  

Os serviços de saúde das faculdades da Universidade de São Paulo, da 

Universidade de Ribeirão Preto, do Centro Universitário Barão de Mauá, do Centro 
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Universitário Moura Lacerda e da Universidade Paulista integram-se à rede de saúde de 

Ribeirão Preto. O super dimensionamento do setor faz com que pessoas de todos os 

lugares venham a Ribeirão Preto realizar tratamentos de saúde, esse fluxo de pessoas e 

faz com que haja uma grande transferência de renda para o município, tanto por meio 

dos particulares como pelos repasses de verbas oriundas do setor público. 

 

 

   4.3 O atendimento odontológico em Ribeirão Preto 

A população conta com atendimento na rede privada em consultórios e clínicas 

odontológicas e na rede pública em UBs, UBDs, nas escolas municipais e nas clínicas 

de odontologia das três Universidades que possuem o curso de odontologia em Ribeirão 

Preto: UNAERP, USP e UNIP. 

Destas três universidades, apenas a USP e a UNAERP possuem atendimento em 

convênio com o SUS, o qual foi implantado em 1988 a fim de permitir construir um 

novo modelo de atenção à saúde. A implantação do SUS com base em princípios de 

organização e funcionamento nos quais se preconiza a estruturação de uma rede 

regionalizada, hierarquizada e descentralizada da saúde tem como princípios 

doutrinários: universalidade, equidade e integralidade (Mendes, 2001). 

A população antes de ser atendida pelas universidades ligadas ao SUS 

(UNAERP, USP) passam por um pré atendimento na rede básica e são encaminhadas 

em formulário próprio para o atendimento. A UNIP presta também serviços à população 
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como uma clínica escola e os pacientes não tem a cobertura do SUS (são mantidos pela 

própria Universidade). 

O atendimento odontológico também é realizado em consultórios, bem como em 

clínicas particulares. 

 

 

   4.4 Universo empírico 

A clínica de atendimento odontológico da UNAERP é constituída de 67 

consultórios que atende a todas especialidades da odontologia para o ensino de 

graduação; e 17 consultórios para ensino de pós graduação.  

Os horários de atendimento é feito no período diurno atendendo a estrutura 

curricular dos cursos de graduação e pós graduação. A clínica odontológica possui três 

alas de atendimento no piso inferior e uma no piso superior. 

O fluxograma do atendimento segue referência do SUS: 

As pessoas cadastradas na Universidade recebem um cartão de identificação 

devidamente numerado. Quando os pacientes chegam à sala de espera dirigem-se até o 

balcão de atendimento e lá deixam o cartão. Os funcionários prestam informação sobre 

o serviço. Quando é a primeira vez, é necessário preencher a identificação do paciente 

para o cadastramento e posterior tratamento. 

Escolhemos a UNAERP como campo de estudo por sua estrutura física e, 

principalmente, por possuir uma clínica odontológica de atendimento a toda população, 

em especial pela clínica de Odontopediatria que atende em média 500 crianças/ano, 
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segundo informação do balcão de agendamento da própria Universidade. Os 

atendimentos vão de ações básicas a tratamentos mais especializados. 

Essa se constituiu campo de estágio da disciplina de odontopediatria, oferecida a 

alunos da graduação, bem como à especialização. O graduando após realizar uma parte 

teórica, realiza o estágio prático que é supervisionado por docentes da disciplina. A 

proposta da disciplina está embasada na promoção de saúde bucal infantil. 

 A Clínica de Odontopediatria, para os alunos de graduação, funciona duas vezes 

por semana, atendendo crianças até 12 anos incompletos. O atendimento é feito 

individualmente, consistindo em tratamento clínico, preventivo restaurador e orientação 

quanto aos cuidados necessários para a manutenção da saúde bucal, com ênfase em 

métodos de higiene bucal. O atendimento é realizado, quinzenalmente, também na 

clínica do Curso de Especialização em Odontopediatria com profissionais já formados, 

seguindo os mesmos critérios de acompanhamento e com supervisão de docentes. 

Muitas crianças são trazidas por parentes (pai, avó) ou amigos e vizinhos e 

quando maiores vão sozinhas e por vezes são acompanhantes do irmão menor. 

Geralmente, durante o atendimento, as crianças mais novas são acompanhadas pelas 

mães, principalmente as menores de 3 anos. A sala de espera é conjunta com os adultos, 

reunindo no mesmo local a clientela de outras clínicas além da odontopediatria, ou seja, 

dentística, prótese e outros, variável segundo dia da semana e período de atendimento.  
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   4.5 Recorte empírico 

A investigação foi desenvolvida com dez mães que estavam acompanhando seus 

filhos, com idades igual ou inferior a seis anos, em atendimento na clínica de 

odontopediatria da referida universidade. 

A escolha desses atores sociais baseou-se na afirmativa de Minayo (1994) de que 

a pesquisa qualitativa trabalha com gente, com atores sociais em relação a grupos 

sociais. Partindo do pressuposto de que uma amostra ideal é aquela capaz de refletir a 

totalidade nas suas dimensões, propomos critérios múltiplos para a delimitação da 

amostra: privilegiar os sujeitos sociais que detêm os atributos que se pretende conhecer; 

efetuar entrevistas em número suficiente para permitir uma certa reincidência de 

informações,  garantia de que as informações contenham o conjunto das experiências e 

expressões dos elementos informantes. 

Desse modo, o tamanho amostral teve como base a saturação, a qual segundo 

Minayo (1999) considera o número de sujeitos  suficiente quando for permitido uma 

certa reincidência das informações, porém sem desprezar informações ímpares cujo 

potencial explicativo tem que ser levado em conta. Na busca qualitativa, preocupamo-

nos menos com a generalização e mais com o aprofundamento e abrangência da 

compreensão.  

Uma vez que a amostra ideal é aquela capaz de refletir a totalidade nas suas 

múltiplas dimensões, portanto seu critério não é numérico. A validade da amostragem 

está na sua capacidade de objetivar o objeto empiricamente, em todas as suas dimensões 

(Minayo, 1993). 
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4.6 Coleta de dados 

Os sujeitos foram convidados a participar voluntariamente da pesquisa; após 

explicação verbal e escrita de informações e esclarecimentos sobre a finalidade do 

projeto e sobre a importância da sua colaboração para o andamento da pesquisa (Anexo 

B), as mães assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo C), 

conforme Resolução CNS – n.° 196/96 e n.° 251/97, autorizando sua participação na 

pesquisa.  

Os dados foram coletados no primeiro e segundo semestres de 2002, após 

parecer favorável do comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Ribeirão Preto 

(UNAERP) com o Processo Memorando ComÉt/N° 158/2001 em 30/11/2001 (Anexo 

A). 

O “corpus” de análise do estudo é formado pelos dados obtidos através de 

entrevistas semi-estruturadas, as quais seguiram um roteiro em anexo (Anexo D) e pelas 

observações feitas no cotidiano da prática clínica (Anexo E / Anexo F).  

O modelo da entrevista foi previamente testada num estudo piloto com dois 

grupos de mães diferentes, no qual realizamos entrevistas com doze mulheres, sendo 

seis entrevistas em consultórios particulares da região central da cidade de Ribeirão 

Preto; e seis de uma universidade particular de Ribeirão Preto, momento em que foi 

possível avaliar a clareza e objetividade das questões. 

A opção da coleta de dados através de entrevista se justifica por ser um 

instrumento que possibilita obter informações contidas na fala dos sujeitos da pesquisa, 
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sendo uma fonte capaz de fornecer dados referentes a fatos, idéias, crenças, opiniões, 

sentimentos, conduta ou comportamento. Minayo et al. (1996) afirmam que: 

“A entrevista não significa uma conversa despretensiosa e neutra, 

uma vez que se insere como meio de coleta dos fatos relatados pelos 

autores, enquanto sujeitos- objetos da pesquisa, que vivenciam uma 

determinada realidade que está sendo focalizada” (p. 57). 

As mulheres foram selecionadas aleatoriamente dentro da amostra disponível 

seguindo os critérios de inclusão: mães de crianças atendidas na clínica de 

odontopediatria com menos de seis anos sem deficiência física e/ou mental. As 

entrevistas foram agendadas para uma hora antes do próximo retorno da criança à 

clínica.  

As entrevistas foram realizadas, individualmente, pelo próprio pesquisador em 

sala reservada nas dependências da Clínica de Odontologia da UNAERP. Todas as falas 

foram gravadas em fitas cassete, sob autorização das depoentes e transcritas pelo próprio 

entrevistador. 

Durante a entrevista mantinha-se uma dinâmica padronizada nas entrevistas, 

buscando incentivar o ator social a manifestar seus conhecimentos quanto às questões 

abordadas. Para Minayo (1993): “A entrevista não é simplesmente um trabalho de coleta 

de dados, mas sempre uma situação de interação na qual as informações dadas pelos 

sujeitos podem ser profundamente afetadas pela natureza de suas relações com o 

entrevistador.” 
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Desse modo, tanto a mãe entrevistada quanto o entrevistador estavam sentados 

em cadeiras iguais, no mesmo plano e sem qualquer móvel entre eles. 

“Pari passu” às entrevistas, realizamos também a observação: na sala de espera, 

durante a entrada para consulta, no momento do procedimento e na saída da clínica, na 

busca de apreender o contexto da interação da mãe com o odontólogo. Todas as 

informações descritivas quanto reflexivas, captadas do contexto foram anotadas no 

diário de campo, durante e/ou imediatamente após a observação. 

 

   4.7 Análise dos dados 

Optamos pela a análise de conteúdo, a qual segundo Minayo (1993): 

“...em termos gerais relaciona estruturas semânticas (significantes) 

com estruturas sociológicas (significados) dos enunciados. Articula a 

superfície dos textos descrita e analisada com os fatores que 

determinam suas características: variáveis psicossociais, contexto 

cultural e processo de produção de mensagem” (p. 203). 

Na busca de atingir os significados manifestos e latentes do material, realizamos 

a análise temática segundo a técnica de Bardin (1979) definida como o conjunto de 

técnicas de análise de comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição dos conteúdos das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) 

que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção das variáveis inferidas destas mensagens. Neste estudo optamos por 

proceder a análise temática pois esta nos conduziu à identificação de unidades temáticas 
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acerca dos significados atribuídos pelas as mães acerca de seu papel como cuidadora e 

promotora da saúde bucal do filho. 

Operacionalmente, conforme apresentado por Minayo (1999) a análise 

compreende de três etapas operacionais: 1ª) pré – análise - escolha de documentos a 

serem analisados; retomada das hipóteses e dos objetivos iniciais da pesquisa, 

reformulando-as frente ao material coletado; e na elaboração de indicadores que 

orientem a interpretação final; 2ª) exploração do material (operação de codificação) e 3ª) 

tratamento dos resultados obtidos e interpretação. 

Durante a trajetória de análise seguimos as seguintes etapas: 

a) Leituras flutuantes das fontes da pesquisa (conjunto de entrevistas e diário de 

campo) 

b) Identificação de núcleos temáticos. 

c) Discussão dos temas encontrados com o referencial teórico trabalhado 

anteriormente. 

d) Estabelecimento de conclusões com bases nos resultados do estudo. 

Durante os resultados são apresentadas falas das depoentes, sendo que os nomes 

citados e seus próprios nomes são fictícios. 

 


