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RESUMO 

 

Ações promotoras de saúde e independência para pessoas idosas são 

indispensáveis. Compreender essa construção no cotidiano da provisão dos 

cuidados talvez estimule o desenvolvimento de capacitações ao bem estar nesta 

população. O objetivo deste estudo foi Identificar a repercussão da provisão do 

cuidado formal em saúde bucal na percepção de senescentes. Desenvolvemos uma 

pesquisa de base qualitativa com abordagem fenomenológica, onde realizamos 

entrevistas semiestruturadas e individuais com 30 pessoas de idade superior a 50 

anos (22 mulheres e 08 homens), em um Centro de Convivência na cidade de 

Natal/Rio Grande do Norte, no nordeste do Brasil. Os relatos obtidos foram 

analisados em cinco estágios: transcrição dos discursos sem preocupação 

interpretativa; limpeza de erros linguísticos e repetições; leitura repetitiva e exaustiva 

para apreensão do sentido das informações coletadas; seleção das unidades 

significativas dos discursos, correspondendo aos trechos relevantes no horizonte do 

fenômeno em estudo; e compreensão da ideografia elaborada pelos participantes 

por grupos temáticos simbólicos. Assim, identificamos as essências temáticas de: 

determinante social e iniquidade em saúde bucal; e provisão de cuidados de saúde 

bucal e mal-estar físico, mental e social. Concluímos que a prestação de cuidados 

agregando abordagem humanístico-ética pode levar a vivências dignificantes no 

processo de envelhecimento, destacadamente quando estimula a promoção da 

segurança pessoal. O âmago desse trabalho descortina uma vertente multidisciplinar 

que perpassa a saúde, a educação e a ética. 

 

Palavras-chave: Envelhecimento. Cuidado Periódico. Senescente. Pesquisa 

Qualitativa. Humanização da Assistência. Idoso.   

 

 

 

 

 

 

 

vii 

 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&task=exact_term&previous_page=homepage&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Humanização%20da%20Assistência


8 

 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

CCES - Centro de Convivência Espaço Solidário  

CEP - Comitê de Ética em Pesquisa 

CSPNSC - Centro Sócio Pastoral Nossa Senhora da Conceição 

DER - Departamento de Estradas e Rodagens 

FUNRURAL - Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural 

IDH - Índice de Desenvolvimento Humano 

ILPI - Instituição de Longa Permanência para Idosos 

INPS - Instituto Nacional de Previdência Social  

OMS - Organização Mundial da Saúde 

PPGCSa - Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde 

SB Brasil - Levantamento epidemiológico de Saúde Bucal do Brasil 

SEMURB - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 

SESI - Serviço Social da Indústria 

UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

US - Unidade Significativa 

WHO - World Health Organization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii 

 



9 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Natal, RN/ Brasil – Fonte: Miescher, 2008.............................. Pág.15 

Figura 2 - Bairro de Mãe Luiza. Natal/RN – Fonte: SEMURB, 2012...... Pág.16 

Figura 3 - Etapas de análise dos dados. Natal/RN..................................  Pág.18 

Quadro 1- Distribuição dos participantes da pesquisa, por idade e sexo. 

Natal/RN, 2012............................................................ 

 

Pág.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ix 

 



10 

 

 

SUMÁRIO 

                                                                                                       

1 INTRODUÇÃO 11 

  

2 JUSTIFICATIVA 13 

  

3 OBJETIVOS 14 

3.1 Objetivo geral 14 

3.2 Objetivos Específicos 14 

  

4 MÉTODOS 15 

4.1 Tipo de estudo 15 

4.2 Local da pesquisa  15 

4.3 População e amostra 17 

4.4 Instrumento e técnica de coleta de dados 17 

4.5 Aspectos éticos 18 

4.6 Procedimentos para análise dos dados 18 

  

5 ARTIGO PRODUZIDO  20 

5.1 Aceite de publicação 21 

5.2 Artigo para publicação 22 

  

6 COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 32 

  

7 REFERÊNCIAS 41 

  

APÊNDICES 45 

  

ANEXOS 78 

  

 

 

 

x 

 



11 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O panorama do envelhecimento humano evidencia uma elevação significativa 

do quantitativo de idosos em países europeus e com maior rapidez na América 

Latina e no Caribe1. Há cerca de 150 anos, as pessoas idosas não representavam 

mais de 2 ou 3% da população total. Atualmente representam quase 15%, e no ano 

2030 aproximar-se-ão dos 25%2. Nesta trajetória se vinculam também taxas de 

expectativa de vida cada vez maiores, expandindo a faixa etária de longevos.  

No Brasil, dados censitários mostram um crescimento da população de 

idosos, provocando um alargamento do topo da pirâmide etária. O crescimento da 

participação relativa da população com 65 anos ou mais alcançou 4,8% em 1991, 

passou a 5,9% em 2000 e chegou a 7,4% em 2010. No período entre 1999 a 2009, o 

peso relativo dos idosos (60 anos ou mais de idade) no conjunto da população 

cresceu de 9,1% para 11,3%3.  

Essa significativa mudança demográfica gera desafios às áreas da saúde, 

educação, trabalho, habitação e previdência social, determinando a importância da 

percepção integral das pessoas em seu contexto de inserção, do efetivo emprego de 

recursos tecnológicos já identificados e incremento de estratégias logísticas visando 

o envelhecimento ativo. É indispensável propiciar condições favoráveis à educação 

e saúde, à inclusão e participação ativa, bem como de mobilidade segura, 

objetivando manter a independência e a qualidade de vida no envelhecimento, o que 

envolve atitudes de precaução e cuidado. 

À medida que as populações envelhecem, um dos maiores desafios das 

políticas de saúde é alcançar um equilíbrio entre o apoio ao autocuidado (pessoas 

que cuidam de si mesmas), cuidado informal (cuidado prestado por familiares e 

amigos) e o cuidado formal (prestado por serviços social e de saúde)4. Nos serviços 

de saúde, a prestação do cuidado profissional tem ocorrido de forma assistencial, 

predominantemente técnica e curativa, sem incluir reflexões sobre o processo 

saúde/doença em si, e repercussões deste decurso sobre os indivíduos e coletivos 

humanos. A ausência da ativação de práticas integradoras dos vários aspectos da 

prestação do cuidado formal em saúde tem perpetuado várias dicotomias e 

prejudicado o desenvolvimento de capacitações às pessoas, principalmente no 

tocante a execução de ações de vigilância em saúde e controle de eventos e de 

agravos, em sua maioria, evitáveis.  
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Neste contexto é, portanto, indispensável identificar o que poderia fomentar o 

cuidado preventivo e a capacidade para se minorar perdas decorrentes nos ciclos da 

vida, sejam elas biofisiológicas ou psicossociais. Reconhecemos que a provisão de 

cuidados formais em saúde – aqueles conduzidos por profissionais – pode interferir 

positivamente com a observação, produção e emprego de ações afirmativas. A 

hipótese é a de que profissionais com essas habilidades e competências podem 

articular a promoção da saúde, marcando favoravelmente a vida dos indivíduos.  

Desse modo, um estudo relativo à percepção de adultos mais velhos 

(senescentes) sobre o cuidado formal vivenciado em saúde bucal, abrangendo 

elementos preventivos e curativos, poderá indicar reflexos das ações e atitudes 

intervencionistas impregnadas em um ser humano. As pessoas carregam consigo as 

marcas de experiências que lhes são significativas e que podem revelar sentidos, 

cujo entendimento se faz necessário no exercício de práticas de intenção cuidadora. 

Assim, é preciso averiguar: o cuidado formal recebido em saúde bucal foi 

influenciado por quê; ou influenciou sobre o quê, no processo do envelhecimento?  
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2 JUSTIFICATIVA   

 

As ciências da saúde, em geral, experimentam avanço técnico e científico 

capaz de responder à maioria dos problemas de saúde das populações humanas. 

Entretanto, os profissionais da área concretamente parecem não se adequar aos 

processos de abordagem das pessoas. A singularidade em privilegiar a doença e 

seu mecanismo etiopatogênico condicionando a relação profissional/paciente ao 

enfoque terapêutico, advindo da identificação de sinais e sintomas, não tem 

favorecido elos significativos nesta relação. Muitas vezes, o monólogo instituído ou a 

falta de diálogo se torna um peso, vivenciado com desânimo, na carência de quem o 

deseja e inabilidade de quem deveria ensejá-lo. É identificado: a prestação de 

cuidados de saúde bucal, destacadamente para pessoas que vivem na pobreza, 

apresenta barreiras de comunicação que reduzem severamente a eficácia da 

prestação dos cuidados profissionais5.  

Diante do progressivo envelhecimento das populações humanas é imperativo 

observar o relacionamento entre profissional e paciente de forma a qualificar o 

cuidado prestado e contribuir para a capacitação das pessoas ao longo da vida. 

Será que prestar cuidados com o estabelecimento de vínculos solidários, pode 

viabilizar o direito das pessoas em serem ouvidas e cuidadas nas suas dificuldades 

pessoais, estimulando o fortalecimento da corresponsabilidade na produção da 

saúde?. 

Desejando respostas às interrogações que se apresentam, resolvemos 

indagar sobre os reflexos do cuidado profissional de saúde bucal na vida de 

senescentes. 
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3 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral: Identificar a repercussão da provisão do cuidado formal em saúde 

bucal na percepção de senescentes. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

 Estudar a prestação do cuidado formal em saúde bucal envolvendo senescentes; 

 Situar condições gerais de vida e relacionar repercussões do cuidado formal em 

saúde bucal no envelhecimento. 
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4 MÉTODOS 

 

4.1 Tipo de estudo 

Foi desenvolvida uma pesquisa de base qualitativa com abordagem 

fenomenológica, visando desvelar o fenômeno da provisão do cuidado formal de 

saúde bucal e repercussões, no modo como se apresentava a percepção consciente 

de senescentes. O campo e a população de estudo foram intencionalmente 

selecionados por situação socioeconômica, localização espacial e acessibilidade. 

 

4.2 Local da pesquisa: 

O local da pesquisa foi o Centro de Convivência Espaço Solidário (CCES) 

situado no bairro de Mãe Luiza na cidade de Natal, Rio Grande do Norte/Brasil 

(Figuras 1 e 2).  

 

                       Figura 1 - Natal, RN / Brasil. 

                       Fonte: Miescher, 2008 
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                         Figura 2 - Bairro de Mãe Luiza. Natal/RN.  

                         Fonte: SEMURB, 2012 

 

O bairro de Mãe Luiza está situado próximo ao centro da cidade e às praias 

urbanas. É cercado por dunas, com ruas estreitas e relevo acidentado. Com cerca 

de 17.000 habitantes, caracteriza-se pela homogeneidade da população quanto às 

condições socioeconômicas: a maioria das famílias (73,62%) tem renda mensal 

média entre 0 e 3 salários mínimos. Entre as pessoas responsáveis pelos domicílios, 

estão 22,72 % sem instrução ou com menos de um ano de estudo, e 24,10 % com 

até três anos de educação formal. No bairro vivem 2.507 pessoas na faixa etária de 

50 anos ou mais de idade. Localiza-se na zona leste da capital, região administrativa 

com maior índice de pessoas idosas6. 

Em 1983 foi fundado o Centro Sócio Pastoral Nossa Senhora da Conceição 

(CSPNSC) com caráter filantrópico e de ação sócio pastoral objetivando promover a 

vida humana e social do bairro. Entre as realizações do CSPNSC destacou-se a 

construção do CCES, para receber senescentes em situação de risco social: um 
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grupo de indivíduos, que nasceu, cresceu, vive, trabalha e envelhece em condições 

injustas e evitáveis.  

O CCES inclui estadia fixa e/ou temporária para senescentes em estado de 

dependência funcional parcial ou total com ausência ou omissão de responsável 

cuidador e situação de abandono familiar. São 24 moradores de ambos os sexos, 

média de 20 diaristas e cerca de 80 a 100 pessoas da Terceira Idade em dias de 

comemorações ou atividades como o ofício religioso. É um ambiente espaçoso, com 

salão coletivo, piscina, refeitório, dormitórios para acomodação dupla e banheiro, 

mecanismos de acessibilidade, transporte adaptado e outros espaços coletivos ou 

individualizados, projetados para residentes, diaristas, visitantes e funcionários. A 

sua face é a de uma casa de família ampliada, sendo estimulado o entrelaçamento 

vivencial com adultos, jovens e crianças, evitando as características dos abrigos 

tradicionais – Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), como o 

confinamento e a segregação. Isto destaca o CCES no contexto da cidade e na 

promoção da cidadania ativa. 

 

4.3 População e Amostra 

Inicialmente, divulgamos na comunidade por meio de comunicados orais e 

escritos, vinculados a locais como igrejas, escolas e associações, a ocorrência de 

uma reunião com fins de explicação da proposta de uma pesquisa na área da saúde 

bucal envolvendo senescentes. 

No dia marcado, compareceram 60 pessoas, porém, a pesquisa dar-se-ia 

com aquelas que atendessem aos critérios de inclusão previamente estabelecidos: 

ter a idade de 50 anos e mais, participar em reunião de apresentação da proposta 

de pesquisa, ter visitado um dentista em qualquer época da vida, se apresentar 

espontaneamente nos dias agendados para realização das entrevistas e assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Desse modo, 58 pessoas formaram o 

grupo de pesquisa e as entrevistas prosseguiram sob a orientação da conformação 

de uma amostra não probabilística por conveniência. Ao aplicarmos o critério de 

saturação previsto na pesquisa qualitativa, o delineamento do quadro empírico foi 

considerado suficiente quando passou a ocorrer reincidência das informações7. 

Assim, 30 pessoas, de ambos os sexos, constituíram o grupo investigado. 

 

4.4 Instrumento e técnica de coleta de dados 
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Coletamos os relatos de histórias de vida tópica - ênfase em determinada 

etapa ou setor da vida pessoal7, utilizando um roteiro de entrevista semiestruturada 

(Apêndice 1), aplicado diretamente aos participantes, de modo frente a frente, 

pesquisado e pesquisador, em torno de 60 minutos de entrevista dialógica, gravada 

em fitas cassete, e posteriormente transcritas para fins de análise.  

 

4.5 Aspectos éticos 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, sob o 

título “Saúde Bucal na Terceira Idade” e no 57/02. 

 

4.6 Procedimento de análise dos dados 

As informações obtidas foram analisadas em cinco etapas (Figura 3). 

Inicialmente, transcrevemos os relatos sem nenhuma preocupação interpretativa 

(Apêndices 2 e 3). Nessa etapa ocorre uma interação na linguagem 

pesquisador/pesquisado, sem a interferência de conceitos previamente 

estabelecidos. Significa caminhar na direção do fenômeno objeto de estudo, no 

modo como este se apresentava a percepção consciente do participante, de forma a 

ressaltar sua importância no processo de conhecimento.      

 

Figura 3 – Etapas de análise dos dados. Natal/RN. 
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Em seguida, realizamos uma leitura repetida e exaustiva das transcrições 

para absorção do sentido das proposições elaboradas e compreensão do fenômeno 

por intuição. O objetivo desta etapa é apreender as Unidades Significativas (US) dos 

discursos, que são escritas na linguagem do pesquisador.  As US são identificadas a 

partir de cortes efetuados na extensão de todo o discurso, pois não se trata da 

percepção da descrição pormenorizada do todo relatado, mas do expressado com 

sentido à luz da pergunta formulada8. A apreensão das US (discriminação das 

descrições dos sujeitos)  é realizada com a finalidade de se atingir a essência do 

fenômeno. Neste momento, os relatos são interpretados, constituindo os momentos 

distinguíveis sintetizados, de modo a apresentar uma proposição consistente da 

experiência do sujeito em relação ao fenômeno. Elas são expressas ao final de cada 

levantamento, tornando visíveis os significados contidos nas descrições ingênuas 

dos sujeitos.  

Após esta etapa, identificamos os aspectos das estruturas indicadoras de 

uma ideografia mais geral. Esta etapa, não visa apenas de uma verificação cruzada 

das afirmações, mas de uma profunda reflexão sobre a estrutura do fenômeno9. A 

partir desse momento são percebidas as essências temáticas contidas no discurso e 

que desvelam o fenômeno em estudo.        

Os resultados são descritos e discutidos, de forma a descortinar o fenômeno 

percebido por aquele que o vivenciou, numa perspectiva que intenta compreender 

essa experiência do mundo-vida, na rede do mundo científico.  
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5 ARTIGO PRODUZIDO 

 

5.1 O artigo “Envelhecimento: impacto da provisão de cuidados formais em saúde 

bucal” foi inicialmente aceito para apresentação no congresso da Rede Unida 2012 

(Anexo 1) e em seguida publicado em forma de resumo expandido em anais no 

periódico INTERFACE - COMUNICACAO, SAUDE, EDUCACAO - Suplemento no 1, 

2012, ISBN 1414 – 3283 (Anexo 2), que possui fator de impacto 0.1316 e Qualis B3 

da CAPES para a área de Medicina II. 
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Raros estudos indagam se perdas decorrentes do processo de envelhecer podem 

ser minoradas pela tessitura de valores humanos mais permanentes. Dentre as 
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podem imprimir dignidade à vida do senescente, necessita ser estudada e divulgada. 
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Envelhecimento: impacto da provisão de cuidados formais em saúde bucal 

Resumo 

Estudo ancorado na fenomenologia para identificar a percepção de adultos mais 

velhos sobre o cuidado formal recebido em saúde bucal. Realizamos entrevistas 

individuais semiestruturadas com 30 pessoas de idade superior a 50 anos em um 

Centro de Convivência para idosos no nordeste do Brasil. Analisamos os relatos 

obtidos em cinco estágios: transcrição dos achados sem preocupação interpretativa; 

limpeza de repetições e correções gramaticais; leitura exaustiva das informações; 

seleção de unidades significativas dos discursos; e identificação das categorias 

temáticas de: determinante social e iniquidade em saúde bucal; e provisão de 

cuidados de saúde bucal e mal-estar físico, mental e social. Concluímos que prestar 

cuidados em saúde bucal valorizando a humanização, possibilita vivências 

afirmativas de estímulo à segurança das pessoas na trajetória do envelhecimento.  

Palavras-chaves: Envelhecimento. Saúde Bucal. Adultos mais Velhos. Cuidado. 

Humanização. 

 

Envejecimiento: impacto de la prestación de los cuidados formales de la salud 

bucal 

Resumen 

Estudio baseado em la  fenomenologia para identificar la percepción de  los adultos 

ancianos sobre el cuidado formal recibido en la salud bucal. Realizamos entrevistas 

individuales semiestructuradas con 30 personas de edad superior a 50 anos en um 

Centro de Convivencia para ancianos en el nordeste del Brazil. Analizamos los 

relatos obtenidos en cinco estractos: transcripción de los resultados encontrados sin 

preocupación de interpretación; limpieza de repeticiones e correcciones 

gramaticales; lectura exhaustiva de las informaciones; selección de unidades 

significativas de los discursos; y identificación de las categorias temáticas de: 

determinantes sociales y iniquidad en salud bucal; promoción de cuidados de salud 

bucal y mal estar físico, mental y social. Concluímos que prestar cuidados en salud 

bucal valorizando la humanización, possibilita  vivencias positivas de estímulo a la 

seguridad de las  personas en la trayectória de envejecimiento.  

Palabras clave: Envejecimiento. Salud Oral. Adulto Mayor. Atención. Humanización. 

 

Aging: The Impact of the provision of formal oral health care 
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Abstract 

This study was based on phenomenology with the aim to identify the perception of 

elderlies on received formal oral health care. We conducted semistructured 

interviews with 30 people older than 50 years in a Family Center for seniors in 

northeastern Brazil. We analyzed the reports obtained in five stages: transcription of 

interpretative findings without concern, cleaning of repetitions and grammatical 

corrections; exhaustive reading of the data; selection of meaningful units of speech, 

and identification of the themes of: social determinants and inequities in oral health, 

and provision of oral health care, and physical mental and social discomfort. We 

conclude that taking humanistic oral health care provides positive influences on 

stimulating personal safety during aging.  

Keywords: Aging. Oral Health. Older Adults. Care. Humanization 

Introdução 

O envelhecimento populacional como acontecimento mundial e rápido nos 

países em desenvolvimento (Organización Panamericana de la Salud, 2005), 

demanda ações visando o envelhecimento ativo (World Health Organization, 2005). 

O propósito é fortalecer a capacidade de respostas aos prejuízos decorrentes das 

intempéries nos ciclos da vida, com perspectivas favoráveis a saúde. 

A saúde bucal é um indicador importante na qualidade de vida de idosos, 

porque além da funcionalidade biológica, exerce influencia significativa sobre a 

autoconfiança, a comunicação social e a manutenção da independência (Shtereva, 

2006). Assim, a provisão do cuidado formal de saúde bucal (World Health 

Organization, 2005) pode proteger a saúde (Organização Mundial da Saúde, 2008). 

Neste sentido, a prevenção, o monitoramento e o controle de fatores de risco às 

doenças e agravos, são primordiais. Estas medidas devem ser sempre reforçadas, 

pois, embora conceitos preventivos estejam assimilados, ainda ocorrem dificuldades 

na sua operacionalização, particularmente na faixa etária de idosos (Veras, 2009).   

Dificuldades para o provimento de cuidados preventivos e curativos em saúde 

bucal são detectadas em todos os países, havendo maior acessibilidade aos grupos 

de renda mais alta em comparação com pares localizados nos grupos de renda mais 

baixa (Listl, 2011). Outro impedimento comumente observado refere-se ao impacto 

da qualificação desse acesso em relação ao seu potencial de resolutividade às 

demandas apresentadas. Problemas de saúde bucal comumente são diagnosticados 
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de forma acumulativa em quantidade e morbidade, à medida que as pessoas 

envelhecem.  

Neste contexto, estudar sobre experiências pessoais com o cuidado formal de 

saúde bucal pode apontar caminhos ao constructo de um cuidar profissional mais 

voltado para a atenção à saúde, não centrado no adoecimento e na incompreensão 

da sua determinação psicossocial.  

Metodologia 

Efetuamos uma pesquisa qualitativa de base fenomenológica sobre a vivência 

do cuidado formal de saúde bucal e repercussões, prescindindo da generalização 

dos resultados (Marchal, 1996).   

O campo de pesquisa e os participantes foram intencionalmente 

selecionados, numa amostragem não probabilística por conveniência, objetivando a 

compreensão da experiência do cuidado formal de saúde bucal por pessoas que 

nascem, crescem, trabalham, vivem e envelhecem em circunstâncias iníquas.  

A pesquisa ocorreu no Centro de Convivência Espaço Solidário – CCES, na 

cidade de Natal, no nordeste do Brasil. O CCES é uma instituição filantrópica com a 

finalidade de acolher adultos mais velhos e idosos em situação de risco social. Os 

critérios de inclusão dos voluntários no estudo foram: morar ou frequentar o CCES; 

ter idade superior a 50 anos; ter visitado o cirurgião-dentista alguma vez na vida e 

assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. Uma amostra de 30 pessoas 

foi constituída sob o critério de saturação (Guest; Bunce; Johnson, 2006).  

Realizamos entrevistas semiestruturadas individuais em profundidade (Sousa, 

Cury, 2009), face a face, no tempo médio de 60 minutos, com gravação em áudio e 

em ambiente seguro e confortável. Desenvolvemos uma análise em cinco estágios: 

transcrição dos achados ainda sem preocupação interpretativa; limpeza de 

repetições e correção gramatical; leitura exaustiva para apreensão do sentido das 

informações coletadas; seleção das unidades significativas dos discursos (trechos 

relevantes em um mesmo grupo temático); e descrição das categorias temáticas 

representativas da ideografia geral elaborada.  

Resultados e Discussão 

Categoria temática de Determinante social e iniquidade em saúde bucal: 

Esta categorização reuniu a percepção de que as iniquidades demarcadas 

pelo viver em condições de pobreza exerceram influencia para os evidentes reflexos 

na deficiente saúde bucal do grupo pesquisado.  
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A maioria dos pesquisados tinha pouca escolaridade, procedia de famílias de 

baixa renda, exerciam ou exerceram profissões na área de serviços gerais 

(pedreiros, lavadeiras, domésticas e ou vigilantes) recebendo salários de baixo 

poder aquisitivo. A correlação entre condições socioeconômicas deficitárias e a 

dinâmica das experiências com o cuidado formal de saúde bucal, identifica que a 

carência de recursos educacionais e financeiros influenciou para subtrair o acesso 

ao cuidado bucal e adiar a visita a um profissional, mesmo diante da ocorrência de 

dor e na iminência da perda precoce dos dentes. Sobre isso, foi relatado: 

Para extrair os dentes precisava enfrentar filas imensas e para restaurar, era 

impossível (MA, 50 a); 

Era difícil ir ao dentista, não havia dinheiro para pagar particular e não tinha 

vaga no serviço público (CO, 50 a);  

Demoramos em ir ao dentista, pois não podemos comprar nem os remédios. 

Somente vamos quando não suportamos mais de tanta dor (AT, 72a); 

 Extraíam os dentes um após outro, aos 47 anos não restava nada. Vários 

dentes foram perdidos por falta de esclarecimentos (JE, 52a).   

Ao sabermos a utilidade dos dentes, não queremos perdê-los e enfrentamos 

as dificuldades para conseguir uma vaga (ED, 75a). 

É fato que consequências das dificuldades de acesso a cuidados 

odontológicos se materializam em saúde precária e no não cumprimento de metas 

da Organização Mundial da Saúde. O Projeto SB Brasil, 2002-2003, havia detectado 

apenas 10,3% das pessoas na faixa etária entre 65 e 74 anos com 20 dentes ou 

mais funcionalmente ativos na boca. A procura por dentista, motivada pela dor, entre 

adultos e idosos foi próxima de 50%. Entre 5.349 idosos examinados, 6% nunca 

utilizaram um serviço odontológico e 66% o fizeram há três ou mais anos (Brasil, 

2004).   

Os resultados do levantamento epidemiológico SB Brasil 2010, ainda 

evidenciam dificuldades em relação à saúde bucal dos senescentes. Na faixa etária 

entre 65 e 75 anos, são mais de 3 milhões de pessoas necessitando de prótese total 

nas duas arcadas dentárias e outras 4 milhões, de prótese parcial em pelo menos 

uma das arcadas (Brasil, 2011). O acesso permanece problemático para cuidados 

curativos ou preventivos, principalmente para adultos e idosos. 

Embora sejam recomendados mais estudos para o estabelecimento de um 

padrão global (Listl, 2011), é indispensável considerar o peso do baixo nível 
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socioeconômico na vida das pessoas idosas, prejudicando o acesso principalmente 

a cuidados preventivos que poderiam melhorar o estado de saúde, a qualidade de 

vida e a longevidade (Tsakos, 2011). Um peso que, associado à evolução das 

perdas biopsicossociais no envelhecimento pode acarretar prejuízos em sua maioria 

evitáveis. Consideramos que quanto menos suportes disponíveis para o 

enfrentamento dos danos em qualquer momento ao longo da vida, maior será o risco 

a incapacitações. 

O cuidado formal recebido pela maioria dos envolvidos neste estudo aparece 

como ineficiente, pois, não contribuiu para evitar o adoecimento representado na 

incapacitação funcional dos participantes. Todos ficaram desdentados total ou 

parcialmente, com idade média de até 28 anos de idade, vários apresentaram sinais 

de doença periodontal, cárie dentária, restos radiculares e sintomas de disfunção 

temporomandibular. Alguns usavam próteses confeccionadas entre 15 e 20 anos, 

mal produzidas e mal cuidadas. Somente um dos participantes usava prótese bucal 

de qualidade. 

Percebemos que a experiência da dor, a desesperança da inacessibilidade e 

a mutilação do edentulismo, provavelmente seriam minoradas pelo provimento do 

cuidado com informação adequada.  De acordo com Moreira, Nations e Alves 

(2007), um quadro como o delineado, poderia ser diferente caso houvesse acesso a 

serviços de saúde bucal e oportunidades de superação do que é considerado 

socialmente injusto. Certamente a educação em saúde para as pessoas é uma 

destas oportunidades. Assim, as iniquidades identificadas poderiam ser amenizadas 

através do provimento de informação que poderia melhorar os intervalos entre as 

visitas aumentando o potencial do cuidado para a prevenção de incapacidades. 

Categoria Temática de Provisão de cuidados de saúde bucal e mal-estar físico, 

mental e social: 

A percepção identificada desta categoria demonstra que a prestação dos 

cuidados em saúde bucal foi cercada por dificuldades no processo de comunicação 

entre profissional e paciente e a consequente ausência de criação de vínculos.  

Identificamos falta do espaço de diálogo para a maioria dos participantes, 

relatos de pouca comunicação, desatenção, rapidez nas consultas e ausência de 

informações preventivas. O monólogo instituído tornou-se um peso vivenciado com 

desânimo, na carência de quem o desejava e na inabilidade de quem deveria 

ensejá-lo. Isto pode ter funcionado como impedimentos ao desenvolvimento de 
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perspectivas positivas à saúde pela causação de mal estar. Na percepção dos 

pesquisados: 

A velhice traz uma aproximação da morte, então não se deseja mais colocar 

próteses (AT, 72a). 

Um dente doente afeta outro, retirando os dentes e usando a prótese isso não 

ocorre, deixando a pessoa mais saudável (JF, 68a). 

Se o dentista não trocar uma palavra, o medo se instala e sem receber 

atenção é melhor não procurar (SB, 69a); 

Dentes bonitos servem para falar e sorrir. Perder os dentes é perder a boca 

(LD, 73a). 

As máquinas e equipamentos não influenciam no bom atendimento, sem 

conversa a pessoa fica triste (JA, 64a); 

Há profissionais que dialogam, então queremos voltar. É necessário 

conversar calmamente e dar explicações (JF, 68a); 

Desse modo, detectamos mitificação do sentido da velhice com recusa para 

novos investimentos em saúde e compreensão distorcida de informação, talvez pelo 

desempenho de um aconselhamento abreviado e não problematizado. 

Compreendemos que diante da falta de atenção do profissional não interessava 

retornar, principalmente se a prestação do cuidado foi centrada na abordagem e 

“cura” da doença, o que deixou marcas negativas expressas na dificuldade para 

sorrir e falar. Já a comunicação efetiva pareceu gerar sentimento de amparo 

estimulando ao retorno periódico, independentemente dos recursos tecnológicos do 

ambiente: 

Nesse sentido, a resolutividade da problemática apresentada pelas pessoas 

não prescindiria do seu direito de serem escutadas. Entendemos que cuidar é 

disponibilizar-se para a escuta das pessoas (Araújo, Rego e Araújo, 2003), o que 

não dispensa considerações ao pensamento, à fala e o reconhecimento do outro. 

Isto seria valorizar o humano garantindo o ato dignificante da palavra e a inclusão do 

respeito aos direitos e a tomada de atitudes que qualificam o cuidado em saúde 

(Brasil, 2001).  

O mal estar físico, mental e social detectado da ideografia elaborada pelo 

pesquisados é inquietante, porque para evita-lo parece não haver necessidade de 

tecnologias duras, caras e na maioria das vezes inacessíveis. A justa preocupação 

advém também da particularização de que a ocorrência de queixas sobre atitudes 
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negativas e comunicação ruim por parte de profissionais de saúde, tem sido comuns 

no atendimento a idosos (Organização Mundial da Saúde, 2008).  

Diferentemente, disponibilizar atenção às pessoas poderia evitar o que é 

denominado de desperdício da experiência profissional (Morim, 2007). É preciso 

entender implicações do retorno aos investimentos em formação, serviços e tempo 

dispendidos para se prover cuidados essencialmente promotores de saúde, de 

capacitação e vida. Provavelmente, isso implica na construção de práticas de 

cuidado baseadas na humanização, onde a dialógica do encontro 

profissional/paciente enfatize o desenvolvimento da corresponsabilidade, evite a 

dicotomia entre preventivo-curativo e integre a capacitação das pessoas para 

atitudes diligentes.  

Concordamos que profissionais do setor saúde necessitam ser investigados 

acerca dos desafios pessoais e interpessoais da relação profissional/paciente (Mota, 

Aguiar, 2007), objetivando a conquista de potencialidades voltadas ao 

envelhecimento bem sucedido. Observamos que iniquidades experenciadas são 

reforçadas nas práticas de cuidado distanciadas da percepção do ser, enquanto a 

humanização das relações profissional/paciente surge como um potencial a 

capacitação no envelhecimento.   

Conclusões 

Além de melhorias nas condições de vida, a atenção recebida dos 

profissionais influencia a percepção afirmativa do cuidado formal em saúde. 

Relações interpessoais dialógicas parecem fomentar a busca do cuidado preventivo 

e facilitar a educação em saúde das pessoas em sua trajetória de vida. Prestar 

cuidados com abordagem humanística pode levar a vivências dignificantes com 

impacto positivo sobre o envelhecimento saudável. 
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6 COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

 

Ao mesmo tempo em que é adequado para apreender o objeto de estudo, o 

método empregado deve ser também catalizador da construção de conhecimentos e 

causa de aprendizado. Nesta pesquisa, pelo fato do fenômeno em observação ser 

de natureza essencialmente humana e social, a indicação da metodologia de 

pesquisa qualitativa foi uma opção irrecusável.   

O enfoque dos estudos quantitativos não seria suficiente para alcançar a sutil 

distinção entre a aparência e a realidade no cotidiano do cuidado em saúde. A 

vinculação do tema com o mundo das relações humanas implicava na reflexão sobre 

determinado fenômeno (cuidado formal de saúde bucal) e revelação de seu sentido 

(implicações da sua provisão), independente do aporte teórico a priori sobre o 

mesmo. Dois conceitos estavam postos: intenção e significado. Isto é, dirigir-se 

conscientemente para um objeto determinado e perceber o sentido de seu conteúdo.  

Assim, adotamos o entendimento das metodologias de pesquisa qualitativa 

como capazes de incorporar a questão do significado e da intencionalidade inerente 

aos atos, às relações e às estruturas sociais7. Dentre as diferentes modalidades de 

pesquisa qualitativa, foi indispensável selecionar uma estratégia metodológica 

preocupada em coletar descrições tidas como manifestação do fenômeno em foco8. 

Desse modo, a Fenomenologia foi identificada como método ideal para a 

compreensão do objeto em estudo. 

A Fenomenologia se constitui num método filosófico apresentado por Edmund 

Husserl (1859-1918)10, contando com base rigorosa e segura para a captação e 

descrição de um fenômeno, livre de posições prévias. Conforme Comiotto11, a 

Fenomenologia é viabilizada no ponto de intersecção entre o sujeito conhecedor e o 

objeto que se mostra, numa volta ‘às coisas mesmas’, isto é, ao mundo-vida, como 

ponto de partida para o conhecimento da realidade. Trata-se de uma filosofia que 

repõe as essências na existência, e não pensa que se possa compreender o homem 

e o mundo de outra maneira senão a partir de sua factividade12.  

Com a Fenomenologia, caminha-se em busca do fenômeno na forma como 

esse é visualizado pela consciência. O sujeito tem uma percepção do que se passa 

com ele no espaço de sua vivência, e através dos sentidos, distingue e torna 

presente o significado de algo vivenciado, sentido e julgado. Desta maneira, buscar 

nas pessoas a compreensão de uma temática, não só as valoriza enquanto sujeitos 
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de sua própria história, mas também pode servir para explicar o presente na versão 

de um passado repleto de sentido13.  

Desta forma, a proposta metodológica empregada permitiu o desvelamento 

do fenômeno em estudo, fornecendo subsídios para interpretar a visão dos 

participantes, sobre sua vida, seu corpo, sua boca, seus dentes e suas visitas ao 

dentista, com resposta ao questionamento levantado: o cuidado formal recebido em 

saúde bucal foi influenciado por quê; ou influenciou sobre o quê, no processo do 

envelhecimento?  

Ao se trabalhar na área do envelhecimento, por princípio, é fundamental o 

entendimento dos termos afins como: idoso, velho, terceira idade e adulto maior. 

Estes termos, muitas vezes empregados como sinônimos, de fato não o são, 

principalmente por expressarem diferentes representações. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera como idosa toda pessoa 

com 65 anos ou mais de idade, residente em países desenvolvidos e com 60 anos 

ou mais, se residente em países em desenvolvimento. Neste sentido, a definição de 

idoso está diretamente relacionada ao local de residência e à qualidade de vida 

disponível. No Brasil o ponto de corte etário é de 60 anos de idade, definido pelo 

Estatuto do Idoso, garantindo uma série de dispositivos para colocar essas pessoas 

em um sistema de proteção social bastante amplo, mas já separa as de 65 anos ou 

mais para obter direitos especiais relacionados, por exemplo, ao uso do transporte14.  

O termo velho, geralmente está associado àquele com bastante idade, muito 

usado, gasto. Deste modo pode-se perceber o velho e a velhice como algo 

ultrapassado: um tempo ideologicamente marcado pela inutilidade. Já a expressão 

terceira idade, tem sido usada para caracterizar uma geração, cuja representação é 

o envelhecer ativo. A terceira idade tende a ser vista como uma forma de viver a 

velhice como uma nova etapa de vida que se intercalaria entre a idade adulta e a 

velhice propriamente dita15.  

O vocábulo adulto maior é empregado na língua espanhola, para apresentar 

pessoas portadoras de experiências influenciadoras de determinadas características 

do envelhecimento16. São incluídos pelo menos três grupos: um composto por 

indivíduos entre 65 e 74 anos, outro integrado por aqueles entre 75 e 84 anos e os 

que superam os 85 anos. Na língua inglesa o vocábulo older adults pode ser 

traduzido com adulto maior, incluindo pessoas acima de 50 anos de idade5.  
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Ao optarmos por um determinado termo não significa a eliminação de outros. 

Os conceitos devem ser vistos como construções sociais e históricas mutáveis, 

utilizados conforme um determinado olhar. Desse modo, utilize-se o termo que for, 

compreenda-se seu sentido17.  Além disso, a expansão da longevidade e novos 

padrões de saúde e adoecimento demandam interpretações renovadas para 

assuntos do envelhecimento. 

Assim, trilhamos por caminhos nos quais o envelhecimento é considerado 

como processo, com sucessivas e ininterruptas particularidades evolutivas, desde a 

concepção do indivíduo. Sob a nossa ótica, decidimos empregar um termo que 

refletisse uma continuidade do ciclo da vida: criança, adolescente, adulto e 

senescente. 

A opção para se trabalhar com pessoas de 50 anos ou mais de idade, além 

de permitir a identificação de vivências na área do envelhecimento, proporcionava 

uma janela de experiências com o cuidado formal de saúde bucal ampla e 

descentralizada no tempo. A escolha de participantes em situação de desigualdade 

socioeconômica foi determinada em consonância com a realidade brasileira 

dominante nesta área. 

 Entre os brasileiros, o fenômeno da desigualdade de condições de vida é 

tangível, e entre os idosos a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

de 2001 identificou 41,4% deles com uma renda per capita de apenas 01 salário 

mínimo. A mesma pesquisa mostrou, ainda, que quase 20% não têm aposentadorias 

ou pensões, e mais de 40% ou são não alfabetizados, ou tem menos de um ano de 

estudo. Em se tratando de acesso e utilização de serviços de saúde é informado que 

entre os brasileiros, cerca de 8 milhões de pessoas na faixa etária de 50 anos e mais 

não consultaram o médico no último ano e em torno de 1 milhão nunca consultou um 

cirurgião-dentista18.  

Sobre a oferta de serviços de saúde, chama-se a atenção para obstáculos 

permeando o processo de atendimento aos idosos. São detectadas: dificuldades de 

financiamento para a realização de ações; não incorporação de propostas de 

promoção da saúde em larga escala; desconhecimento e não reivindicação de 

direitos; fragmentação dos serviços e ausência de uma atenção integral; falta de 

fiscalização e acompanhamento na vigilância em saúde e quanto aos códigos de 

defesa específicos19. 
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Em relação ao acesso à assistência odontológica o nosso estudo identifica 

problemas sociais e econômicos funcionando como empecilhos. A assistência obtida 

pelos senescentes nos serviços de saúde foi diretamente proporcional ao poder 

aquisitivo. As perdas dentárias foram precoces, o edentulismo prevalecia e as 

próteses dentárias quando presentes eram mal produzidas e mal cuidadas.  

A originalidade e a validade desta pesquisa compactuam com a ideia de que 

o peso da participação dos fatores socioeconômicos e culturais no envelhecimento é 

inegável, podendo-se estimar a partir dessa ótica que mesmo em realidades 

próximas20 ou distantes21 a existência de iniquidades repercute negativamente.  

Na senescência, a condição psicológica é outro aspecto a ser considerado. 

Em muitos casos, podemos detectar situações de perda da esperança na vida, 

isolamento social, dificuldades para desenvolver atividades individuais ou coletivas, 

insegurança e medos. Um envelhecimento psicológico bem sucedido se refletiria na 

capacidade da pessoa de se adaptar às perdas físicas, sociais e emocionais, 

atingindo contentamento, serenidade e satisfação com a vida. Estudos demonstram 

que o estilo de vida e as oportunidades educacionais e sociais são fatores 

importantíssimos na determinação do ritmo e dos produtos finais do 

envelhecimento22. 

Sabemos que o processo de envelhecimento é permeado por fatores 

psicossociais e implica em ocorrências sequenciais e cumulativas, que serão 

danosas caso não haja sustentáculo capaz de tornar esta caminhada mais leve e 

fazer frente aos estresses do meio-ambiente, permitindo a continuidade de 

condições compatíveis com uma vida saudável. 

A realidade do aumento quantitativo da população idosa, como acontecimento 

mundial, urge esforços redobrados nas discussões em torno do fazer profissional. 

Propugnam-se modos de abordagens ao ser idoso, compatível com as prioridades e 

seus direitos peculiares23. A doença e o tratamento devem deixar de ser o centro 

dos cenários para dar lugar a preocupações com um envelhecimento ativo e bem 

sucedido24. 

No Brasil, a viabilização do Sistema Único de Saúde (SUS) e suas diretrizes 

de universalidade, equidade e integralidade têm impulsionado o desenvolvimento de 

instrumentos legais e normativos significativos para a construção de melhorias no 

sistema de saúde e suas tecnologias. Esses instrumentos são significativamente 
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considerados para impulsionar as discussões e ajudar na produção de mudanças 

direcionadas à qualificação da atenção profissional cuidadora.  

A realização do que está posto para a atenção à saúde do idoso, requer dos 

profissionais competências e habilidades para executar e promover. Competências 

estas, demandantes de conhecimentos e atitudes, traduzidas em: habilidades do 

saber-conhecer, saber-fazer, saber-conviver e saber-ser, adquiridos e postos em 

prática desde a graduação profissional.  

Análises sobre a formação médica no Brasil apontam situações semelhantes 

na formação em odontologia, porquanto fundamentadas no mesmo paradigma 

biologicista e suas estruturas basilares. É frequente a produção de conhecimentos 

fragmentados em disciplinas; predomínio de aulas teóricas com enfoque na doença; 

processo de ensino e aprendizagem centrado no professor; conteúdo prático das 

disciplinas desenvolvido predominantemente em ambiente hospitalar/clínico; 

privilégio na preparação para atuar em consultório, onde se espera que o 

profissional seja capaz de dominar os instrumentos de diagnóstico e os 

encaminhamentos para a cura da doença25. O resultado disso quase sempre é a 

preparação de sujeitos passivos, acríticos, automatizados e altamente 

especializados, que reproduzem em suas habilidades os vieses de sua formação. 

O surgimento da especialidade da Odontogeriatria definiu competências e 

habilidades necessárias ao cuidado à saúde bucal do idoso. Esta especialidade 

concentra-se no estudo dos fenômenos decorrentes do envelhecimento com 

repercussão na boca e suas estruturas associadas, na promoção de saúde, no 

diagnóstico, na prevenção e no tratamento de enfermidades bucais e do sistema 

estomatognático dos idosos26. Apreendemos que as práticas profissionais das 

ciências médicas/odontológicas, terão de avançar à frente das ações do modelo 

convencional, passando a lidar com a rede de fenômenos que permeiam e acabam 

influenciando a saúde.  

A hipótese do nosso estudo envolvia então a avaliação de que ações capazes 

de beneficiar a saúde e a capacitação para populações idosas são indispensáveis. 

Os profissionais de saúde devem estar cientes das peculiaridades do cuidado 

prestado, visando contribuir com o envelhecimento saudável, abrangendo 

principalmente programas de promoção de saúde e prevenção de doenças e 

agravos. Compreendemos que essa construção acontece no cotidiano da provisão 



37 

 

 

dos serviços de saúde e suas comunidades podendo estimular a produção de 

medidas de suporte ao bem estar e à qualidade de vida. 

As diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal oferecem margem para se 

entender a atenção profissional, enquanto realização de práticas no campo da saúde 

bucal, na perspectiva do cuidar, tendo presente o princípio norteador da ética e do 

acolhimento. Isto corresponde à produção de ações em benefício da saúde bucal, 

sob a ótica das relações humanas. Ao desenvolver sua prática o profissional entra 

em contato com um ser que, semelhante a ele, necessita e pensa. É nessa relação 

sujeito-sujeito que a prática acontece. Implica em construir, com os usuários, a 

resposta possível às suas dores, angústias, problemas e aflições de uma forma tal 

qual não apenas se produzam consultas e atendimentos, mas onde o processo de 

consultar e atender venha a produzir conhecimento, responsabilização e 

autonomia27. 

Refletir sobre aspectos relacionados às práticas de cuidado é importante na 

medida em que se pretende uma atuação articuladora da técnica e da ética em favor 

da independência das pessoas. Nesse sentido, a união do cuidado com a ética, 

produz a humanização enquanto esforço para tratar as pessoas respeitando suas 

necessidades e escolhas na defesa de seus interesses, sua valorização e 

sentimento de pertença a determinado grupo social. Um sentido de ser aceito, 

escutado e compreendido, entre outras coisas que constroem a dignidade28.  

É fato que do racional-biológico se sabe muito, do humano-ético se aprende 

pouco. Incluir no processo formativo uma preparação humanística pode levar ao 

aprendizado da capacidade de comunicar-se e do interagir. É no comunicar-se que 

as pessoas tornam-se humanas, e é na garantia da clareza das palavras que 

acontece a ética, enquanto reconhecimento dos direitos do outro na igualdade entre 

os seres29. 

Um dos caminhos para se atuar nessa perspectiva propõe a realização de 

práticas profissionais dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da 

ética, tendo em vista a responsabilidade do problema de saúde não se encerrar com 

o ato técnico30. A estruturação e o desenvolvimento de projetos pedagógicos 

inovadores são o núcleo da proposta subjacente às mudanças necessárias nas 

grades curriculares dos cursos de graduação na área da saúde. São identificados 

potenciais para produzir mudanças na formação profissional, permitindo a 

incorporação do componente intersubjetivo humano-ético, a objetivação biologicista. 
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 O interesse em se estudar a face humanística do cuidado formal em saúde 

bucal caracteriza uma vertente que compreende a prática odontológica como práxis 

social. Esta apresenta análises que extrapolam o envolvimento de fatores de 

produção, organização e formas de trabalho. A ação profissional acontece enquanto 

agente dos processos de trabalhos inclusos nessa prática31. Os relatos colecionados 

na trajetória desta obra revelam que as circunstâncias socioeconômicas e o modelo 

assistencial vivenciado pode marcar de forma indelével a vida dos participantes. 

O humano pode ser definido como o efeito da combinação de três elementos: 

a materialidade do corpo, a imagem do corpo e a palavra inscrita no corpo. O 

diferencial entre o ser humano, a natureza e os animais é o fato de seu corpo 

biológico ser capturado desde o início numa rede de imagens e palavras, na qual a 

contextura comunicacional estabelecida em seu existir vai moldando o 

desenvolvimento do corpo biológico, transformando-o num ser humano, com estilo e 

modo de ser singulares. A palavra é desta maneira, o meio pelo qual o corpo toma 

sentido adquirindo vida, com poder de criar, transformar e alimentar. A humanização 

é indiscutivelmente dependente da capacidade de falar e ouvir, pois as coisas do 

mundo só se tornam humanas quando passam pelo diálogo com os semelhantes32. 

Na investigação de caminhos para humanizar a medicina, encontramos ser 

essencial a definição de bases conceituais claras, pois ser humanista é assumir 

atitudes concretas diante da vida, como fruto da reflexão e como consequência de 

uma filosofia norteadora da existência; e ser humanitário, é ter capacidade de 

comover-se diante da dor e da limitação alheia. Um médico sem sensibilidade não 

será propriamente um médico, mas, na melhor das hipóteses, trabalhará como um 

‘mecânico de pessoas’. No humanismo sem eufemismos, a ciência será 

marcadamente enriquecida por trajes humanos. Quer dizer, dissolver 

primordialmente a ciência em aconchego na aplicação da técnica e dos remédios 

dos quais o paciente deverá servir-se33. A relação entre quem pratica a ação e 

aquele que a recebe inclui não apenas o refinamento da técnica, mas também o ser 

e sua singularidade como mais um instrumento da prática. Nesse sentido o 

profissional necessita saber tanto da técnica quanto do que fazer para encontrar 

uma pessoa34. 

Motivações advindas da vivência profissional e pessoal como cirurgiã-

dentista, com atuação junto a pessoas idosas, onde muitos partilhavam 
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reminiscências pautadas no relacionamento paciente/profissional, também 

personalizaram a produção desta investigação.  

Desde o início do projeto surgiram os desafios de estudos em conteúdos 

filosóficos, introduzindo a necessidade de buscar outros cenários do conhecimento. 

A leitura de alguns filósofos permeou nosso percurso, disponibilizando-nos 

informações para melhor visualizar a realidade em seu contexto. Especificamente 

com Schopenhauer (1788 – 1860), apreendemos a importância de se ler e buscar 

diretamente no livro do mundo a iluminação e a promoção do gênero humano35.  

Dessa maneira, o desenvolvimento do presente estudo atendeu a nossa 

atitude diante da vida, como fruto da reflexão e como consequência de uma filosofia 

norteadora da existência. Uma maneira de ser engajada politicamente enquanto 

profissional de saúde voltada para a compreensão ética mais importante da prática 

médica, antes de tudo não causar danos.  

A título de sugestões, recomendamos aos que enveredarem em estudos 

nesta área a importância de identificar que a idade cronológica pode significar 

apenas um ponto de corte etário para garantir inserção em sistemas de proteção 

social, sendo tão variável quanto são as culturas e os índices de desenvolvimento 

humano (IDH) dos países no mundo. Ao apresentar uma relação direta com o local 

de residência e fatores de qualidade de vida disponível, o envelhecimento não pode 

ser compreendido apenas pelos referidos critérios cronológicos. Estes, por si sós, 

são insuficientes para significar uma pessoa e ou determinar suas possibilidades 

vitais36. 

Visualizamos a necessidade de aprender com realidades tanto micro quanto 

macro, sabendo que a verdade não é fixa. O norte está na compreensão de que: o 

horizonte é aquilo que assegura a identidade do objeto no decorrer da exploração, é 

o correlativo da potência próxima que meu olhar conserva sobre os objetos que 

acaba de percorrer e que já tem sobre os novos detalhes que vai descobrir12. 

Acreditamos que a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade, no âmago do Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Saúde (PPGCSa) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), servem 

de bússola para o encontro de objetos de estudos que somente podem ser 

descortinados pelo olhar abrangente destes paradigmas científicos. Os resultados 

do nosso estudo apresentam um grau de complexidade que requer o envolvimento 

multidisciplinar, necessitando da contribuição de uma ou mais ciências, onde se 

http://pensador.uol.com.br/autor/arthur_schopenhauer/
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possa entender que o mesmo objeto de investigação pode ser interpretado de 

maneiras variadas por diferentes práticas discursivas, ao mesmo tempo em que, 

para cada uma dessas práticas há diversas leituras interpretativas37. 

Há, portanto, a necessidade de transformação das práticas imobilistas, de 

forma a focar a integralidade como princípio norteador, ampliando o 

desenvolvimento da dimensão cuidadora, certamente mais capaz de viabilizar o 

acolhimento e a criação de vínculo entre as pessoas. As competências e habilidades 

requeridas apoiam-se na viabilização da interdisciplinaridade, do trabalho em 

equipe, da humanização e da integração ensino teórico-prático. 

O PPGCSa propiciou uma formação cidadã, comprometida, crítica e reflexiva, 

com amadurecimento técnico e científico. Outras vivências são parte deste 

crescimento assinaladas no desenvolvimento de pesquisas, orientações, projeto de 

extensão, orientações de trabalhos de conclusão de curso, apresentação de 

trabalhos, publicação em anais de eventos e de um e-book intitulado 

“Envelhecimento e Qualidade de Vida”2.  

Reconhecemos ser indispensável aprofundar as discussões sobre afirmações 

de que barreiras de comunicação reduzem severamente a eficácia da prestação de 

cuidados de saúde bucal para as pessoas que vivem na pobreza. Destacadamente é 

preciso se identificar abordagens específicas e habilidades desenvolvidas por 

dentistas para um tratamento mais eficaz das pessoas em situações de privação e 

na resposta às suas necessidades38. Estudos longitudinais sobre o tema do cuidado 

formal em saúde, envolvendo pessoas de várias classes sociais e profissionais de 

diversas áreas da saúde, poderiam contribuir com mudanças no perfil do cuidado 

detectado em nosso estudo.  

Na qualidade de professor, é indispensável contribuir na formação de 

profissionais cidadãos, comprometidos com os valores éticos, culturais e sociais. 

Certamente há espaço para orientações em cursos de graduação e pós-graduação, 

contribuindo com o ensino, a pesquisa e a extensão para o desenvolvimento 

sustentável do Rio Grande do Norte.  
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APÊNDICES 1 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM LISTA DE CHECAGEM 

 

Voluntário nº (      )  Iniciais do voluntário: (        ) Data de nascimento:......./......./........ 

 

I. Caracterização socioeconômica: 

 Procedência, Escolaridade, Trabalho e Rendimentos. 

 

II. Experiências com o cuidado recebido em saúde bucal:  

 Já foi ao dentista alguma vez na vida? o que encontrou, o que recebeu, o 

resultado do encontro, a opinião sobre ter ido. 

 Quando foram as visitas ao dentista, última vez que foi e por que ou para que foi. 

 Como foi esse atendimento.  

 Recebeu alguma orientação e/ou o que foi orientado. 

 Acha que tem algum problema de saúde com a boca. E com os dentes. 

 Se, perdeu seus dentes, contar com foi que isso aconteceu e porque. 

 Como é usar dentadura e/ou viver sem dentes. 

 Conhecer alguma doença da boca. 

 Como gostaria de ser atendido ao procurar um dentista. 
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APÊNDICE 2 – Caracterização socioeconômica e de saúde dos pesquisados 

 

A distribuição dos participantes (Quadro 1) engloba pessoas solteiras, 

casadas, separadas e/ou viúvas. A maioria nasceu em área rural e trabalhou quando 

criança, destacando que o trabalho os impedia de brincar. Alguns recordaram a 

infância tristemente, relatando espancamentos e dificuldades para obter alimento e 

vestimenta.  

Esses obstáculos perduraram na adolescência, quando os momentos de lazer 

e descansos eram raros. Dos que estudaram, somente cursaram até a 4a série do 

Ensino Fundamental, o que influenciou a inserção no mundo do trabalho (pedreiro, 

lavadeira, doméstica e/ou vigilante). Os rendimentos de aposentadorias ou trabalhos 

informais eram cerca de US 250.  

 

Quadro 1 - Distribuição dos participantes da pesquisa, por idade e sexo. Natal/RN, 

2012. 

Faixa Etária 50 a 59 anos 60 a 69 anos 70 anos ou mais  

Sexo F M F M F M 

Total 08 02 10 04 04 02 

 

Sobre visitas ao dentista, disseram que procuraram serviços públicos. Além 

de problemas com a saúde bucal (edentulismo parcial ou total, cárie, doença 

periodontal, estomatite e disfunção temporomandibular) foram mencionados também 

problemas de saúde geral como hipertensão, diabetes, osteoporose e labirintite. 

Os relatos transcritos a seguir (Apêndice 3), com frequência contêm 

expressões usadas na linguagem local, permanecendo na escrita com o objetivo de 

preservar a cultura. Alguns tempos verbais foram ajustados sem prejuízos à 

essência dos discursos. 
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APÊNDICE 3 – Caracterização socioeconômica e experiências com o cuidado 

recebido em saúde bucal 

 

“Seu doutor me dê licença pra minha história contar...”. 

(Patativa do Assaré, 1909 - 2002) 

 

1º. MF, 53 anos 

I. Caracterização socioeconômica: 

Nasci no interior num pequeno sitio que meu pai veio a vender para o dono de uma 

fazenda. Eu, meus irmãos, meu pai e minha mãe trabalharam nesse sítio. 

Plantávamos, colhíamos e vendíamos até que meu pai precisou vender. Somente 

vim morar em Natal já com 18 anos e casada. Estudei somente até a quarta série. 

Antes ajudava meu pai e depois de casada foi só trabalho para criar os filhos. 

 

II. Experiências com o cuidado recebido em saúde bucal: 

Da última vez que fui ao dentista faz uns cinco anos. Fui ao posto de saúde, pois eu 

tinha colocado uma prótese nova e estava com problema para abrir a boca 

normalmente e tinha dores de cabeça. O dentista me encaminhou para a Faculdade, 

disseram que era problema de oclusão e que se usasse a prótese continuadamente 

que passaria. Os dentes eu comecei a perder estava com uns 16 anos. Começou a 

estragar pelos dentes anteriores e eu tinha vergonha por causa de namoro, pois os 

dentes estavam feios, mandei extrair. Outra vez tive uma dor de dente grande e um 

abscesso que me deixou uma cicatriz no rosto. Depois disso, ia estragando eu ia 

extraindo. Assim, uso prótese desde os 33 anos e já estou na quarta prótese. A 

superior é total e a inferior é parcial. Já fui extrair o restante, mas os dentistas não 

querem extrair. Dizem que estão bons e que não devo extrair. Só que sinto dor no 

local onde ficam os grampos de sustentação da prótese e penso que os dentes 

estão cariados. Escovo os dentes e não tem jeito. Cuido bem porque eu durmo com 

as próteses. Uma prótese eu troquei porque perdi, e a segunda porque estava 

quebrada. Eu preciso ir sempre ao dentista, devido o problema da oclusão, mas é 

difícil. Uma vez estava com tanta urgência que acabei pedindo uma ficha a uma 

amiga que tinha conseguido marcar. É muita gente para ser atendido. A dentista não 

gostou da troca, mas eu precisava. Não gostei da dentista porque minha gengiva foi 

muito maltratada. Fui ver uma coisa e ela fez outra. Tem gente que faz o trabalho 
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com amor, mas esta eu não gostei. Ela usou muita força e sangrou bastante.  Agora 

quero examinar para saber o que fazer, mas está difícil encontrar um lugar bom. 

Conseguir a ficha e ainda encontrar um profissional bom é muito, muito, difícil. 

 

2º.  LA, 58 anos 

I. Caracterização socioeconômica: 

Nasci e cresci no interior trabalhando no campo com meus pais e irmãos. Não 

estudei. Naquele tempo era muito difícil. Os irmãos mais velhos iam estudar, eu não 

fui. Eram muitos filhos. Com 15 anos, procurei estudar sozinha e consegui fazer o 

primeiro ano, aprendi a assinar o nome e a escrever algumas coisas. Casei, vim 

morar na cidade e não deu mais, tive onze filhos e muito trabalho. 

 

II. Experiências com o cuidado recebido em saúde bucal: 

Comecei a perder os dentes eu era muito jovem, tinha uns quinze anos. Extrai o 

primeiro com um dentista que ia da cidade para o interior. Ia tirando quando 

estragava e começava a doer. Não tratava por falta de orientação. Sem 

esclarecimentos, perdemos vários dentes. Agora não tenho mais nada. Uma vez fui 

a um Congresso de Odontologia, onde estava havendo umas palestras e exames da 

boca. Foi uma coisa muito boa porque eu ainda tinha dentes estragados na boca e 

fumava. Após assistirmos à palestra a gente era encaminhada para exame. Quando 

sentei na cadeira do dentista que abri a boca, o dentista tomou um susto com a 

condição da minha boca. Pensei que poderia estar com um câncer, por causa da 

palestra. Disse para o dentista que se ainda não estivesse com câncer eu não 

fumaria mais. Fiquei com raiva porque sabia que teria de parar de fumar a partir 

daquele dia, mas hoje avalio que foi a melhor coisa do mundo que poderia ter 

acontecido, porque nunca mais voltei a fumar. A doutora aconselhou a retirar os 

restos de dentes que poderiam piorar a situação. Depois de alguns dias fui ao Posto 

de Saúde e fiquei extraindo. Para extrair era difícil. Cada vez tinha que acordar cedo, 

marcava a ficha e ficava aguardando. Passados uns 15 dias ia novamente. Não 

queria esperar muito porque se não, me dava medo. Um dia o dentista fraturou um 

dente e deixou um resto, isso me doeu bastante, por uns dias seguidos. Depois, não 

fui mais, fiquei só com um dente inferior, mas eu uso para morder um pouco sem ser 

com a gengiva tocando na prótese superior. Já faz uns quatro anos. Tenho falado 

para todo mundo que vou retirar o dente e completar as próteses, mas é tudo muito 
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difícil para mim por falta de condições. Porque eu tinha medo de não ficar bastante 

anestesiado, pois uma vez extrai um dente em uma escola e não deixaram o dente 

anestesiar, quase que morri de tanta dor. Tinha muito medo disso e porque sangrou 

bastante. A dentista fazia a anestesia, saia da sala e só voltava quando a atendente 

perguntava se já estava anestesiada, então ela voltava e retirava o dente bem 

rápido, menos aquela vez em que o dente quebrou. Nem sei se foi a mesma 

dentista, porque elas estavam usando aquela máscara.  A prótese superior é muito 

antiga, ela é muito velhinha, mas eu não durmo com ela. Retiro a noite e coloco 

dentro de um copo com água. A prótese já tem uns 30 anos e nunca troquei. Fiz com 

um protético que é muito conhecido. Tenho uma filha que trabalha com dentista, mas 

eu não pude ainda fazer a prótese. 

 

3º. MT, 56 anos 

I. Caracterização socioeconômica: 

Nasci em Natal. O meu pai era da polícia, mas não era casado com a minha mãe. 

Quando a guerra começou, ele foi embora e nunca mais voltou. Minha mãe me 

criando sozinha. Com dois anos de idade fui morar com uma senhora que já havia 

criado minha mãe, pois ela não sabia quem era a sua verdadeira mãe. Minha mãe 

me passou para essa senhora que não tinha filhos e ela me levou para o interior. No 

começo minha mãe me visitava, depois arranjou outro marido, outros filhos e, eu 

fiquei lá com aquelas pessoas. Não me deram estudo. Eu trabalhava na agricultura, 

plantando e colhendo algodão, capinava mato, pastoreava o gado e cortava ração, 

até hoje tenho marcas nas mãos. Aprendi a assinar meu nome há pouco tempo com 

as aulas para pessoas idosas, mas a minha cabeça não é muito boa para aprender 

acho que é devido o jeito com que fui criada. 

 

II. Experiências com o cuidado recebido em saúde bucal: 

Nem lembro quando foi a primeira vez que fui a um dentista, já se passaram muitos 

anos. Acho que tinha uns 19 anos de idade; foi logo quando começou a escola de 

Odontologia em Natal. Fui para arrancar os dentes porque eles não prestavam mais. 

A gente não tinha cuidados e os pais não estavam nem aí. Hoje em dia já tem quem 

diga como a gente deve fazer. Primeiro tirei os superiores e depois os inferiores. Fui 

bem atendida na Escola e gostei de ter ido lá, eles eram muito legais. A gente dava 

o nome e ficava esperando por ordem de chegada, ficávamos em uma sala. Era 
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mais fácil. Só chegava dava o nome e era atendido. Depois da segunda vez não 

precisava preencher outra ficha, o nome da gente já estava lá. Hoje em dia parece 

estar melhor, mas nem tanto. Acho as coisas mais difíceis do que naquela época, 

porque hoje a gente nem consegue falar com as pessoas. Quando consegue com 

um, tem outro que nem olha. As pessoas não atendem bem, tanto faz a gente ir para 

um médico ou para um dentista. Assim não fui mais. Eu penso que se tenho prótese, 

não preciso mais ir ao dentista. A gente só vive para cuidar das coisas, uma aqui 

outra ali. É necessário chegar muito cedo, enfrentar uma fila e pegar a ficha. Por 

uma parte é só a gente ligar a televisão e escutar dizer para a gente se cuidar, mas 

tem mais coisa de médico de que coisa de dentista.  Uso dentadura há muito tempo 

e só troquei três vezes. A primeira vez fiz com um dentista na campanha política e a 

outra com um protético. Nem uma das duas deu muito certo, sempre tive problemas. 

A terceira fiz com uma moça que trabalhava com um dentista, até hoje estou com 

essa prótese, isso já tem uns 10 anos.   Outro dia fui chamada para fazer um exame 

aqui com uma dentista, para um estudo, faz mais ou menos um ano. Disseram que 

se o exame desse alguma coisa eles me chamariam de volta, mas não me disseram 

nada até agora. Certamente é porque não tinha nada. Não me disseram nada, nem 

se tinha ou se não tinha. No meu caso acho que se encerrou para dentista. Não 

tenho mais dentes, para que ir ao dentista?  

 

4º. MA, 50 anos 

I. Caracterização socioeconômica: 

Nasci em Natal. Fui criada sem pai, e minha mãe fez muito sacrifício para poder criar 

todos os filhos. Ela era lavadeira e vendia verduras na praia e nos mercados. Um 

tempo ela resolveu ir embora para São Paulo, mas eu já estava com 15 anos de 

idade e não quis ir junto. Fiquei e comecei a trabalhar nas casas das pessoas como 

babá. Agora tomo conta de pessoas idosas. Estudei somente até primeiro ano, não 

gosto de estudar, não consigo aprender.  

 

II. Experiências com o cuidado recebido em saúde bucal: 

Fui ao dentista a primeira vez estava com uns oito anos de idade. Estava com dor de 

dente e tive que extrair o dente. Desde esse tempo, fiquei com muito medo e não 

queria ir mais ao dentista de jeito nenhum. Foi por causa da injeção, porque doeu 

demais. Já depois de casada, tive que voltar a extrair dentes, mas eu ficava sempre 
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com medo e parava. No final acabei extraindo todos porque estava com doença nas 

gengivas, tanto nos superiores, quanto nos inferiores. Tinha vergonha de falar perto 

das pessoas porque tinha mau hálito e tive que extrair. Os dentes estavam muito 

estragados. Passei a extrair com esses dentistas que aparecem na época das 

campanhas políticas, porque era fácil e rápido que eu perdia até o medo. Não sei se 

porque eu estava com vontade de extrair ou se era porque o dentista extraia logo de 

dois em dois dentes, os dois de uma vez. Cheguei a ir ao posto de saúde, mas era 

necessário dormir na fila para poder marcar uma ficha para extrair, porque para 

restaurar era impossível. Também tinha o medo e nervosismo. Lá no posto eles não 

conversam sobre isso, de jeito nenhum. Chegou, é só extrair e pronto, até logo. Faz 

uns 12 anos que já estou usando próteses. Já tentei renovar uma vez, mas a 

prótese não ficou boa, não usei. As próteses foram feitas na época de campanha 

política, nem sei quem fez, só sei que ficou boa porque até hoje ainda uso.  Sobre 

orientações eu não tenho recebido. O meu filho está com 35 anos de idade, 

necessita ir ao dentista porque os dentes dele estão todos estragados e inflamados, 

mas ele também tem o maior medo do mundo. Não quer ir de jeito nenhum. Depois 

que tirei os dentes não voltei mais ao dentista, não sei dizer por que não ou por que 

sim. Para trocar a prótese? Talvez porque ache que não preciso trocar, ou porque a 

outra que se faz não dá certo, ou porque a que tenho é que é boa. As condições são 

difíceis para se procurar um dentista. Uma prótese está muito cara e para quem 

trabalha lavando roupa é pior ainda. 

 

5º. JE, 52 anos 

I. Caracterização socioeconômica: 

Nasci na cidade e minha vida tem sido complicada, porque tomo conta da minha 

mãe e do meu irmão que são doentes. Sempre vou ao Hospital para apanhar os 

remédios para eles dormirem. Recebo a pensão deles e o dinheiro só dá para pagar 

a casa, comida e remédios. Trabalhei como doméstica, pois meu pai havia morrido e 

a minha mãe não tinha condições para criar os filhos sozinha. Depois me casei, me 

separei do marido e fui cuidar da minha mãe e irmão. Ainda faço alguns trabalhos, 

mas na maioria das vezes não posso sair de casa. Estudei só até a 5a série, mas 

agora estou tentando de novo. Tenho gastrite, mas vou adiando.  

 

II. Experiências com o cuidado recebido em saúde bucal: 
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Fui a um dentista já faz tempo. A primeira vez que fui já era adulta. O meu marido 

me bateu e me fraturou uns dentes, então eu fui. A maioria já estava toda estragada 

e eu já sentia dores de dente. Fui extraindo e acabei com todos. Estava com vinte e 

sete anos e em pouco tempo, aos 47 anos de idade não restava mais nada. Era 

assim, extraíamos muitos dentes em época de campanha política. Eu tinha medo de 

extrair os dentes, mas depois acostumei. Tomava a anestesia, saia da sala, 

esperava anestesiar e entrava de novo para extrair e pronto, estava resolvido. Para 

extrair no posto de saúde tinha que chegar muito cedo, perto das cinco horas da 

manhã e marcar a ficha. Os dentes eu extraia de dois em dois, aqueles que estavam 

vizinhos.  Já faz muito tempo que uso próteses, perto de uns doze anos. Estou com 

a primeira prótese que fiz e que está até quebrada. Ela foi feita na campanha política 

e nunca tive condições financeiras para trocar.  A inferior eu nunca usei porque não 

me adaptei e a superior só uso quando vou sair de casa, pois devido ela estar 

quebrada, coloco cola. Em casa fico sem nada. Vivo mesmo sem dentes. Só poderei 

fazer uma prótese quando tiver em uma eleição, aí eu aproveitaria. Com dentista 

popular já me informei, é mais barato, mas mesmo assim eu não posso, mesmo 

pagando de duas vezes. 

 

6º. MR, 58 anos 

I. Caracterização socioeconômica: 

Nasci e cresci na cidade. Quando comecei a trabalhar fora estava com uns 20 anos 

de idade. Como eu era a filha mais nova, acabei cuidando das crianças enquanto 

minha mãe trabalhava. Minha mãe era empregada doméstica meu pai era pescador. 

Estudei até a 5a série. Não deu tempo. Primeiro fui trabalhar, depois me casei e fui 

cuidar de filhos. 

 

II. Experiências com o cuidado recebido em saúde bucal: 

Fui ao dentista já para extrair os dentes e colocar prótese. Já tinha uns 20 anos de 

idade. A maioria dos meus dentes caiu por si mesmo. Eles começavam a amolecer e 

depois iam caindo sem ser preciso ir ao dentista para arrancar. Os dentes não doem, 

só ficam moles. Já perdi vários dessa maneira. A prótese que uso só tem quatro 

dentes, e na minha boca faltam outros tantos e ainda restam alguns que estão até 

doentes. Penso até em fazer tratamento, mas nunca dá certo. No posto de saúde 

tem que dormir ou sair de madrugada para poder marcar a ficha. Para extrair dentes 
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é mais fácil porque são dez fichas e para tratamento só são cinco fichas. A prótese 

eu fiz com um rapaz que confecciona prótese, recebi uma autorização na época da 

campanha política. Com dentista sei que não posso fazer porque é muito caro. 

Tenho vontade de retirar o restante dos dentes e colocar uma prótese boa e 

completa, mas quando penso em sair na madrugada eu desisto. A violência na rua 

está muito grande, tem até tiros e hoje em dia as pessoas são mortas por 

brincadeira.  

 

7º. CO, 50 anos 

I. Caracterização socioeconômica: 

Nasci em Natal e cresci aqui mesmo no bairro. Não trabalhei durante a infância. 

Ficava brincando por aí. Comecei a trabalhar já adulta em firma terceirizada para 

serviços de limpeza e manutenção. Parei de estudar na quarta série. Estou só 

trabalhando. Ainda bem que tenho trabalho e Carteira assinada. 

 

II. Experiências com o cuidado recebido em saúde bucal: 

Uso prótese total superior. Comecei a extrair os dentes tinha uns 17 anos, eles 

estavam cariados. Consegui tratar de alguns, mas depois perdi. Os tratamentos 

foram se complicando. De restauração passou a necessitar de canal e eu não podia 

ir em frente. O jeito foi extrair mesmo. Desde que comecei, até terminar foi meio 

rápido. Uso algum tipo de dentadura desde os 18 anos. Começou com uma prótese 

parcial e depois total superior. Esta última prótese já tem uns dez anos e sempre fiz 

com esse pessoal que faz prótese. Cheguei até a pensar em ir a um dentista 

popular, mas mesmo assim não dá para fazer. Restam alguns dentes inferiores e 

tenho vontade de completar os que faltam, mas não tem jeito, eu não posso. Faz 

uns doze anos que não vou ao dentista. Primeiro vem o trabalho, a casa com filhos e 

tudo que tem que se fazer. No serviço público não tem vaga, passam muitos meses 

entre marcar e ir, depois marcar de novo. É demorado e difícil. Não é como a pessoa 

ter o dinheiro e na hora que é particular e está resolvido. Marcar a ficha no posto de 

saúde é muito difícil. Tem que dormir e ficar esperando um bom tempo e não tenho 

este tempo. Trabalho o dia todo, chego à casa cansada e ainda tem trabalho.  Não 

dá mais para ir dormir numa fila. Imagine para fazer tratamento, é dificuldade em 

dobro. Tenho vontade de trocar a prótese, mas é muito caro. O tempo vai 

passando... eu não tenho condições. 
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8º. CM, 50 anos 

I. Caracterização socioeconômica: 

Nasci no interior e saí de lá estava com uns onze anos de idade. Foi quando meu 

pai morreu e ficou tudo complicado. Era um sofrimento só. Apareceu alguém aqui de 

Natal e me trouxe para a casa dela. Fiquei nesta casa trabalhando e me criando. 

Fiquei uns cinco anos e todos os meses eu ia até em casa levar um dinheiro para a 

minha mãe. Depois fui morar em outra casa, onde fiquei até os 30 anos, até que 

arranjei marido e filhos. O marido não queria que eu trabalhasse, perdi o trabalho.  

Comecei a estudar e nunca aprendi, dizem que eu não tinha muita memória para 

aprender. Só deu mesmo para assinar o nome, mas até isso já esqueci. 

 

II. Experiências com o cuidado recebido em saúde bucal: 

Até os meus 30 anos tinha ainda quase todos os dentes. Eles eram branquinhos e 

bonitos, mas aí começou uma inflamação, escovava e sangravam, os dentes foram 

amolecendo e eu fui extraindo. Não se falou em tratamento. Era só chegar, extrair e 

pronto. Extraia até de dois em dois no posto de saúde. Terminei com todos e 

coloquei prótese. Uma vez fiquei doente e perdi bastante peso, então as próteses 

perderam a estabilidade e eu não usei mais. Não deu mais. Fiquei sem prótese e 

assim vivo. Agora já estou velha, não quero mais. No começo eu não tinha 

condições, fiquei viúva e sem nada, então não deu. Agora a gengiva não serve mais. 

São uns 15 anos sem próteses. Meu trabalho é de arrumadeira, ainda pagava 

alguém para cuidar dos filhos, vê se ia dar. Já fui examinar a boca uma vez e o 

dentista só ficou admirado porque eu mastigo sem dentes e acho que não tenho 

problema nenhum para falar, para nada. Aonde vou tem problema de falta de vaga. 

 

 9º. JD, 59 anos 

I. Caracterização socioeconômica: 

Nasci na cidade, eu e mais onze irmãos. Todos foram criados juntos, depois é que 

nos separamos, quando minha mãe faleceu. Não brinquei quando criança, só ficava 

em casa e estudava. Minha mãe era lavadeira e meu pai trabalhava com madeiras, 

não deixavam faltar coisas para a gente, coisas como vestir e comer. O tempo 

passou rápido. Casei jovem e tive sete filhos, um deles foi assassinado.  

 

II. Experiências com o cuidado recebido em saúde bucal: 
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Fui a um dentista a última vez já faz mais de quatro anos, foi feito somente uma 

limpeza, depois cheguei a ir mais umas duas vezes, mas só fiz limpeza. Por mim eu 

já teria extraído esses dentes que restam, mas o dentista não quis extrair, disse que 

estavam bons. Mas eu sinto que eles não estão doendo. Os dentes superiores 

comecei a extrair ainda estava solteira, fui tirando um a um, pois eles iam se 

quebrando. Não tinha dentista aqui perto; eu ia ao INPS, tirava a ficha, extraia e 

pronto, estava feito, acabado. Ficaram uns quatro e eu nunca quis colocar próteses, 

vivi o tempo inteiro assim. As minhas filhas sempre insistiram, mas eu mesma nunca 

quis. Nunca me interessei. Agora eu passei a frequentar o forró dos idosos e passei 

a ter vontade de colocar os dentes. Então fui a um dentista popular. 

   

10º. JL, 57 anos 

I. Caracterização socioeconômica: 

Nasci aqui em Natal, mas a vida da gente quando criança não foi muito boa. Já 

cresci trabalhando. Ainda hoje estou lutando. 

 

II. Experiências com o cuidado recebido em saúde bucal: 

Fui a vários dentistas, pois a cada dente era um dentista diferente. Fui a vários 

lugares, onde tinha vaga, tirava a ficha ou deixava o nome para marcar. Comecei a 

extrair com 15 anos de idade e fui extraindo um após o outro. Alguns dos superiores 

eu preferi retirar logo para não sentir dor de dente. Teve uma vez que fui extrair e o 

dente deu muito trabalho, pois o dente era muito grande e estava doendo. Foram 

quase duas horas nessa extração. Depois teve alguns que eu tirei em casa mesmo. 

Os dentes iam amolecendo e eu puxava com a raiz e tudo. Fiquei um bom tempo 

sem colocar a prótese, pois eu não tive o dinheiro para colocar de imediato. Quando 

fiz, foi com um protético daqui do bairro, era mais fácil e mais barato. A última vez 

que fui ao dentista foi no ano passado, tirei os últimos dentes inferiores, pois eles 

não tinham mais conserto.  Agora que não tenho mais dentes, acho que não preciso 

de dentista, preciso? Eu não sei. Essa última prótese que eu fiz já tem uns 12 anos, 

foi a minha patroa que me deu o dinheiro para fazer isso. Eu acho que ela não está 

muito boa. 

 

11º. CE, 64 anos 

I. Caracterização socioeconômica: 
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Nasci no interior e lá vivi até os 23 anos, depois vim morar na cidade. Toda a família 

trabalhava na agricultura. Éramos oito irmãos. Estudei só até a 5a série. Era o que 

tinha lá no interior. Depois que vim para a cidade quis continuar estudando, mas não 

deu para continuar.  Comecei a trabalhar nas casas, depois trabalhei em hospital, 

em hotéis. Mesmo depois de aposentada voltei a trabalhar em casas, pois o dinheiro 

da aposentadoria mal dá para comer. 

 

II. Experiências com o cuidado recebido em saúde bucal: 

Não lembro quando fui ao dentista a primeira vez. Acho que devia ter uns 15 anos 

de idade. Fui para extrair os dentes. Primeiro os dentes anteriores e depois fui 

perdendo o restante. Fiquei com alguns inferiores. Fui extraindo porque eles ficavam 

cariados e doendo, então não tinha jeito. No interior não tinha muita coisa. Dentista 

só aos domingos, e na cidade vizinha. Era ir, extrair e voltar a pé. Um sacrifício. Faz 

uns 20 anos que uso prótese total superior. Primeiro foi uma parcial, depois a total. 

Fiz a prótese com um rapaz que só fazia isso. Já estou na segunda prótese que fiz 

em 1997. Não troquei ainda por falta de dinheiro. Não sei exatamente quanto custa, 

mas sei que é muito cara. Inferior eu não tenho. A última vez que fui a um dentista já 

faz muito tempo, vai se deixando para lá porque é muito difícil para marcar uma 

ficha. Para extrair talvez seja mais fácil, mas para conseguir tratamento é bastante 

difícil. Tem um rapaz que marca ficha para os idosos, mas quando os dentes não 

doem então a gente não vai. Temos outros afazeres. 

 

12º. AR, 62 anos 

I. Caracterização socioeconômica: 

Minha vida foi fácil e difícil. Fácil porque fui criada com meus pais e não com 

padrastos. Meus pais eram muito bons, pobres e sem educação, mas nunca 

deixaram faltar nada para os filhos, e difícil porque havia muito trabalho. Uma vida 

muito dura no trabalho do campo, plantando, limpando, colhendo, fazendo de tudo. 

Não tinha escola. Em 1937 era diferente de hoje que tem escola, tem tudo, mesmo 

que não dê para todo mundo. Cheguei a fazer o Mobral e mal sei a assinar o nome. 

Na cidade, trabalhei de empregada doméstica para criar os filhos. Trabalhei até a 

idade de cinquenta e seis anos. Agora estou por ai. Um luta. 

 

II. Experiências com o cuidado recebido em saúde bucal: 
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Fui ao dentista a primeira vez estava com 19 anos, os dentes já estavam todos 

estragados. Fui para extrair, pois os dentes doíam demais. Depois fui tirando um e 

outro. Fui por vários lugares até tirar todos os dentes. Acabou e agora não tenho 

mais dentes, uso próteses. A primeira prótese foi a superior, já tem uns 20 anos e a 

inferior uns 15 anos. Não fui mais a um dentista. Eu não tenho mais dentes, então 

acho que não preciso. Eu não podia tratar. Naquela época era muito difícil, por 

causa dos afazeres. Era melhor extrair porque resolvia logo de uma vez. Extrai os 

dentes e pronto. Hoje encontrar dentista seria mais fácil, mas o medo é que não é.  

 

13º. SB, 69 anos 

I. Caracterização socioeconômica: 

Sempre fui muito sofredora, muito pobre. Trabalhava para comer, vestir. Casei com 

16 anos e fiquei só quatro anos casada, aí me separei.  Depois eu só queria 

trabalhar para criar as crianças. Tinha quatro filhos e criei mais dois.  Fiquei 

trabalhando como doméstica, lavando, engomando. Depois fui trabalhar em hotel. 

Lavava roupa, lençol, toalha, guardanapo, tudo o que tinha. Depois fui trabalhar em 

restaurante, mas não tinha futuro. Trabalhei outro tanto na orla da praia, lavando 

roupa o dia todinho para criar a família. Hoje é que não estou trabalhando mais. 

Uma vez fui para o Rio de Janeiro trabalhar numa fábrica, gostavam muito de mim. 

Mas eu lembrava muito da minha família, vivia chorando. Aí voltei. Desde criança só 

fiz mesmo trabalhar, não brincava. Era para a roça, era para buscar lenha. Passava 

o dia na mata, era assim. Retornava de quatro e meia para cinco horas, aí era só 

comer um feijão e dormir.  De criança não brinquei nada, tinha só uma bonequinha 

“de pano”. O tempo passou rápido. 

 

II. Experiências com o cuidado recebido em saúde bucal: 

Meus dentes de leite ficavam moles, então eu arrancava e jogava em cima da casa. 

Os outros dentes foram extrair já tinha casado, não lembro quantos anos eu tinha. 

Fui tirando, às vezes uns iam ficando moles e eu estava comendo e caiam. O último 

dentista que eu fui foi na política, ano de 2000. Extraí dois. Foi a última vez que eu 

fui. Antes extraia no INPS. Recordo de uma médica que eu fui uma vez, depois 

foram homens. O dentista quase não trocava uma palavra, era só dar a injeção, 

arrancar e pronto. Aí eu me ia embora. Eu tinha medo da dor da injeção, ficava com 

medo, aí doía tudo. Na boca tenho só um dente, que não está bem e tem dois 
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pedacinhos que às vezes doem. Os dentes fazem falta para comer. Hoje se meus 

dentes fossem bons eu não extraia, mas doente, extraia mesmo. Minha saúde 

mudou. Até a idade de 30 anos não sentia nada.  Faz dois anos que eu não estou 

mais andando. Os médicos não disseram nada. Um dia um médico me disse que 

meus ossos estavam estragados. Eu fiquei pensando, no que seria isso, eu não 

entendia nada, só ele que sabia. Depois uma doutora me disse que era fraqueza nos 

ossos e assim eu fui levando. Ela disse que era fraqueza, aí eu vim para casa, 

vivendo assim, fiquei na cadeira de rodas. Tudo dói. Estou com uma escara de tanto 

viver sentada. Eu sinto se você pegar nas minhas pernas, mas não tenho força para 

nada. Somente fiz 24 dias de fisioterapia porque era muito longe e não tinha dinheiro 

para o transporte. O médico só passava mesmo complexo B e é só isso que ainda 

tomo. Não fui mais ao médico, porque é difícil. A comida eu corto em pedaços para 

poder mastigar. Não tenho dentadura, tenho dificuldade para mastigar alimentos, às 

vezes engulo inteiro. Estou com vontade de ajeitar o resto, mas estou esperando 

melhorar a saúde. Os dentes fazem falta para mastigar, para falar, eu acho que a 

minha fala mudou. As vezes boto a mão na boca para falar com uma pessoa. Ter 

dente é importante, sem dente a gente não pode comer, fica velho, a boca funda. A 

gente não é velha, mas se torna velho. Não ligo de ser velha, já morreu um aqui 

outro ali, eu também já estou perto de morrer e de repente pode acontecer. Às vezes 

a pessoa vive assim, doente. Quer dizer que nada é demais. Quando tomo remédio 

a dor alivia, estou tomando anti-inflamatório. 

 

14º. JO, 65 anos 

I. Caracterização socioeconômica: 

Desde muito nova eu comecei a trabalhar na agricultura. A vida da gente é assim. 

Quando criança brincava muito, trabalhava, mas também brincava. 

  

II. Experiências com o cuidado recebido em saúde bucal: 

Fui ao dentista a primeira vez quando morava no interior. A gente saia a pé por 

quase uma légua para extrair os dentes. Eu estava com 15 anos. Fui extrair os 

quatro dentes anteriores. Eu ia casar e mamãe mandou extrair para colocar os 

quatros dentes novos, por que não queria que eu casasse sem eles.    Depois que 

eu estou aqui em Mãe-Luiza começou a aparecer cáries e a dentista falou para fazer 

tratamento. Arrependi-me porque não fiz. Meu sentido era arrancar, mesmo ainda 



60 

 

 

tendo uns dentes bons. Eu queria arrancar pensando que fosse melhor, mas não 

era. Foi quando coloquei duas próteses. Mas usar próteses não é o mesmo que ter 

dentes.  A mastigação não é igual. Porque a dentadura é folgada e não fica no lugar. 

Tenho medo de mastigar alguma coisa dura, porque, quando aperta, machuca. Eu 

gosto de mastigar uma coisa fofinha, macia. Uma carne dura eu corto bem para 

poder mastigar.   Deste os 15 anos uso dentadura. Começou com os quatro dentes e 

quando estava com cerca de 30 anos coloquei uma total. Troquei uma vez e mais 

outra recentemente. Fiz com uma pessoa que faz prótese. Não sei se é dentista, eu 

sei que o povo procura muito ele para fazer dentes.   Não sei se estou bem de saúde 

e faz tanto tempo que não vou ao médico que nem lembro mais de quando fui. A 

gente começa a fazer as coisas e esquece-se da vida da gente. Ás vezes eu sinto 

uma agonia digo que vou ao médico, mas aí passa e eu não vou. Bebo um chá.  

 

15º. JA, 64 anos  

I. Caracterização socioeconômica: 

Desde pequeno a vida foi sofrida. Como uma pessoa de poucas condições, vivi 

minha vida trabalhando, geralmente com comércio, e sempre deu para viver, até 

hoje estou vivendo. Não estudei por falta de condições. No interior trabalhava na 

agricultura e quando vim para Natal tudo era muito diferente, não dava mais. Escola 

era difícil, não tinha. Comecei a negociar com a idade de 11 anos, ovos, galinhas, 

perus, comércio ambulante. Fui mercador, negociando em várias cidades do interior. 

Aposentei-me como agricultor pelo FUNRURAL. 

 

II. Experiências com o cuidado recebido em saúde bucal: 

Já fui atendido por dentistas bons e por dentistas ruins. Meus dentes são muito 

grandes, então já sofri para arrancar dentes, mesmo sem ter hemorragia. Os 

dentistas ruins talvez sejam aqueles que tenham pouco estudo, ou porque eu estive 

em ambientes ruins, consultórios ruins. Às vezes uma pessoa pobre não é como 

uma pessoa que tem condições para chegar até os dentistas e consultórios bons. 

Tem as máquinas e todos os equipamentos, mas isso não influencia. Às vezes a 

gente mora longe dos lugares que tem melhores recursos. No interior os consultórios 

são fracos. Não fazem esterilização correta e sim de qualquer jeito. Usam a mesma 

agulha em várias pessoas, coisa antiga, mal feita.  Às vezes não esperam nem o 

dente ficar anestesiado direito. Agora está diferente, já usam até um gel para 
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diminuir a dor da injeção, quase não se sente a anestesia e a extração é muito 

rápida. Graças a Deus mudaram. Ainda pode ter algum ruim, mas eu pouco vou 

extrair dentes. Eu sempre fui uma pessoa muito medrosa para extrair dentes, desde 

criança que eu via que sangrava. O meu medo era porque sabia que sangrava. 

Assim a gente ia ficando nervoso, mas o dentista sempre ficava calado, não dizia 

nada. Só vou extrair quando tem problema. O primeiro dente permanente eu extraí 

estava com uns 30 anos e de lá para cá venho sempre extraindo. Ninguém nunca 

me disse para aproveitar o resto, não disseram nada, calam a boca, só tiram o dente 

e pronto. Só pergunta se tenho algum problema, eu digo que não e pronto, fazem a 

extração. Ninguém nunca deu nem um ponto em dente meu.  Lembro que uma vez 

fui extrair um dente e o ambiente era muito bonito, era uma coisa muito legal. Aí o 

dentista retirou um dente e parece que quebrou um osso no rosto. Na hora não doeu 

nada, mas depois que passou a anestesia, doeu tanto que eu nunca senti uma dor 

tão grande, a dor maior da minha vida foi essa. Tomei remédio para a dor durante 

três dias. Nunca mais eu voltei lá. Os dentistas não procuram conversa, só extraem. 

Sem conversa a gente fica triste. Agora estou querendo fazer uma prótese, ver quais 

os dentes que dão para aproveitar, aqueles que prestam é para deixar e os que não 

prestam é para retirar. Quero ver direito porque às vezes com um ano ou com um 

mês ou dois, os dentes já estão com problemas. Não sei quantos dentes já perdi, 

tenho problema para mastigar e tem uns que doem.   

 

16º. JF, 60 anos 

I. Caracterização socioeconômica: 

Não sei aonde nasci porque sou filha adotiva. A pessoa que me doou nunca disse 

quem seriam meus verdadeiros pais. Eu tinha tudo para não ter nenhum futuro, mas, 

no colégio para crianças órfãs onde estudei, aprendi muitas coisas boas. Minha 

família adotiva era pobre e vivíamos com dificuldades. Parei de estudar no terceiro 

ano primário para trabalhar e ajudar na família. Depois casei e fiquei viúva, faz oito 

anos. O pouco que estudei me serviu, pois consegui ser funcionária pública e hoje 

estou aposentada. 

 

II. Experiências com o cuidado recebido em saúde bucal: 

Durante muito tempo fui ao dentista no local onde trabalhava. Os funcionários tinham 

direito ao dentista. Depois que me aposentei, faz uns dois anos, eu não fui mais. Fui 
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até marcar uma ficha no Posto de Saúde, mas não consegui. Seria necessário 

acordar de madrugada e ir para fila, e tenho medo da violência nas ruas, fico com 

medo de sair sozinha de casa tão cedo. Tentei ir ao Hospital da Polícia, pois meu 

marido era da Polícia, mas quando cheguei lá não tinha mais dentista. Fiquei de 

voltar, mas não voltei por causa da ficha, também tinha que chegar muito cedo. 

Estava procurando um dentista para fazer uma limpeza nos dentes que me 

restavam, pois antes eu sempre fazia isso. Eu sempre procurava a dentista e ela 

marcava outro dia para que eu voltasse agendada, a dentista tinha um controle com 

ela.  O atendimento era rápido. Era chegar, sentar e fazer a limpeza. Eram dez 

pessoas para determinado dia, depois se marcava mais dez. Era agendado. Quando 

apareciam as manchas pretas nos dentes eu voltava lá por minha conta. As 

manchas sempre voltavam, eu não sabia como evitar. Agora preciso fazer uma 

limpeza e trocar a minha prótese que está velha e muito folgada. Acho que ela já 

tem uns cinco anos e eu fiz com um senhor que fazia próteses. Não fui ao dentista 

para fazer, sempre fiz com esse senhor, que eu já conhecia. Se eu pudesse 

escolher, claro que escolheria fazer com um dentista. Quando terminei as extrações 

eu até quis colocar no dentista, mas era mais caro, então uma vizinha me indicou o 

protético. Doença da boca eu não conheço muito. Perdi os dentes com as cáries. 

Não tinha onde pedir socorro. As coisas eram mais difíceis. Hoje em dia parece mais 

fácil, mas eu vejo do mesmo jeito ou pior.      

 

17º. MS, 63 anos 

I. Caracterização socioeconômica: 

Nasci no interior e cresci aqui na cidade, de casa para a escola. Nunca trabalhei 

porque minha mãe não queria os filhos trabalhando, mesmo sendo muito pobre. Só 

os mais velhos é que trabalhavam. Casei com 16 anos. Sai das asas da mãe e cai 

nas asas de um marido, viúvo e com quatro filhos. Fui cuidando das crianças e o 

tempo voou. 

 

II. Experiências com o cuidado recebido em saúde bucal: 

Fui ao dentista a primeira vez, já para extrair dentes. Minha mãe era do interior e mal 

informada. Não tinha assim um dentista para ir, então meus dentes foram embora 

muito cedo. Quando casei aí é que voltei ao dentista. Mas só ia quando estava 

sentindo dor. Queria fazer alguma coisa, mas meus dentes eram muito fracos, então 
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fui perdendo todos, primeiramente os superiores. Coloquei uma prótese. Depois fui 

perdendo o restante dos inferiores, os dentes eram pequenos, depois que estavam 

todos extraídos a gengiva ficou muito fina e não deu para colocar uma prótese 

porque não sustentava.  Depois não fui mais ao dentista, porque ao colocar a 

prótese achava que não precisava mais ir. Acho que era má informação, pois nasci, 

cresci e vivi em um ambiente mal informado. Não fui muito cuidadosa com os 

dentes, pois estava ocupada criando os filhos.  Faz uns dez anos que fui a uma 

dentista no clube de mães. Ela fez uma chamada para todas as pessoas do clube 

fazerem uma visita. Ela me disse que a prótese tinha que ser mudada, pois a minha 

já tinha uns dez anos, mas só que lá não fazia. Foi uma visita rápida, era assim 

como um programa para fazer um exame. Como o que eu precisava e queria mesmo 

era fazer a prótese, não achei resultado. A dentista me disse para procurar a 

Universidade, mas lá eu também não consegui. Eu fui lá, mas era complicado. 

Perguntei quando tinha aí me disseram para voltar outro dia. Então eu ia, ia, ia, pois 

eu estava fazendo fisioterapia e aproveitava para perguntar se já tinha prótese, mas 

eu sabia que não tinha condições. Diziam para voltar outro dia ou então a pessoa 

não estava. Às vezes a gente se aborrece porque já tem muitas preocupações.  Eu 

gostaria de mudar essa prótese. Já faz uns 24 anos que eu uso prótese. Troquei 

umas três vezes com uma pessoa que fazia prótese. Era mais fácil, não tinha muita 

gente. A gente chega lá, ele faz e pronto. Já fui à coisa de político, quando tem a 

gente aproveita, apesar de ser uma coisa muito grosseira.  Não fui mais ao dentista 

para nada, achava que não precisava e eu só tinha a prótese para trocar e no 

protético era mais fácil e mais barato. Pensava em ir ao dentista, mas não tinha 

muito tempo, estava cuidando da casa sem alguém para ajudar. Às vezes nasce 

umas coisas na língua. Eu fico até com medo, mas não sabia que dentista cuidava 

disso. Achava que era com o médico de garganta. Antigamente a gente só ia ao 

dentista para extrair, começava a doer o dente e pronto, logo arrancava. Agora as 

coisas melhoraram, mas ainda não é assim para nós que somos pobres. É para as 

pessoas que têm condições, um nível melhor. Aliás, já faz tempo que tem.  Tem 

profissional que a gente gosta. Eu gostaria de ser bem atendida, mas hoje em dia os 

profissionais não conversam, não querem saber. Por exemplo, se eu for a um 

médico do SUS, ele faz de tudo para a gente nem falar. Quando fui ao médico da 

garganta ele me olhou bem distraidamente, bem rápido e disse “olhe, a senhora não 

fique procurando doença”. A gente vai ver se tem alguma coisa que é para prevenir, 
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aí não encontra. É assim em todo canto que a gente vai. Se não for particular, não 

se tem muita atenção e se dizemos alguma coisa, podem dizer que estamos 

inventando. Mas eu adoro minha saúde, e isso depende muito do profissional, sei 

quando o atendimento é diferente do que a gente sempre vai. Sei quando é bom. 

Um profissional bom a gente sempre reconhece. 

 

18º. FA, 60 anos 

I. Caracterização socioeconômica: 

Nunca tive nada na minha vida. Nem brincar eu brinquei. Desde que me entendi de 

gente que é só trabalho e nenhum lazer. Comecei a fazer as coisas em casa 

ajudando minha mãe. A gente morava no interior e ela levava a gente para a roça. 

Quando vim aqui para Natal fui trabalhar de babá e depois como doméstica. Não 

estudei nada, não sei de nada.  Minha mãe era lavadeira e meu pai era vigia, e 

assim foi. 

       

II. Experiências com o cuidado recebido em saúde bucal: 

Comecei a ter problemas como os dentes muito cedo, apareciam sempre uma 

inflamação. Aquilo me incomodava muito porque doía. Então resolvi extrair os 

dentes para não viver sentindo dor.  Quis extrair para colocar uma prótese. Eu não 

tinha medo como hoje. Fiquei com medo de extrair porque uma vez fiz uma extração 

que foi muito difícil. Era para tirar um dente, mas tiraram dois. Aí deu hemorragia. 

Depois disso parei, faz tempo.  Tenho vontade de extrair o restante, por que estou 

tendo dor, mas não tenho mais coragem.  Da última vez que fui à hemorragia foi 

grande. Eu não podia nem falar. Fiquei quase um dia todo de repouso. Os dentistas 

conversaram comigo, então passou mais o medo. Já fiz três próteses, nenhuma deu 

certo. Era difícil para falar com aquela coisa apertando e doendo. Na primeira eu 

voltei para o dentista que deu uma lixada e mandou colocar de novo. Mas continuou 

doendo. Eu não comia com ela, ia beber água e me engasgava porque a água 

passava por baixo. Eu tirei e fui fazer outra com um rapaz do bairro, também não 

ficou boa. Disseram que eu iria me acostumar, mas quando eu ia tomar água me 

engasgava. Uma noite estava doendo tanto, quando eu falava tinha uma parte que 

subia, um lado estava folgado e o outro estava tão apertado que quando eu ia tirar 

sangrava. Aí eu tirei.  A última que eu fiz, passava o dia todo com ela tentando me 
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acostumar, mas quando eu ia comer não podia, não adaptou. Eu fui para ele que 

passou uma lixinha e disse para colocar, mas ela ficou grossa, machuca.       

 

19º. JF, 68 anos  

I. Caracterização socioeconômica: 

Eu comecei a trabalhar com a idade de 06 anos.  Meu pai foi embora para o Sul e 

me deixou trabalhando. Tinha 10 irmãos, todos mais velhos do que eu. Eles 

trabalhavam, mas gastavam tudo na farra, não davam dinheiro para minha mãe. Eu 

dava o dinheiro para comprar a farinha e guardava o restante em um cofrinho. Aí 

quando meu pai chegou a minha mãe disse: “os outros filhos estragaram tudo, mas 

esse filho aí deixou dinheiro aqui”. Então ele quebrou o cofrinho e pagou as contas. 

Nesse tempo dinheiro tinha valor.  Nunca brinquei com meus irmãos, mas eu 

brincava, jogava futebol. Ser criança era muito divertido. Hoje em dia é que não 

presta, pois as crianças, quando tem outro maiorzinho, já coloca o outro para beber, 

fumar e se drogar.  

 

II. Experiências com o cuidado recebido em saúde bucal: 

A primeira vez que arranquei um dente estava com 22 anos. Tinha um dentista, 

pagava-se 2 mil réis. Depois fui arrancar pelo INPS. Aí o dentista ficou puxando, 

puxando, mas eu mandei parar e disse que ele não estava puxando dente de um 

animal, não. Levantei-me da cadeira e fui a outro lugar. Cheguei lá e arranquei com 

uma dentista bem jovem. Ela só fez pegar no meu dente, aí puxou e arrancou. Tem 

muito doutor ignorante. A pessoa vai porque ele está trabalhando pelo Estado, de 

graça para a gente. Então ele sabe que a pessoa não vai pagar nada, aí vem com 

ignorância. Pensa que a pessoa está sujeito a aguentar toda a ignorância.   Depois 

fui e justei com um dentista. Paguei para ele extrair todos e colocar os dentes. 

Extraia um dia sim outro não, de 2 em 2 dentes. Contratei para fazer a limpeza e 

fazer a prótese. Tirei porque quase todos estavam estragados. Estragavam muito. 

Então o médico disse se colocar os dentes pela metade, depois vai perder dinheiro. 

É melhor extrair tudo e fazer uma prótese direto, porque você fica saudável. Se você 

for deixando assim, a doença de um vai pegando no outro, então para não pegar é 

melhor extrair tudo. O médico deu o conselho, aí eu extraí tudo de uma vez. 

Melhorei. Aí não tenho muita dor de cabeça nem nada. Ele lembrou que a pessoa 

ficando com dente estragado vai pegando a doença em um e em outro e fica tudo 
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doendo. Quando eu estava com 29 anos já tinha extraído todos e colocado a 

prótese. O dentista que extraiu meus dentes era uma pessoa legal, gostava de 

conversar.     Quando fui tomar banho na praia, perdi os dentes quando mergulhei. 

Coloquei outra dentadura e achei cara. Nunca mais troquei. Essa já está com 32 ou 

34 anos. Não troquei porque eu acho que ela ainda está boa, está bem não provoca 

inflamação e como de tudo com ela, nunca me deu dor de cabeça. Em São Paulo fiz 

uma cirurgia dos rins. O médico me examinou bem, logo me internou e com três dias 

me operou. Esse médico era um rapaz moço, tinha de 25 a 26 anos, mas era uma 

pessoa boa, bem educada, respeitador. Confiei nele porque achei o trabalho dele 

bem feito. Porque, quando a pessoa é direita, a gente sabe só pela conversa, fica 

simpatizando com aquela pessoa. Quando conversam queremos voltar. Tem outros 

que são ignorantes e vem com brutalidades. Uma vez fui a um médico e quando 

cheguei lá ele nem me deixou contar o processo. Eu estava explicando a ele e ele 

foi logo riscando em um papel, dizendo para que voltasse em cinco dias. Eu então 

disse: “doutor eu vim aqui para me consultar e pegar o remédio” e ele logo me 

interrompeu e falou “compre o remédio e venha daqui a cinco dias”. Eu disse: 

“doutor, eu sou aposentado e só recebo dinheiro de 30 em 30 dias e se o Sr. me der 

uma receita para o INPS em qualquer farmácia eu tenho o direito de receber o 

remédio gratuito”. Ele disse: “você compre e venha”, com uma ignorância, e me deu 

a receita. Ele não deu nome nem nada. Eu cheguei, peguei a receita e rasguei na 

frente dele. A moça que trabalhava com ele me chamou de ignorante, eu respondi 

que ignorante era ela. Eu nunca mais fui a esse médico. Fui para outros doutores 

mais bacanas. Tem uns ignorantes e outros não. Tem uns que conversam que às 

vezes a pessoa se agrada e por gosto vai àquele médico, para ver a proposta dele. 

Tem uns ignorantes que a gente não pode nem olhar para a cara deles. A pessoa 

tem que falar bonito, falar calmo, respeitar, às vezes dar explicações, aí a pessoa 

fica contente, não é?. Às vezes a pessoa ainda não gostando, fica gostando daquela 

pessoa, mas quando tem gente incapaz, puxa para a ignorância. Para falar da minha 

boca, mesmo hoje, eu extraia meus dentes todinhos. Achava melhor extrair mesmo. 

Porque cura a cabeça da gente, cura a boca. Não tem mais problema, porque dente 

dá problema, um dia está estragado, outro dia dói e dói e a pessoa às vezes arranca 

esse, e a doença já está no outro. Minha saúde mudou, porque no tempo de moço 

eu saia, passava a noite todinha acordado, farreando, brincando. Quando chegava 

no outro dia, saia para trabalhar e trabalhava o dia todo e não me dava enfado. Hoje 
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em dia não faço mais isso. Mudou bastante, a força, tudo, até o regime de falar 

mudou. Mastigo tudo, até milho assado, rapadura, osso de galinha eu quebro antes. 

Mastigo bem. Não conheço nenhuma doença da boca, nunca ouvi falar.  

 

20º. JR, 62 anos 

I. Caracterização socioeconômica: 

Nasci e cresci no interior. Sempre mudando de um lugar para outro, até chegar na 

capital. Éramos cinco irmãos e todos trabalharam quando criança. Primeiro na 

agricultura, depois de babá e de arrumadeira. Estudar eu nunca consegui, porque 

sempre me doía a cabeça. Cheguei a ir ao médico e realmente ele aconselhou que 

eu não estudasse. Eu tinha levado muito sol e chuva na cabeça quando trabalhava 

na agricultura e fiquei doente. Até hoje ainda faço trabalhos como doméstica, mas 

estudar não deu mesmo. 

 

II. Experiências com o cuidado recebido em saúde bucal: 

 Fui ao dentista a primeira vez já para extrair os dentes. Estavam com cáries, 

doendo e inflamados. Isso já foi aqui na cidade. Chegava numa fila para o dentista, 

assim mesmo de última hora e pronto. Só tinha que chegar cedo. É dessa forma em 

qualquer lugar. Já fiz tratamento, inclusive de canal, depois os dentes começam a 

doer de novo, então eu mando extrair. Às vezes o dentista fala que não é necessário 

extrair, mas eu digo que sou eu que estou sentindo a dor, então é melhor extrair. 

Vou acabar extraindo todos os que ainda me restam. Trabalho de segunda a sexta-

feira e ainda tenho que cuidar de casa. Aproveito quando o pessoal de casa viaja e 

extraio de dois de uma vez. Agora mesmo tem uns restaurados que já estão 

começando a doer. Até o dente que foi tratado o canal eu vou acabar tirando. 

Limpeza, já faz tempo que não faço. Fiz uma vez quando fui fazer o canal. É tudo 

muito rápido. Estou com vontade de completar os dentes que faltam. Tem um rapaz 

que faz prótese e certamente eu vou fazer com ele, porque com dentista não dá 

mesmo.      

 

21º. LD, 73 anos 

I. Caracterização socioeconômica: 

Ser criança foi ruim e foi bom. Hoje ainda sou revoltada. Porque criei meus irmãos, 

tinha que andar com eles nos braços. Eu fiquei muito cansada e até doente de andar 
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com aqueles meninos nos braços. Eu tinha muita raiva disso. Com sete anos fui 

trabalhar na enxada. Depois eu ia brincar, mas já era tarde, hora de tomar banho e 

de ir deitar. Ainda hoje eu sou revoltada. 

 

II. Experiências com o cuidado recebido em saúde bucal: 

Quando comecei a ir ao dentista já estava com 30 anos. Ninguém nunca ia ao 

dentista. Meus dentes começaram a doer. Meus dentes eram branquinhos e eu 

mastigava tudo com eles. Tinha muito cuidado. Depois perdi todinhos. Antes eu ria, 

achava meus dentes muito bonitos. Dentes bonitos servem para falar e sorrir. Perdi 

os dentes, então perdi a boca. Com os 30 anos, tinha um doendo, eu arranquei e 

depois foi um atrás do outro. Depois de casada era tanto dente estragado. Quando 

estava grávida, era muito dente estragando. Eu ia arrancar, doía, era sofrimento. 

Depois de 47 anos foi que terminei de tirar todinhos. Foi de pedacinho, tudo se 

estragando. A Dra. dizia: “a senhora deixou ficar assim... Não sei nem por onde 

começar. A sua boca está muito feia”.  Falar de dentista me lembra que tinha uma 

boca feia, muito feia e a boca bonita que eu tinha antes e perdi. Eu falava, ria, meus 

dentes eram muito bonitos. Aí eu fui criar filhos. Todo ano tendo filho, não podia 

mais tratar, cuidar. Depois botei as próteses, melhorou. Fiz as próteses com um 

moço que mora aqui no bairro. Penso que ele é dentista, mas não tenho certeza. Ele 

trabalha muito bem. Ele já fez bem umas três. Para arrancar eu tinha medo de doer, 

mas depois enfrentei. Há uns três anos, nasceu algo como uma bolha na minha 

boca. Fui ao dentista, ele fez um RX e disse que não era nada. Acho que é da 

dentadura, porque quando eu tiro, passa. Eu já estou na terceira, a última estava 

com 10 anos. Esta que eu fiz agora está com três anos. Minha boca não é tão boa 

quanto antes, não é bom para mastigar. Não mastigo com a prótese inferior porque 

aparecem as bolhas. Ainda acho que está melhor do que com a boca toda 

estragada. Tiro ela e limpo com bicarbonato. Eu tiro, boto lá num canto, aí passa. A 

superior eu uso sempre, a inferior eu não mastigo com ela, quando aperta uma na 

outra, machuca. Só coloco quando saio. Usar dentadura é bom. Para comer é ruim, 

mastigo só com a superior, não dá para cortar nada com os dentes. Para comer, 

passo no liquidificador. Uma vez fiquei com vergonha de tirar os dentes no 

restaurante, fui cortar um pedaço de pimentão. Cortei mais fiquei com a boca ferida. 

Não fui ao dentista para ver isso. Eu não gosto de médico. Demoramos em ir. Às 

vezes passam um remédio que a gente não tem dinheiro para comprar. Às vezes a 
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gente toma remédio para uma coisa e piora outra. A gente mesmo sabe a doença da 

gente. Tem remédio que eu tomo, não vale de nada. Não conheço doenças da boca. 

Hoje sei que se comer doce à noite e não escovar os dentes a gente pode ter cárie e 

tudo. Não se pode nem comer doce de noite. 

  

22º. AT, 72 anos 

I. Caracterização socioeconômica: 

Fui criada com três moças velhas que gostavam muito de mim e me faziam muito 

carinho. Casei-me com 27 anos. Acho que quando criança foi o melhor tempo da 

minha vida, mesmo trabalhando. 

 

II. Experiências com o cuidado recebido em saúde bucal: 

Quando comecei a ir ao dentista, estava com 21 anos. Ninguém conhecia dentista 

naquela época. Só íamos ao dentista quando não suportávamos mais de tanta dor.       

O primeiro dentista que fui fiquei com muito medo. Achei que sofri. Ele era muito 

bruto, estúpido, não tinha jeito de falar. Ainda dava mais medo. Mas extrai e não tive 

hemorragia nem nada. Aí foi cariando um cariando outro, eu fui extraindo. Só extraia 

assim, nunca fiz tratamento, ia adoecendo eu ia tirando. Tinha uns que eu ainda 

sentia, até quando aplicava anestesia. Mais eu sentia muito medo. Só o primeiro 

dentista era muito bruto. Os outros, eu fui bem tratada. Eu tinha medo daqueles 

ferros. Nunca coloquei próteses, achava que era feio. Agora já estou perto de velha, 

perto de morrer, para que eu quero mais dentes? Eu achava que era ruim, fica feio, 

difícil de comer. Achava muito esquisito. Eu nunca quis. Agora já estou sentindo falta 

dos dentes. Fico pensando que eu devia ter colocado logo que extraí os últimos 

dentes. Estou pensando nisso agora porque estou tendo dificuldade para comer. Eu 

nunca recebi nenhuma orientação sobre isso. Acho que não tem nenhum problema 

de saúde com a minha boca. Faz sete anos que perdi os últimos dentes.  Era 

horrível ter só três dentes, preferi ficar sem nada. Como de tudo, mas é amassado. 

Alguma coisa mais endurecida machuca. Não conheço nenhuma doença da boca, 

mas acho que é muito importante as pessoas terem dentes. Acho que todo tem de 

cuidar para não ficar sem dentes. É muito importante as pessoas de 30, 40, 50 anos 

não perderem nenhum dente. Acho que é a saúde. 

    

23º. ED, 75 anos 
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I. Caracterização socioeconômica: 

Para mim foi ótimo como criança de uma situação razoável. Escola com sete anos, 

chegando para brincar, depois estudar, escolinha para fazer os deveres. Até casar 

vivi com meus pais e irmãos homens. Todos me adoravam. Sou a mais velha e eles 

me tinham muita atenção por isso. 

 

II. Experiências com o cuidado recebido em saúde bucal: 

Já com 10 anos, passei a frequentar o dentista para uma cárie. O primeiro dente 

arranquei com 14 anos, porque tinha cárie mas eu não cuidava, fui obrigada a tirar. 

Já casada, e por ignorância, tirei os quatro da frente e coloquei uma prótese. Logo 

depois tirei todos os dentes ainda bons, para evitar a ida ao dentista, porque muitas 

vezes tinha problema para sair de casa. Com duas crianças pequenas era difícil. 

Tirei tudo para usar próteses e evitar as idas e vindas. Antes dos 30 eu já estava 

usando prótese.  Quando estou com a prótese velha, eu já procuro logo resolver, 

justamente para não ter problema de ficar sem os dentes. Fiquei tendo atenção com 

alguns que sobraram na parte inferior, porque a prótese inferior é uma prótese mais 

trabalhosa para usar. O primeiro dentista que eu fui nunca encontrei dificuldade para 

me comunicar porque sempre causei uma simpatia. Por mais sério que ele fosse 

sempre cedia um pouco; porque ele era meio durão, sem diálogo. Na hora de entrar, 

dava bom dia e só. O assunto era o trabalho dele. Acho que era normal. Ele ia fazia 

o serviço dele e pronto, marcava para outro dia. Eu nunca tive medo de dentista, 

porque eu tenho essa maneira de comunicação e nunca encontrei uma pessoa que 

me atendesse mal. Eu acredito que naquela época não tinha muitos recursos que 

tem hoje. Como eu comecei a usar prótese muito cedo, sempre estou trocando. 

Sempre estou fazendo visitas diferentes para saber se de fato aquilo é real. Para 

isso eu vou às visitas, para saber se está tudo normal. Se estiver, minha 

tranquilidade dobra.   Eu sinto falta dos dentes porque não são os fixos. Mas ao 

mesmo tempo eu me sinto muito bem com as próteses porque são bem adaptadas. 

É como se fossem meus dentes mesmo. Hoje eu não tiraria mais. Eu enfrentaria 

qualquer dificuldade, porque dentista ele é muito bacana, mas às vezes incomoda a 

visita. E quando você vai fazer uma coisa, já é obrigado a perder aquele tempo para 

ir lá, e numa vez só não resolve. Você tem que ir várias vezes. É perda de tempo. Aí 

eu procuraria conservar mais. Deve ser devido à inconveniência do próprio trabalho. 

Por exemplo, você vai fazer uma prótese, não pode fazer tão rápido. Tem que dar 
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tempo ao tempo, não é isso? Porque muitas vezes eu e muitas donas de casa temos 

muitos afazeres e já se sente incomodada. Hoje em dia eu não tirava mais porque 

eu já tenho mais amadurecimento. Ao sabermos a utilidade dos dentes não 

queremos perder. Então eu não extrairia com tanta facilidade como eu fiz numa 

idade tão mínima. As minhas próteses não dão trabalho porque os trabalhos que eu 

tenho feito são trabalhos ótimos. Eu pego pessoas que trabalham e os trabalhos 

ficam bons. Quando eu volto é porque eu quero trocar. Sou vaidosa, estou achando 

que os dentes estão feios, o riso já não é mais tão bom. Aí eu vou trocar. Não tendo 

dificuldade nenhuma para mastigar, não há nenhuma folga na prótese. 

 

24º.  CH, 77 anos 

I. Caracterização socioeconômica: 

Desde pequena só fiz trabalhar e sofrer muito, inclusive de marido. Quando criança 

eu não brincava com as outras crianças porque fui criada com dois velhos a quem a 

minha mãe me doou.  Aos nove anos voltei para a casa de meu pai. Voltei para 

ajudar a tomar conta dos irmãos, pois minha mãe havia morrido. Foram quatorze 

filhos que ela teve.  Depois que eu completei 18 anos fui parar na agricultura.  Fui à 

escola, sem frequentar direito. Preferia brincar com umas colegas. Fiquei tão pouco 

tempo na escola que não deu para aprender nada. 

  

II. Experiências com o cuidado recebido em saúde bucal: 

Comecei a extrair os dentes tinha uns 15 anos de idade. Depois fui arrancando, 

estava tudo cariado. Uma vez fui extrair com uma doutora ótima, não lembro o nome 

dela. Nunca tinha encontrado uma doutora como aquela, ela conversava comigo. 

Meus dentes eram difíceis, às vezes tinha que bater. Teve um dente que para 

arrancar, o dentista, eu nem lembro o nome dele, ele quase não arrancava. Ele era 

medroso, ele tinha era medo de arrancar dente, aquilo era muito nervoso, por isso 

que ele não falava com ninguém. Aí chegou outro médico e arrancou.  Os outros 

eram ótimos, eu não tinha medo, nunca tive medo de nada, nada. Faz tempo que 

estou sem dentes, acabou tudo, graças a Deus, não fui nunca mais. A minha boca 

está boa. Uma vez apareceu uma inflamação e mandaram ir ao médico, eu disse: 

“não vou ocupar o médico com isso”. Era pequenininha. Comecei a fazer massagem, 

aí ele foi e desapareceu. Eu não queria dar trabalho com uma coisa daquela. Para 

tirar ficha depois de velha é mais fácil. Antigamente eu mesmo ia, eu podia andar, a 
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minha vista era boa. Eu mesmo tirava a ficha. Eu não botei os dentes por falta de 

condições, mais ao mesmo tempo eu podia ter juntado de 50 em 50, mas a gente vai 

deixando de lado. Às vezes a gente compra uma geladeira, uma televisão, então a 

gente podia ter comprado o remédio, não? Vai deixando a saúde para lá. Eu não 

tenho dificuldade para comer, só uma carne assada é difícil porque eu não tenho 

dentes, mais eu corto tudo e como. Só sei que dos médicos que extraiam meus 

dentes, tinha uma bem magrinha, acho que ela estava com medo, sistema nervoso. 

Eu disse: “a senhora está com medo? Tenha medo não.” Parece que estava ruim da 

vida, chegava perto de mim e saia. 

 

25º. SV, 84 anos 

I. Caracterização socioeconômica: 

 Nasci e cresci no interior. Comecei a trabalhar desde pequenina. Trabalhei na 

agricultura, cuidei dos irmãos. Não fui para a escola, mesmo com vontade de 

aprender, a minha mãe não me colocou na escola. Aprendi alguma coisa com um 

senhor que me dizia as letras da cartilha de ABC. Na minha vida o mais importante é 

que eu gostava muito da brincadeira. Trabalhei como lavadeira e doméstica depois 

que cheguei aqui em Natal. Só quem fazia essas coisas era a gente.   

 

II. Experiências com o cuidado recebido em saúde bucal: 

Comecei a extrair os dentes já estava com uns 45 anos. Os dentes estavam 

inflamados e doendo. Extraí sete dentes de uma vez. Foi uma loucura, mas pelo 

menos terminava logo. Quando eu fiquei boa voltei para tirar outros. Eram três, eu 

queria extrair logo para não voltar outra vez porque dava trabalho. Dessa vez a 

extração foi muito complicada e eu sofri muito. Depois disso não quis extrair mais 

nenhum. Depois disso eu falei: “se acaba tudo aqui na minha boca”. A minha boca 

agora não está boa porque os dentes estão muito inflamados, tem vez que inflama 

demais. A boca está ruim. Não sei quantos dentes eu perdi. Ninguém me disse para 

aproveitar. Meus dentes não tinham nenhum para aproveitar, era tudo ruim. Nunca 

usei dentadura, nada, nada. Mastigo ruim. Tem dias que eu não posso nem mastigar 

porque eles estão ruins demais. Eu tenho vontade de tirar o resto, depois a gente 

pode botar outro para viver. 

 

26º. ML, 70 anos 
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I. Caracterização socioeconômica: 

Nasci na cidade de Martins e lá eu vivi até ir ficando velha. Trabalhei muito para 

ajudar aos meus pais, principalmente como doméstica. Éramos seis irmãos e todos 

trabalhavam, na roça, nas casas das pessoas, onde houvesse. A gente era pobre e 

vivia do que trabalhava. Minha mãe trabalhava em tudo para criar os filhos. Estudei 

muito, mas só até a quarta série. Sei ler e escrever, mas hoje em dia não leio mais. 

Casei já tinha uns 30 anos e tive três filhos, morreram dois. A vida foi muito difícil. 

 

II. Experiências com o cuidado recebido em saúde bucal: 

 

Faz muito tempo que perdi os dentes e não lembro mais quando foi a última vez que 

fui a um dentista. Uso as duas próteses e uma delas já tem mais de 30 anos. Fui 

tirando os dentes, um depois do outro. Eles doíam muito. Tomava remédio para 

sarar e não adiantava. Eu tinha muito medo de extrair os dentes, mas não tinha jeito. 

No interior a gente não tinha quem se interessasse, não tínhamos o socorro de 

ninguém. Não sabíamos o que fazer ou como procurar as coisas. Coloquei as 

próteses com um dentista. Já fazia algum tempo que eu estava sem dentes, sem 

usar nada. Não tenho vontade de trocar as próteses porque não sinto nada. 

Também não fui mais ao dentista, pois eu não tenho mais nada para fazer. Não vou 

de jeito nenhum.  

 

27º. MG, 71 anos 

I. Caracterização socioeconômica: 

Nasci no interior, onde cresci e vivi como pescador. O que lembro foi só de trabalhar 

na pesca e na agricultura. Já com 19 anos vim morar na capital para arranjar um 

trabalho melhor, mas ainda não tinha documentos. Fiquei trabalhando de ajudante 

em construção civil, até conseguir os documentos, para trabalhar de vigilante, mas 

ainda na construção, onde fiquei trabalhando até me aposentar. Sobre estudo, 

aprendi muito mal a assinar o nome. 

 

II. Experiências com o cuidado recebido em saúde bucal: 

Sobre ter ido ao dentista, as lembranças são poucas. Lembro-me que quando fui a 

primeira vez tinha uns 18 anos. Estava tudo inflamado e doía muito. Comecei a 

extrair. Ia para uma cidade vizinha, pois onde morávamos não tinha dentista. 
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Atravessava a maré para ir e para voltar e me recordo que os dentes extraídos 

sangravam muito. Quando vim morar em Natal e já trabalhando, fiquei sócio do SESI 

e aí fui extraindo os dentes por lá. Os dentes começavam a doer, ficavam crescidos 

e eu ia extraindo. Tirei todos os dentes que doíam e me restaram uns quatro na 

parte superior e uns oito na parte inferior. Depois que casei e sai do SESI, nunca 

mais fui a um dentista. Tenho ainda um dente que está com uma cavidade muito 

grande, mas não dói e vou deixando de lado. Os inferiores estão inflamados e 

necessito fazer uma limpeza, mas vou adiando. Uma vez fui contratar um dentista 

para tirar o resto dos dentes e colocar uma prótese, mas o dentista não queria fazer 

para receber depois, porque as pessoas nunca pagavam direito. Ai, eu desisti. Acho 

que preciso só de uma limpeza, meus dentes são muito perigosos. Seria bom se 

eles amolecessem e caíssem sozinhos. Não acho que é difícil ir ao dentista, mas 

encontrar um bom e que extraia bem é complicado. No Posto de Saúde daqui do 

Bairro é difícil demais. Temos que chegar muito cedo, pois só são 25 fichas para os 

horários da manhã, da tarde e da noite. Uma vez cheguei às cinco horas da manhã 

e quando chegou minha vez, as fichas tinham acabado. Mesmo sendo para qualquer 

um dos Dentistas, nunca tem. Para o médico a gente marca para uma semana 

depois. A gente chega às seis horas, a atendente chega às sete e meia e marca a 

ficha dos idosos para o outro dia. São dois médicos e dez fichas para cada um. 

Outro dia fiz um exame na boca, mas não tinha limpeza, era só para mostrar a boca 

mesmo para um pessoal que estava fazendo um estudo.  

 

28º. MO, 71 anos 

I. Caracterização socioeconômica: 

Nasci no interior, eu e mais seis irmãos. Crescemos todos trabalhando na 

agricultura. Na década de 70 vim para a cidade, estava já com 28 anos. Comecei a 

trabalhar como ajudante e depois de pedreiro, onde trabalhei até me aposentar. Não 

estudei nada e mal sei assinar o nome. Tinha umas escolas particulares, mas meu 

pai só queria que a gente trabalhasse no campo de manhãzinha até anoitecer. Ainda 

hoje me lembro que tive muita raiva disso, porque se tivesse estudado minha vida 

teria sido uma beleza. Aprendi a assinar o nome para votar nas eleições. 

 

II. Experiências com o cuidado recebido em saúde bucal: 
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Fui ao dentista a primeira vez já estava aqui na cidade e com 28 anos, comecei 

extraindo uns. Depois se passou um tempo e retirei os outros, todinhos, os dentes 

ruins e os bons. Às vezes extraia de três em três, porque eles doíam demais, tinha 

noites que nem podia dormir direito, sofria horrores. Todo mundo dizia que o único 

remédio para dor de dentes é arrancar. Tinham alguns que davam muito trabalho 

para serem extraídos, mas acho que não tinha mais tratamento porque estava tudo 

inflamado.  Faz uns dez anos que estou usando duas próteses totais. Já troquei três 

vezes e parece que tem que trocar a cada quatro ou cinco anos. Um dentista falou 

que mais de cinco anos não se deve passar sem trocar. Eu troco quando posso e 

sempre faço com um dentista diferente.  A última fiz com dentista popular e paguei 

de duas vezes. No começo deu um problema mais o dentista arrumou e disse para 

que ficasse mascando chiclete até me acostumar, por fim deu certo. Recentemente 

caíram dois dentes da prótese inferior, nem sei dizer onde eles foram parar, será que 

engoli? Mas vou ficando com elas desse jeito mesmo, pois elas fazem falta para 

mastigar.  Agora só vou ao dentista se precisar trocar as próteses e é só. Queria até 

saber se uma pessoa ficar sempre com as próteses na boca provoca algum mal, 

porque às vezes me aparecem uns pontos inflamados e depois vão embora. O 

dentista que trocou a prótese não olhou e eu tive vergonha de perguntar. Para limpar 

a prótese, coloco em água com água sanitária para que elas fiquem brancas. Às 

vezes não durmo com elas. A minha mulher me disse que não era bom dormir com 

as próteses. Se precisar ir a um dentista tem que marcar uma ficha e acho que vai 

ser melhor em um local que eu conheça alguém. 

 

29º. GA, 70 anos 

I. Caracterização socioeconômica: 

Nasci e cresci em cidadezinha do interior. Fui criada com outras pessoas. Meu pai 

havia morrido e minha mãe deu os filhos. Fui morar com uma família e lá eu fazia de 

tudo. Lavava, arrumava, passava e cozinhava. Fiquei nesta casa até casar. Passei a 

trabalhar só em casa, cuidando de marido e filhos. Não estudei muito. Cheguei a 

estudar um pouco e aprendi a assinar o nome, mas até já esqueci.  

 

II. Experiências com o cuidado recebido em saúde bucal: 

Comecei a ir ao dentista já depois de velha. Fui para extrair. A partir do primeiro, já 

faz muito tempo. Ainda restam quatro dentes que já estão amolecidos. Quero extrair, 
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mas não consigo. Quando chego a conseguir uma ficha e chego perto do dentista 

ele não quer extrair, pois ele pergunta da minha pressão, e quando digo que tenho 

pressão alta ele diz que não extrai. Chego sempre cedo, perto das cinco horas. Eles 

perguntam se tenho pressão alta, eu digo que sim, então eles não extraem. Alguns 

verificam a pressão, outros não. Só dizem que quando baixar a pressão é que 

podem tirar. É tanta coisa no mundo que eu acabo desistindo.  

 

30º. ML, 72 anos 

I. Caracterização socioeconômica: 

Nasci em cidadezinha perto da capital. Saí de lá estava com 18 anos. No interior, 

trabalhávamos na agricultura. Pai e filhos, todos trabalharam, desde pequenos. 

Quando vim para Natal, não voltei mais para o interior. Fui estudar e fiz até a metade 

do segundo grau, mas depois abandonei. Hoje estou arrependido. Meus colegas 

contemporâneos continuaram os estudos e estão formados e bem de vida, são 

doutores, advogados, juízes, médicos e eu, não sou nada, sou apenas um cidadão.   

Trabalhei de auxiliar de enfermagem na prefeitura, em firmas e acabei no DER como 

funcionário concursado, onde me aposentei. 

 

II. Experiências com o cuidado recebido em saúde bucal: 

Ao dentista fui a primeira vez para extrair um dente, em 1960, depois tirei mais 

alguns. Todos estavam doendo. Restaurei alguns. Eu trabalhava no DER e lá a 

gente tinha dentista. Tinha, mas dificilmente eu ia porque achava que não precisava. 

Depois me aposentei e fui deixando de ir. Antes eu ia quando achava que precisava. 

Era quando começava a doer. Depois de aposentado ficou mais difícil. Teve um 

dente que começou a doer, estava muito inflamado e eu não estava podendo me 

alimentar direito, o resultado foi que perdi mais um. Sempre que vou extrair, a 

pessoa simplesmente anestesia o dente e pronto. Não se diz nada não. Acho que os 

dentistas deveriam ser abertos, comunicativos. Agora já faz mais de cinco anos que 

não vou. Tenho vontade de ir ao dentista porque tenho um dente que está com 

mobilidade, outro que caiu uma restauração, outro está com uma cavidade grande e 

chega a doer, principalmente quando me alimento. É muito difícil conseguir ficha 

para o dentista. São muitas pessoas para poucos dentistas e quando o dentista é 

bom, nem se fala. Tem uma dentista no posto de saúde que faz extração e não faz o 

ponto. Isso geralmente dá problema, principalmente hemorragia. Já aconteceu com 
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gente que conheço. Eles dizem que não dão ponto porque não precisa, mas você 

percebe que não é isso. Em tudo que é posto de saúde é tanta gente para atender 

que o profissional tem que atender rápido. São muitas pessoas na mesma situação. 

Tem gente que chega com dentes inflamados e também não se faz, passa o 

remédio para depois voltar. Eu não entendo como é que funciona. Entendo que 

quando a pessoa se forma presta juramento e tem gente que se esquece disso, trata 

a gente como ignorantes, peão, mendigo. Acho que deveria ser melhor, a vida tem 

ensinado isso e seria bom se as pessoas aprendessem. 
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ANEXO 1 – Avaliação do artigo completo  

 

 
 

 


