
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            6 Considerações finais 
 



  
 
 
                                                                                                                   Considerações finais 
 

136

 

 

6 Considerações finais 

 

Ao tecer as considerações finais deste estudo, tivemos por objetivo destacar 

aspectos que entendemos ser cruciais a compreensão dos significados atribuídos 

pelas mães de crianças de 0 a 6 anos em tratamento odontológico, acerca de seu 

papel como cuidadora da saúde bucal do filho, bem como apontar possibilidades ao 

odontopediatra para a construção de um modelo de assistência que contemple a mãe, 

e por extensão toda a família como agente do cuidado na saúde bucal da criança. 

Nossas inquietações iniciais centravam-se na participação das mães no 

cuidado da saúde bucal de seus filhos no cotidiano da família e durante o tratamento 

odontológico. Procuramos apreender como um grupo composto na maioria por mães 

de camada popular pensavam e agiam ante aos cuidados maternos relacionados a 

saúde, particularmente a saúde bucal dos filhos, analisados sob o referencial teórico 

do conhecimento científico e popular sobre saúde bucal.  

No percurso da pesquisa buscamos as unidades de significados sobre saúde, 

saúde bucal e o papel materno e do odontólogo no cuidado com a saúde bucal, 

através das falas das mães entrevistadas e envolvendo também, a aproximação e 

observação do espaço social onde desenvolve o tratamento odontológico, a Clínica 

de Odontopediatria. 

Podemos depreender que o significado atribuído à saúde pelas mulheres, 

perpassa uma visão mais ampliada de ser esse um estado não só biológico, mas de 

uma complexidade ainda não apreendida por elas, no campo das idéias, entretanto, 
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tem visibilidade no campo prático de ser o corpo saudável aquele que é funcional, ou 

seja, o adulto precisa ter disposição para trabalhar e a criança para brincar. Para elas 

ter saúde é fundamental para a continuidade da vida. Numa visão de cunho 

mecanicista, de polaridade e fragmentação, o significado que atribuem ao processo 

saúde-doença se constrói sob a idéia de saúde, como ausência de doença (“quando 

num tem nada, não sente nada”), ou mesmo quando significam saúde bucal 

dissociada da saúde geral, revelando ser de importância menor os problemas na 

boca. Tal aspecto nos adverte para um necessário investimento em estratégias 

educativas a população, através de programas de ações que visem formar uma 

consciência coletiva sobre saúde bucal. 

Reconhecem que ter boa saúde bucal é não ter cáries, utilizando do processo 

de redução analógica, referido por Boltanski (1984). Tal processo se caracteriza por 

passagem de categorias científicas (conhecimento elaborado na odontologia) às 

categorias populares. Considera o autor que efetua-se na maior parte dos casos em 

função, ou da sinonímia, ou da homonímia do termo emprestado e desconhecido, 

com outros termos conhecido. Desta forma, as mulheres descrevem o ciclo da 

doença cárie, como doença transmissível, e os meios de como evitá-la, deixando 

evidenciar que o filho “pegou cárie” por seu descuido em relação aos hábitos 

alimentares e de higiene bucal durante a primeira infância. E ainda, atribuem o 

aparecimento da cárie a fatores ligados a sua própria saúde no que se refere as 

ocorrências e cuidados na gravidez e fatores hereditários. 

Assim, uma boa alimentação ganha força e representatividade na relação que 

estabelecem sobre saúde bucal do filho e o cuidado por elas prestado. 
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Os alimentos e a forma como apresentados à criança (consistência) passa a 

merecer atenção. Atribuem aos alimentos qualificativos de serem “bons” e “ruins” 

para os dentes. Coerentemente com o que consideram por doença da boca, a cárie, os 

alimentos são classificados como protetores, “bons” (frutas, verduras) são aqueles 

mais saudáveis que não causam cárie, já os “ruins” que grudam nos dentes, ficam na 

boca (doces, salgadinhos, balas) e devem ser evitados.  

O aleitamento materno foi somente considerado pelas propriedades 

nutricionais e imunológicas do leite. Não há menção acerca de ser um importante 

fator de proteção aos distúrbios miofuncionais, nem mesmo sobre sua relação com a 

formação e manutenção da funcionabilidade dos dentes. Acreditamos que tal 

concepção está construída no que as mães reconhecem como problema bucal 

circunscrito à doença cárie. 

Ainda sobre a relação da saúde bucal e alimentação, as mães apontam o uso 

de mamadeiras, freqüentemente enriquecidas com achocolatados, farinhas ou 

açúcares, associado às más condições de higiene, o que resultou nos seus filhos a 

cárie de mamadeira. Entretanto, apesar do reconhecimento dos malefícios oriundos 

de tal prática, a manutenção da mesma ocorre para garantir a nutrição do filho, que 

não aceita outra via para receber o alimento, em detrimento dos efeitos que trará 

sobre os dentes. Entendemos que o uso da mamadeira singularmente aqui descrito, 

mereça ser investigado relacionado a questões culturais e sociais que mantém o uso 

deste artefato por séculos, como prática de oferecer alimentos a bebês.  

Ressaltamos que em passado remoto, os achados antropológicos de vasos 

parecidos com mamadeira junto a túmulos de bebês no antigo Egito, revelam 

indícios de que, desde que a raça humana surgiu tem se preocupado com formas de 
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substituir a mulher na função de aleitar o filho. Contemporaneamente as 

transformações sociais e o avanço tecnológico no decorrer dos tempos deram outras 

formas e atrativos ao uso da mamadeira, a qual se apresenta par e passo com o 

desenvolvimento dos leites artificiais. 

A menor importância atribuída pelas mulheres à saúde da boca mostra-se 

coerente com a visão dissociada que têm sobre a relação da saúde bucal com a saúde 

do corpo. 

Sob a mesma lógica que conduz essas mães a considerarem os alimentos 

“bons” e “ruins”, elas estabelecem os hábitos de higiene, os quais se constituem na 

escovação dental obrigatória e regular após refeições sólidas e ingestão de alimentos 

açucarados. Apesar de mencionarem a necessidade do uso de fio dental e bochechos, 

na prática diária relatam que no cuidado com os filhos não utilizam estes utensílios, 

os quais parecem mais um luxo, que um utilitário. Tal resultado possibilita 

repensarmos nossos discursos na odontologia, adequando-os às diferentes realidades 

contextuais. 

Apesar de reconhecerem como importantes, as ações de prevenção à cárie, é 

na ação curativa que as mães atribuem um maior valor. Num contexto em que a 

tecnologia e a intervenção são essencialmente valorizadas, as ações curativas 

ganham visibilidade, na medida que libertam a criança do sofrimento, da dor e do 

estigma de ter os dentes podres. Já as ações preventivas não têm seus efeitos de 

forma tão visíveis, o que favorece repetir o ciclo da doença cárie. 

Os hábitos deletérios como uso de chupetas e mamadeiras, bem como chupar 

o dedo e ranger os dentes foram considerados pelas mães, como hábitos a serem 
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controlados e eliminados, entretanto não guardam uma relação tão evidente com os 

problemas de saúde bucal apresentados em seus filhos. 

A lógica operante nos significados que essas mulheres atribuem ao processo 

saúde-doença bucal e às práticas de cuidado abarcam múltiplas dimensões, como 

refere Minayo citada por Canesqui (1994), tais dimensões incluem expressões social 

e individual, envolvendo significações culturais e relações sociais, bem como 

manifestações das contradições sociais e da luta política. Nesse sentido há de se 

destacar o papel do conhecimento científico na construção das representações que os 

indivíduos elaboram sobre o processo saúde-doença, em que o processo de 

medicalização ganha realce.  

Nesse contexto é que se deve entender a visão recortada e dissociada que 

essas mulheres têm sobre o processo saúde-doença bucal, onde doença é ter cárie 

requerendo intervenção. Desse modo entendemos que há a necessidade de se 

incorporar a saúde bucal num lugar de destaque, integrada a saúde geral, utilizando 

da divulgação escrita (folhetos, cartilhas, livros), falada (programa de rádio e 

televisão) e campanhas nacionais de saúde. 

Também na equipe de saúde é necessário abrir possibilidades para uma visão 

multidisciplinar onde o odontólogo possa estar inserido bem como, os demais 

profissionais de saúde possam reconhecer aspectos básicos de saúde bucal. Nas 

condições como estão distribuídos os profissionais de saúde, médicos e enfermeiros 

são os que freqüentemente atuam com mães e crianças, em todos os níveis de 

assistência à saúde, e na medida que reconhecem distúrbios na saúde bucal podem 

trabalhar de forma integrada com os odontólogos. 
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Através da análise dos dados das entrevistas, compreendemos que essas mães 

apresentam vivências diferentes de cuidado com a saúde bucal do filho, tendo pontos 

em comum e outros que parecem divergir, entretanto os significados atribuídos a 

essas vivências se ancoram num mesmo universo cultural, de amor incondicional da 

mãe pelo filho e do dever materno. Sabemos que, cotidianamente, homens e 

mulheres como seres sociais são constituídos pela cultura, pela ação da própria 

sociedade e suas regras e conformação de comportamento. A cultura é aqui 

entendida como campo de luta e contestação em que se produzem tanto os sentidos 

quanto os sujeitos que constituem os diferentes grupos sociais em sua singularidade. 

No grupo de mães estudadas, as concepções de maternidade e de cuidado do 

filho/a, particularmente da saúde bucal, remetem aos padrões tradicionais, que 

consistem nas concepções de maternidade com visões essencializadas de ser mulher 

reduzida a condição de ser mãe. Como vimos, o cuidar é uma atividade regida pelo 

gênero, de domínio feminino, o que se mostra na concretude das ações 

desempenhadas no cuidado com a saúde bucal das crianças, atribuição 

prioritariamente assumida pelas mães, seguida pelas avós, tias e irmãs.  

Apreendemos que para essas mães, o cuidar da saúde bucal do filho implica 

responsabilidade e compromisso contínuo, que no próprio significado original da 

palavra em inglês, care significa carga; cuidar é assumir uma carga. Particularmente, 

na saúde bucal significa incorporar na vida cotidiana dos filhos bons hábitos de 

higiene, alimentação e controlar os hábitos deletérios; assume o papel de 

socializadora tornando-o autônomo no cuidado, na medida que este se desenvolve e 

adquire habilidades para faze-lo sob supervisão materna.  
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Depreendemos que as mães deste estudo, ao cuidar da saúde bucal dos filhos 

acionam as dimensões morais, tais como responsabilidade, abnegação, culpa, 

autoridade e gratificação. Desta forma, para elas, o sentido desse fazer na promoção 

e proteção da saúde bucal do filho está no fato de “querer dar o melhor para o filho”, 

o que supera o cansaço, todo e qualquer desgaste manifestados em si mesmas, mas 

fazem em apelo, que para isso é preciso “ter tempo para cuidar”. 

O grande desafio para nós profissionais é transformar essa realidade da 

assistência de modo a considerar a mulher/mãe enquanto um sujeito com valores, 

saberes e anseios sobre o cuidado da saúde bucal de seu filho, abrindo espaço para 

compreender as mães em suas reais condições para o exercício do cuidado da saúde 

bucal do filho. Dentre as possibilidades na construção de um novo paradigma de 

assistência odontológica um caminho, a ser desenhado é se propor a uma releitura do 

biológico da saúde bucal, tomando o social/cultural como base para intervenção. 

Outro aspecto a se considerar, principalmente em se tratando do cuidado à saúde 

bucal infantil é o cuidado materno analisado sob a perspectiva das relações sociais de 

gênero.  

Importante contribuição do gênero, enquanto categoria de análise, é o fato de 

trazer em si demarcações mais evidentes contra o determinismo biológico de ser a 

mulher “naturalmente” hábil no prestar cuidado ao filho contrapondo ao homem para 

esta função. Tal enfoque desafia as estruturas socialmente postas recriando 

possibilidades de novos arranjos entre os gêneros, tais como a socialização dos 

cuidados com o filho e na esfera do privado. Nesse sentido, é possível pensar no 

cuidado enquanto função da família, não mais restrita a figura da mulher/mãe. 
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Entendemos a família, como uma unidade de saúde, que tem potencialidades 

em partilhar das responsabilidades, portanto a família não pode se vista apenas como 

aquela que cumpre as ações determinadas por profissionais de saúde. Ao reconhecer 

o papel da família em responder pela saúde de seus membros, o profissional deve 

considerar as dúvidas, opiniões e a atuação da família na proposição de suas ações. 

Nessa lógica, portanto, a assistência à família como unidade de cuidado à 

saúde implica conhecer como cada família cuida e identifica suas forças, suas 

dificuldades e seus esforços para partilhar responsabilidades com base nas 

informações obtidas, o profissional deve utiliza seu conhecimento sobre cada uma 

delas, para juntamente com ela, pensar e implementar a melhor assistência possível. 

Nas questões de saúde bucal das crianças, onde o agente do cuidado é a mãe, 

devemos conhecer suas percepções individuais acerca da importância da saúde 

bucal; entender as condições sócio-econômicas e demográficas, e por fim, avaliar a 

real capacidade e vontade de modificar os hábitos relacionados a boa saúde bucal, 

cabendo ao profissional contribuir através de motivação ao autocuidado. 

Conforme explicam Chan et al. (2002), os pais precisam de ser ajudados a 

entender que eles são modelos para seus filhos e precisam ser encorajados a 

melhorar os hábitos de saúde dental de seus filhos. Consideram que os profissionais 

de saúde são os primeiros a entrar em contato com as futuras mães, precisam 

disseminar informações adequadas e acuradas sobre cuidado com a saúde bucal para 

crianças e cuidadores.  

É necessário então, promover a conscientização entre a maioria dos 

cuidadores das crianças de hoje, para no futuro termos jovens livres de cárie e 

multiplicadores do conhecimento de saúde bucal. 
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Saúde bucal, como um todo envolve questões de promoção de saúde, de 

qualidade de vida e por conseguinte de direito de cidadania ainda distante para 

grande parte da população brasileira. A ruptura das amarras da visão biológica de 

saúde se faz necessária, particularmente na saúde bucal, de modo que a se reconheça 

que os problemas bucais não se resumem em sentir dor, mau cheiro e a falta de 

dentes. 

Assim refletir o cuidado materno na saúde bucal do filho, envolve considerar 

numa primeira instância que saúde bucal não é um luxo, e sim sanitariamente 

necessária, haja visto que um cuidado adequado a saúde bucal é fundamental na 

manutenção da saúde geral. 

Nas estratégias atuais que operam a promoção, prevenção e tratamento a 

saúde bucal importante função é ocupada pela mulher seguindo regras e normas, 

auxiliando o profissional na execução de seu trabalho. 

Para as mães deste estudo, o tratamento odontológico recebido por seus filhos 

é significado como gratidão, dádiva. O valor atribuído ao profissional como detentor 

de um saber e de uma técnica especializada, reconhecidamente de difícil aquisição 

para a população desfavorecida, como a delas. 

Aspecto da construção cultural sobre dentição em crianças mostram-se 

presentes nas falas destas mulheres, o que se constituem em obstáculos a adoção de 

medidas tais como a ida precoce e periódica ao dentista. Evidenciam permanências 

de idéias de que dentes de leite não são tratáveis, e da busca por assistência 

odontológica em situações emergenciais – na presença de dor, trauma, que não 

permitem a espera. A estética bucal aparece também entre as razões que motivam a 

procura pelo profissional, mas secundariamente às situações de dor e trauma. 



  
 
 
                                                                                                                   Considerações finais 
 

145

Numa relação triangular odontólogos, crianças e mães é estabelecido cuidado 

em saúde bucal. No espaço social da clínica odontológica, cada um destes atores 

sociais esboçam suas propriedades atuantes, dentro dos limites técnicos e normativos 

estabelecidos em protocolos da odontopediatria. Nesse sentido, o espaço 

fundamental de domínio do profissional é o do conhecimento e das habilidades 

técnicas; o da criança é de ser paciente, receptor do cuidado e o da mãe como 

cuidadora, deixando expressar sua dimensão moral de ser mãe, atuando como 

responsável e exercendo sua autoridade frente ao filho, para se deixar tratar pelo 

odontólogo. 

Consideramos que seja necessário capacitar o profissional a desenvolver uma 

melhor interação com as mães, o que inclui não somente considerá-la em sua 

dimensão moral de manter o filho sob controle, para facilitar o seu trabalho, mas 

compartilhar o cuidado possibilitando a mãe a ocupar a posição de agente na 

recuperação e manutenção da saúde bucal de seu filho. 

A compreensão dos significados do cuidar da saúde bucal dos filhos traz 

subsídios a elaboração de estratégias no campo da assistência, do ensino além de 

apontar para a necessidade de desenvolvimento de outras pesquisas. O que resta, e 

vale a pena resgatar, é o compromisso de abrir possibilidades de trabalhar adequando 

as orientações e ações à pluralidades de formas de ser mãe cuidadora da saúde bucal 

do filho.  

Desse modo, por este trabalho se apresentar como uma discussão nova no 

saber construído da odontologia é impostergável a necessidade de futuros trabalhos 

que esclareçam, bem como delineiem caminhos a serem seguidos, pois apesar de já 

se apontar para uma premência de mudança de paradigma e dos avanços 
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tecnológicos na odontologia, a mulher continua sendo reduzida à mãe da criança, 

nada mais que a cuidadora e responsável pela saúde bucal do filho.  

É obvio que a mulher tem um importante papel social a desempenhar na 

reprodução e no cuidado com a prole, o que como enfatiza Dytz(1988) tal cuidado 

vai desde a criação e educação dos filhos até o manejo das enfermidades, 

enfrentando, contudo, muitas dificuldades em relação a estas tarefas, ocasionadas em 

parte pela falta de conhecimento. Entretanto ela não deve ser valorizada apenas a 

partir de sua função social, mas também como pessoa, como indivíduo. Partindo 

desse princípio, a mulher deve ser cuidada para que ela possa cuidar da família. 

O ponto focal é valorizar o papel da mulher nos diferentes momentos de sua 

vida, onde a maternidade se constitui de uma experiência especial no universo 

feminino. Nesse sentido os profissionais de saúde devem assumir uma postura de 

educador que compartilham saberes buscando devolver à mulher sua autoconfiança, 

abalada pela expropriação do seu próprio saber na vivência da maternidade. 


