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Resumo 

O presente estudo buscou compreender a temática das perdas dentárias, investigando 
as representações sociais no cotidiano de sujeitos da terceira idade e caracterizando-
se como uma investigação comparativa e analítica. Como pressuposto, tem-se que as 
perdas dentárias são achados comuns no cotidiano das pessoas idosas e interferem no 
âmbito psicossocial e biológico, através de suas implicações funcionais, estéticas e 
sociais. A área de saúde bucal no Brasil carece de estudos sobre esse tema, sobretudo 
com um recorte psicossocial voltado para terceira idade. A Teoria das Representações 
Sociais e a Teoria do Núcleo Central foram escolhidas como suporte teórico-
metodológico. Utilizou-se a Teste da Evocação Livre de Palavras cujo estímulo indutor 
foram as palavras “perdas dentárias”, em que para cada sujeito foi solicitada a 
evocação de 03 palavras, um questionário para caracterização sócio-econômica 
contendo também uma investigação das questões relativas às perdas dentárias, o 
acesso a serviços odontológicos além da necessidade de tratamento odontológico e 
uma entrevista do tipo grupo focal. Os sujeitos dessa pesquisa foram 120 indivíduos 
com idade igual ou superior à sessenta anos, residentes em Natal, RN e participantes 
do Grupo “Conviver para Melhor Viver” da Unidade Básica de Saúde do Bairro de  
Felipe Camarão e da Unati (Universidade Aberta da Terceira Idade), a entrevista foi 
realizada com 36 sujeitos. A análise dos dados foi realizada pelos softwares Evoc 
2000, SPSS/99, Graph Pad Instat e pelo Alceste. Os resultados demonstraram que o 
núcleo central das representações sociais das perdas dentárias para o grupo Conviver 
emergiu a partir das categorias dificuldade de comer, observando uma relação entre 
necessidade fisiológica, desejo e prazer em alimentar-se. Além disso, a dor, que foi 
evocada no sentido de justificar as perdas dentárias. À margem dos discursos centrais 
foram apreendidos os elementos periféricos dificuldade de adaptação à prótese,
tratamento e dificuldade de falar, todas essas categorias, com exceção da última 
também constituíram os temas das classes na análise dos discursos. Para o grupo da 
Unati o núcleo central emergiu a partir das categorias dificuldade sócio-econômica
demonstrando uma estreita relação entre a pobreza, o acesso à saúde e à educação e 
estética, confirmando no discurso do senso comum a associação entre a perda 
dentária e o envelhecimento. À margem dos discursos centrais foi apreendido o 
elemento periférico dificuldade de adaptação à prótese encontrado tanto no grupo 
Conviver quanto no grupo da Unati e que expressa a resistência do sujeito a esta nova 
situação e o insucesso do tratamento reabilitador no sentido de resgatar a memória dos 
dentes naturais. Todas essas categorias também constituíram os temas das classes na 
análise dos discursos. Assim, pudemos, através do estudo das representações sociais 
revelar uma realidade na perspectiva dos sujeitos sociais, contemplando as múltiplas 
facetas da realidade sócio-cultural vivenciada pelos sujeitos.
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APRESENTAÇÃO 

“Conhecer e pensar não é chegar a uma verdade absolutamente 
certa, mas dialogar com a incerteza” 

Edgar Morin 
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A expressão “Brasil, terra de banguelas”I desde o início da minha formação 

como cirurgiã-dentista, instigou-me a refletir sobre o paradoxo absurdo de também o 

Brasil concentrar cerca de 11% de todos os dentistas no mundo. Um incômodo contra-

senso, mas, afinal não é o Brasil, um país de contra-sensos? 

Esse paradoxo resulta na representação icônica do “sorriso amarelo banguelo”II

de considerável parcela da população brasileira, provavelmente, a herança cultural de 

um modelo de saúde bucal. 

As perdas dentárias são sinônimos de ausências, de mutilações, de 

desdentamento, de banguela, de edentulismo e de tantas outras expressões 

carregadas de significados e atribuições culturais dispersas nas teias do senso comum. 

A força da ausência provocada pela mutilação/extração de um (de)ente bio-

piscossocial, histórico e cultural me estimulou a tentar desenvolver uma pesquisa 

engajada e com responsabilidade social. 

A escolha da terceira idade, como etapa da vida, para essa “conversa” foi 

motivada por inúmeros fatores pessoais e profissionais. Propus-me, então a 

desenvolver essa discussão, trabalhando, sobretudo, com o discurso de sujeitos, que 

na minha perspectiva de análise são seres reflexivos, dotados de saber próprio, 

subjetividade e intencionalidade. 

Esse trabalho é, portanto, o resultado de uma investigação que intenta colocar 

em relevo o ser humano na sua integralidade como sujeito/objeto da saúde e 

encaminhar possíveis reflexões sobre o impacto das intervenções em saúde bucal, a 

partir de uma perspectiva mais ampla contemplando as conseqüências subjetivas e as 

manifestações comportamentais advindas das ausências dentárias, por considerar “não 

I Jornal da UNESP, 1994.
II Música Etnia caduca de Lenine, no Cd O dia em que faremos contato, 1997.
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a boca ou mais estritamente, a arcada dentária como o objeto da Odontologia, senão o 

homem, seu produto e produtor”III.

A estrutura da presente dissertação segue um modelo próprio de apresentação, 

recomendado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde desta 

instituição proposto por Rother e Braga (2001)IV e as referências bibliográficas 

encontram-se dispostas de acordo com as normas do “Vancouver Style”.  

A primeira seção, Introdução, apresenta o objeto da pesquisa, bem como o 

objetivo desta investigação.  

A seção seguinte intitulada Revisão de Literatura tem como tarefa sistematizar 

brevemente as citações na literatura científica consideradas relevantes para o projeto 

de pesquisa.  

Na seqüência, são apresentadas as trajetórias metodológicasV percorridas na 

investigação através da seção Métodos.

Os Resultados e a Discussão são destinados às análises e sínteses possíveis 

dos dados coletados. 

As Conclusões encerram a dissertação a partir de uma sinopse geral e 

apontamentos para o desenvolvimento de novas investigações. 

III Iyda M. Saúde bucal: uma prática social. In: Botazzo C, Freitas SFT, organizadores. Ciências sociais e saúde 
bucal: questões e perspectivas. Bauru: EDUSC; 1998. p. 132. 
IV Rother ET, Braga MER. Como elaborar sua tese: estrutura e referências. São Paulo; 2001. 
V Torna-se fundamental, nesta oportunidade, afirmar que a tese de doutorado do Professor Dr. Luiz Fernando 
Rangel Tura (1997) e a dissertação de mestrado do Professor Dr. Luiz Gonzaga Pontes Pessoa (1999) foram guias 
fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho. 
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1 INTRODUÇÃO 

“A idade se apodera de nós de surpresa” 
Goethe 
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1 Introdução 

O século XX foi marcado, sobretudo nas últimas décadas, por alterações na 

composição etária mundial, evidenciando um acelerado processo de envelhecimento 

populacional. Destaca-se ainda, que as diferenças quanto à longevidade estão 

relacionadas com as características estruturais de cada sociedade, em que a existência 

de moradia, renda, lazer, saneamento básico, alimentação adequada, entre outros 

direitos sociais adquiridos, têm papel fundamental nesse processo(1).

A realidade brasileira, desde o início dos anos 80 até o final do século, 

experimentou um crescimento da população idosa em mais de 100%, e até o ano 2025 

estima-se que o Brasil será a sexta maior população idosa do mundo em números 

absolutos, com mais de 30 milhões de pessoas nesta faixa etária, representando quase 

13% da população total(2-5).

Esta alteração nos recortes etários mundial e nacional torna este segmento 

populacional reconhecido pela sociedade e desperta a necessidade de atenção das 

mais variadas áreas do conhecimento. Administrar este “envelhecimento” populacional 

pressupõe então, a busca de “novos” olhares e perspectivas de análises com o objetivo 

de extrapolar a visão predominante deste processo, enquanto desesperança, 

deterioração inexorável, puro declínio(6,7).

Para a área de saúde, o processo de envelhecimento, caracteriza-se como uma 

complexa área do conhecimento, pois embora não seja um processo patológico, o 

envelhecimento acarreta limitações fisiológicas e psicológicas aos indivíduos, além de 

alterações sociais, e neste sentido, mostra-se necessária uma revitalização da visão 

universalista na abordagem ao envelhecimento(8).

A geriatria e a gerontologia tem sido firmadas, nas últimas três décadas, pela 

ciência como as áreas do conhecimento responsáveis pelo estudo do processo de 
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envelhecimento humano. ReboulI (citado por Ballone, 1973) define que “a gerontologia 

é a ciência que estuda o envelhecimento; a geriatria é a ciência médica que cuida das 

pessoas idosas; a primeira noção é médica e social, a segunda é unicamente médica e 

se aplica ao domínio da patologia” e balizando este conceito a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) estabelece a geriatria como o ramo da gerontologia e da medicina que 

trata da saúde das pessoas de idade avançada em todos os seus aspectos: preventivo 

clínico, terapêutico, de reabilitação e de vigilância contínua. 

No caso específico da odontologia, em nível mundial, a Federação Dentária 

Internacional(9), em colaboração com a Organização Mundial da Saúde (OMS) criou um 

grupo de trabalho sobre “Odontologia Geriátrica”, que serviu de estímulo para a 

realização de pesquisas em todo o mundo, objetivando dispor de informações 

passíveis de comparações nos bancos de dados da OMS sobre a saúde bucal dos 

idosos. Desde então, a odontologia vem se despertando para a necessidade de 

desenvolver estudos direcionados à terceira idade. 

Nesta perspectiva, para a realidade brasileira, destacam-se a criação da 

Sociedade Brasileira de Odontogeriatria (SBO), em 1988, e o reconhecimento da 

Odontogeriatria, como a especialidade odontológica voltada para a população idosa, 

fato ocorrido durante a 2a Assembléia Nacional de Entidades Odontológicas (ANEO), 

realizada em Manaus no ano de 2001(10).

Os estudos preliminares desenvolvidos, no Brasil, sobre as condições de saúde 

bucal dos idosos deram um enfoque às questões relacionadas à epidemiologia das 

doenças, deixando uma lacuna em relação aos aspectos psicossociais envolvidos (11),

assim, estudar a “boca” como parte integrante do corpo que passa pelo processo de 

envelhecimento vem sendo apontado pela literatura como uma necessidade. 

I Reboul, H. Vieillir, projet pour vive. Lyon: Le Chalet SNPP (1973) apud, Ballone GJ. Envelhecimento e velhice: uma 
realidade. São Paulo: Paulínia; 1973.
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Numa dimensão biológica e relacionada a sobrevivência humana, a “boca” 

exerce as funções mastigatórias, de digestão, e de deglutição. Os dentes, relacionados 

a estas funções, representam um elemento fundamental, pois garantem equilíbrio e 

eficiência, então, há que se considerar que a ausência dos dentes, “comuns” na 

terceira idade, traz sérios agravos a saúde, assim, as perdas dentais após os 60 anos 

afetam a mastigação, digestão, gustação, fonação e estética(12).

Entretanto, quando Chaui (13) afirma que, “o corpo não é coisa, não é feixe de 

nervos, músculos e sangue, não é central de informação nem receptáculo de 

estímulos. Não é fisiologia de processos em “terceira pessoa”, descritos segundo 

princípios mecânicos e funcionais que o fazem simples exterioridade de partes 

extrapartes. Não é recipiente passivo de atividade anímica, espiritual ou intelectual. 

Não é fato inspecionado pelo entendimento. Não é suporte empírico de formas a priori,

nem coisa anatômica, não é idéia clara e distinta, nem o “isto” abstrato da sensação a 

ser desenvolvido especulativamente pelo espírito. O corpo é um “sensível exemplar”, a 

autora propõe um redimensionamento para a compreensão do corpo desfocando a 

percepção estritamente biológica para uma percepção humanística.  

Assim, a mesma “boca biológica” numa dimensão psicossocial ocupa um “lugar” 

de importância para estas pessoas da terceira idade adquirindo significados que são 

interdependentes de fatores históricos e culturais. É esta mesma boca, que expressa 

através do sorriso, os sentimentos de alegria, de sedução. E a presença dos elementos 

dentários contribui para uma harmonia estética e um estado de bem-estar social. Passa 

pelo domínio da boca a fluência da comunicação verbal e conseqüentemente é por ela 

que se iniciam as relações e interações sociais.  

 De Rosa(14) afirma que “os conceitos (sociais) são transmitidos por diferentes 

meios de informação e re-objetivados através de múltiplas interações sociais que se 
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encontram na base da experiência social. Um grande valor é dado ao aspecto 

simbólico de cada cultura na apropriação dos conceitos”, neste sentido, as concepções 

e compreensões de alterações bucais, como as perdas dentárias, para estes sujeitos 

carecem de estudos que possibilitem desvendar a boca nesta perspectiva de análise.

Recorrer à psicologia social, então é munir-se de instrumentos que possibilitem 

estudar o indivíduo e suas manifestações específicas, grupais e sociais num contexto 

histórico, concebendo o homem como sujeito transformador não só de sua vida, mas 

também da sociedade em que vive (15).

Portanto, conhecer as características psicossociais destas pessoas, sobretudo 

na dimensão de suas aspirações, desejos e necessidades, contribuirá para o 

estabelecimento de programas em saúde que respondam adequadamente a estas 

aspirações, no sentido de possibilitar desenvolver intervenções adequadas às 

características sociais e culturais deste segmento populacional (8).

Diante do exposto assume relevância científica e social, discutir como 

diferentes grupos sociais na terceira idade compreendem as perdas dentárias e 

analisar os conteúdos das representações sociais no que diz respeito a estas questões, 

na perspectiva de compreender os impactos psicossociais das perdas dentárias para 

esta faixa etária na vida cotidiana. 
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1.1 Objetivo 

As perdas ou ausências dentárias são expressões que apresentam significados 

e atribuições culturais dispersas no tecido social. A força da ausência provocada pela 

extração de um (de)ente bio-piscossocial, histórico e cultural motivou o 

desenvolvimento desta investigação que tem como objetivo apreender a estrutura e o 

conteúdo das representações sociais destas perdas dentárias entre pessoas da 

terceira idade, pertencentes a dois grupos sócio-econômicos distintos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

“Mas, o que foi mesmo que se passou? 
A vida, e eu estou velho”. 

Aragon 
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2. Revisão da Literatura: 

O fato de socialmente “ser idoso” traz necessariamente uma representação do 

próprio indivíduo sobre sua condição física e psíquica e a relação que assume diante 

de seu grupo social. 

A temática do envelhecimento do ponto de vista de suas representações sociais 

vem sendo abordada, na sociedade ocidental, pela psicologia social através de alguns 

estudos (16-20), que mostram interpretações deste envelhecimento enquanto processo 

natural da vida e que ocorre separadamente no corpo e no espírito, assim, a velhice 

física aproxima-se de uma noção de natureza e a velhice do espírito caracteriza-se 

como um fenômeno psicológico. O envelhecimento também é representado como um 

processo negativo que se apresenta como a fase da vida caracterizada pela falta de 

ocupação, pela solidão, pelo aparecimento de doenças e por ser uma fase de perdas 

em relação as fases anteriores do desenvolvimento. 

Estas variadas representações sociais do processo de envelhecimento refletem 

a dinâmica de cada contexto sócio-cultural, apontando para a necessidade de se 

compreender as representações sociais e as estratégias utilizadas pelos sujeitos diante 

de tais representações. 

2.1 O envelhecimento e alguns aspectos antropológicos 

Estudos antropológicos direcionados aos aspectos do processo de 

envelhecimento vem demonstrando, que para a sociedade ocidental, este processo 

tem sido delimitado inicialmente a partir de sua dimensão biológica, associado à 

deterioração do corpo e, em conseqüência, tratado como uma etapa da vida 

caracterizada pelo declínio. Cristalizou-se, assim, uma visão orgânica do 

envelhecimento.  



30

Entretanto, alguns estudos realizados em sociedades não ocidentais tornaram 

conhecidas imagens bem mais positivas da velhice e do envelhecimento, questionando 

a universalidade da visão ocidental e ensinando que uma representação de velhice 

enraizada nas idéias de deterioração e perda não é universal. 

A literatura aponta vários exemplos que contemplam esta outra visão da velhice, 

o estudo realizado por Evans-PritchardI (citado por Uchoa, 2003), sobre os Nuer, grupo 

étnico do Sudão indica que a entrada na adolescência para o Nuer do sexo masculino 

é marcada por um ritual de iniciação que define sua inserção em uma classe de idade e 

determina seu estatuto de superioridade, igualdade ou inferioridade frente aos outros 

Nuer. Os membros de uma classe de idade devem respeito aos da classe anterior, que 

é composta por pessoas mais velhas e, portanto, superiores na hierarquia social. Estes 

respeito e deferência transparecem em todas as dimensões da vida social. 

Os Bambara do Mali (21) consideram a velhice uma conquista e nesta 

perspectiva, o envelhecimento é concebido como um processo de crescimento que 

ensina, enriquece e enobrece o ser humano, portanto ser velho significa ter vivido e 

acumulado conhecimento, além de ter conquistado um lugar socialmente valorizado. 

Os Bambara constituem um exemplo atual da situação privilegiada dos idosos em 

algumas sociedades africanas, sendo a idade um elemento determinante da posição de 

cada indivíduo na sociedade, pois culturalmente os mais velhos estão mais próximos 

dos ancestrais e, por esta razão, detêm a autoridade. Respeito e submissão marcam o 

conjunto de atitudes e comportamentos dos mais jovens para com os mais velhos. 

Os jovens inuit (esquimós) travam relações paradoxais com os idosos, 

demonstram carinho e afeição para com os parentes mais velhos, mas por outro 

Evans-Pritchard E. Les systèmes de classe d'âge chez les Nuer. In: Santerre R, Letourneau G, editores. Vieillir à 

Travers le Monde. Sainte-Foy: Les Presses de L'Université Laval; 1989. p.125-131 apud Uchôa E. Contribuições da 
antropologia para uma abordagem das questões relativas à saúde do idoso. Cad Saúde Pública 2003;19(3):849-53. 
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podem abandoná-los no meio de uma estrada ou ajudá-los a cometer suicídio por 

afogamento ou estrangulamento. Estas atitudes enraízam-se em uma concepção 

particular de vida, de morte e da própria essência do ser humano, podendo co-existir, 

sem contradição, com atitudes de interesse e suporte aos mais velhos da comunidade 

(22, 23).

Sendo assim, de uma maneira geral, estudos realizados em sociedades não 

ocidentais enfatizam o poder, o elevado status e o papel social central atribuído aos 

idosos. Alguns estudos, ainda ressaltam o impacto negativo do processo de 

modernização sobre o status dos idosos nessas sociedades (24).

No caso da sociedade ocidental, o conceito de envelhecimento apresentou 

diferentes interpretações com o passar do tempo. Pesquisas utilizando a literatura 

popular norte-americana, afirmam que a sociedade nas primeiras três décadas do 

século XX conceituava o envelhecimento a partir do conhecimento dos próprios 

indivíduos da terceira idade, que eram considerados os verdadeiros descritores das 

qualidades do envelhecimento. Nas décadas de 30 e 40 o conceito de envelhecimento 

começou a adquirir uma conotação negativa, contudo, a idade cronológica não era 

sinal de envelhecimento. Nos anos posteriores, este processo adquire uma perspectiva 

mais ampla tornando-se assunto de interesse social e médico, os indivíduos 

pertencentes a este segmento populacional adquirem maior reconhecimento pela 

população em geral. Ressalta-se que estas mudanças na concepção do processo de 

envelhecimento devem continuar acontecendo, tornando-se, então, importante 

compreendê-las de modo que estas sirvam como instrumentos para orientar as ações 

dos profissionais de saúde relacionadas a terceira idade (25).

É evidente que não se pode ter uma visão idealizada e homogênea das 

sociedades não ocidentais, mas é preciso reconhecer a contribuição trazida pelos 
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estudos realizados nessas sociedades. À medida que se documentou o processo do 

envelhecimento em diferentes culturas e que se constatou a diversidade de formas de 

envelhecer, a velhice e o envelhecimento deixaram de ser encarados como fatos 

naturais, para serem encarados como fenômenos profundamente influenciados pela 

cultura. 

O processo de envelhecimento, então, traz a consigo a necessidade de uma 

compreensão multidisciplinar, permitindo a cooperação entre disciplinas científicas 

relacionadas a este processo. Assim, torna-se relevante abordar aspectos biológicos, 

psicológicos, sociais e culturais com objetivo de discutir o tema de forma mais 

abrangente e contribuir para o estabelecimento de programas de pesquisa e de saúde 

adequados para este segmento populacional em crescimento (26).

2.2 As perdas dentárias: um objeto bio-psico- sócio-cultural 

As perdas dentárias, mutilações, extrações, ausências, desdentamento, 

desdentado, banguela, edentulismo são expressões que simbolizam as representações 

icônicas estampadas no sorriso de uma considerável parcela da população brasileira e 

compõem o retrato de um modelo de saúde bucal herdado culturalmente.  

A construção social de significados para a ausência ou presença dos dentes é 

mediada por fatores históricos, culturais, fisiológicos e pode variar dependendo da 

relação do sujeito com a sua corporeidade e com o grupo social de pertença. O uso 

dos dentes para executar tarefas diferenciadas tem, então, uma ressonância instintiva 

e cultural que permite avaliar e compreender comportamento bucal, e resulta de um 

processo de produção e reprodução dos seres humanos, de suas condições materiais 

e de sua inserção nesta produção, apresentando-se diferentemente entre classes e 

categorias sociais (27).
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Neste sentido, para Abric(28), “os comportamentos dos sujeitos ou dos grupos 

sociais não são determinados pelas características objetivas da situação, mas pela 

representação dessa situação” e, portanto o valor de ter ou não dentes sustenta-se em 

elaborações marcadas por um modo de vida próprio ou pelas necessidades mais 

imediatas apontadas no contexto das representações.  

Alguns estudos antropológicos, ao longo da história, situam os significados das 

ausências e presenças dentárias construídos a partir de referenciais culturais próprios, 

na perspectiva de que a cultura expressa a concretização ou atualização da liberdade 

do homem, o que dá a ele o poder de reagir aos estímulos naturais de maneira diversa 

do que ocorre com os outros animais, cujas reações são previamente predeterminadas 

pela natureza e necessidade de cada um (29).

Entre os esquimós, por exemplo, há uma referência de que os dentes são 

utilizados como ferramentas para alisar peles e mastigar espinhas de peixes, 

resultando desse comportamento a abrasão dos dentes, constituindo-se uma prática 

qualificada como inerente e constitutiva de uma cultura (30).

As extrações dentárias em algumas culturas simbolizam formas de poder, assim 

para guerreiros e caçadores o uso de colares de dentes simboliza a supremacia sobre 

o inimigo ou sobre a presa. Entre os Apaches, Dakotas e outros grupos indígenas da 

Califórnia Kentucky e Flórida, povos primitivos do Alasca, Huancavilcas do Equador, e 

os Kabixi no Brasil, os dentes dos inimigos eram exibidos como troféu das vitórias 

militares(31).

Em outras culturas as mutilações dentárias, ou alterações nas formas e tamanho 

dos dentes eram por vezes impulsionadas por motivos religiosos ou ritualísticos de 

iniciação (32-34).
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A prática do desdentamento intencional com conotação sexual pôde ser 

observada entra algumas tribos ribeirinhas no Congo, em que a extração dos incisivos 

inferiores serviam para “dar maior sabor ao beijo”. As mulheres Matonga da África 

afirmavam que os homens com dentadura completa parecem cavalos e que não 

queriam cavalos como maridos. Os chineses da província Kweichow, antes da 

revolução de Mao Tsé Tung, praticavam após o casamento a extração dos incisivos da 

noiva em uma cerimônia chamada “el destrozo de la casa nupicial” (35).

Destaca-se ainda, uma relação entre a beleza e ausência dos dentes na cultura 

dos os “Botokas”, nativos do Nilo superior, em que “ter os quatro dentes da frente 

arrancados” era considerado uma deformidade ornamental, significando que a beleza 

da face só se completa quando resultantes da sua desfiguração(36).

Entretanto, para a sociedade ocidental, atualmente, alcançar a soberania 

elaborada dos chamados dentes perfeitos, brancos, brilhantes, moldura de um sorriso 

largo e cenário de dentes preservados, é uma prática odontológica que vai desde a 

introdução do uso de aparelhos ortodônticos até a mortalidade dentária com desbastes, 

desvitalização e extrações dentárias para a acomodação de próteses em busca de 

alinhamento estético. 

Neste sentido, estudar as perdas dentárias na terceira idade significa colocar o 

ser humano em relevo na sua integralidade como objeto/sujeito da saúde e possibilitar 

a reavaliação do impacto das intervenções em saúde bucal, numa perspectiva mais 

ampla considerando conseqüências subjetivas e manifestações comportamentais após 

a prática do desdentamento. 

Assim, o trajeto dessa investigação busca resgatar culturalmente as crenças, 

regras e símbolos e desvelar a pluraridade do objeto, numa tentativa de reconhecer a 
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sua complexidade e inesgotável capacidade de abrigar formas de simbolização, sejam 

elas mais díspares ou as mais extensas que se pode conhecer. 

Compreender, então, quais são os elementos mais salientes na familiarização 

das perdas dentárias, entre pessoas da terceira idade pertencentes a grupos sociais 

distintos constitui-se como um avanço, uma vez que tradicionalmente o conhecimento é 

considerado propriedade do profissional que por sua formação técnica compreende o 

indivíduo de maneira funcional. 

Do ponto de vista biológico, os dados epidemiológicos em saúde bucal, 

disponíveis no Brasil atualmente, através de vários estudos(37-42) demonstram que a 

terceira idade no país é constituída por um grupo de pessoas com quase todos os 

dentes extraídos, grande quantidade de bolsas periodontais, lesões de mucosa bucal e 

uso de próteses inadequadas, confirmando a precariedade das condições de saúde 

bucal desta população e a ausência de programas específicos, com uma abordagem 

educativa e preventiva. 

Uma pesquisa realizada no Instituto Juvino Barreto, no município de Natal que 

analisou as condições de saúde bucal de 141 internos do Instituto, encontrou 94 destes 

com experiência de edentulismo (total ou parcial), além de significantes alterações 

periodontais, confirmando a precariedade das condições de saúde bucal desta 

população(43).

Em geral busca-se apenas o parâmetro epidemiológico para se estruturar 

serviços ou programas de saúde, entretanto a complexidade que envolve a terceira 

idade, aliada a mudanças de alguns paradigmas, exigem a construção e a 

consideração de novos parâmetros a fim de que se consiga estabelecer programas 

eficientes, sobretudo do ponto de vista da atenção. 
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Torna-se pertinente ressaltar que ainda permanece como um fato 

contemporâneo a freqüente associação entre o ganho de idade e a perda dos dentes. 

Wolf(44) acrescenta que “o imaginário popular ainda contém a idéia de que a velhice 

significa ausência de dentes, bem ilustrado nas artes -literatura, pintura e fotografia- em 

que o idoso é representado como indivíduo desdentado”, embora se perceba a 

tendência de mudanças a estas colocações.  

Ilustrando estas afirmativas, destacamos da literatura universal, a obra Cem 

Anos de Solidão de Gabriel García Márquez em que o cigano Melquíades vivencia um 

mágico rejuvenescimento do quando chega ao povoado de Macondo utilizando uma 

prótese nova: “... Melquíades juvenil, refeito, desenrugado, com uma dentadura nova e 

radiante. Os que recordavam das suas gengivas destruídas pelo escorbuto, as suas 

bochechas flácidas e lábios murchos, estremeciam de pavor diante daquela prova 

decisiva dos poderes sobrenaturais do cigano. O pavor se converteu em pânico quando 

Melquíades tirou os dentes intactos, engastados nas gengivas, e mostrou-os ao público 

por um instante – um instante fugaz em que voltou a ser o mesmo homem decrépito 

dos anos anteriores – e botou-os outra vez e sorriu de novo com um domínio pleno de 

sua juventude restaurada...”(45).

Observamos, nesta passagem, a relação estabelecida entre beleza juventude e 

dentes saudáveis, questões subjetivas que se encontram presentes no imaginário das 

pessoas, mesmo que não de maneira explícita. Sendo assim, a perda total dos dentes 

(edentulismo) é aceita, em geral, pela sociedade, pelos odontólogos e pelas pessoas 

adultas como algo normal e natural com o avanço da idade apontando para a 

inexistência ou fracasso das medidas de atenção à saúde bucal (31,46).

E, como ressalta Pinto (47), as altas taxas do edentulismo são“… conseqüência 

do tipo de odontologia realizada no passado, sem os ideais de prevenção que se tem 
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hoje em dia. Este quadro deverá se alterar nos próximos anos, já que os índices de 

cárie estão em declínio.”  

Alguns estudos constatam esta afirmação, como o estudo realizado por Fox et al 

(48), que examinando 554 idosos americanos não institucionalizados, na faixa etária dos 

70 a 90 anos, constataram que a presença de dentes nesta população aumentou em 

média, de 7 dentes por pessoas na década de 70 para 17 dentes nesta década e os de 

Nitschke(49) e Borman et al(50), que afirmam que a população de edêntulos na Alemanha 

e na Suécia, respectivamente, tem sofrido um decréscimo nos últimos anos. No entanto 

a realidade brasileira é ainda crítica, para a faixa etária de 65 - 74 anos, os indivíduos 

apresentam menos de 10 dentes na boca(51).

Considerando, então que as extrações dentárias são definitivas os significados 

destas perdas irão variar dependendo da relação deste indivíduo de terceira idade com 

seus dentes e com o grupo social de pertença. As expectativas e as representações 

sociais destas perdas dentárias e das necessidades do uso de próteses constituem um 

campo pouco explorado pelos profissionais de saúde. 

Alguns estudos apontam algumas constatações no sentido de compreender 

como os sujeitos encaram esta problemática. Assim observou-se que “os idosos 

vivenciam a perda de dentes de dois modos distintos. Uma forma é caracterizada por 

aqueles que reagem de maneira incoformista, que a possível perda dos dentes gera 

sentimentos de impotência, incapacidade. Outros reagem de maneira conformista, que 

encaram a perda dos dentes, como algo natural da idade, ou seja, “velho não tem 

dentes mesmo, foi o destino”. Entretanto torna-se relevante aprofundar estes 

conhecimentos buscando detalhar as conseqüências destas perdas dentárias na vida 

destas pessoas(52).
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Diante deste quadro, uma abordagem psicossocial das perdas dentárias em 

indivíduos de terceira idade vem contribuir para a compreensão deste aspecto no 

processo de envelhecimento e apontar direcionamentos para as ações, visando a 

melhoria na qualidade de vida. 

2.3 A Teoria das Representações Sociais 

Uma das mais significativas potencialidades humana refere-se a capacidade de 

representar. Ao longo da história da humanidade o representar esteve presente, por 

exemplo, na escrita pictográfica, no teatro grego, no ato político de ser representante 

de uma coletividade. Spink(53) ressalta que a noção de representação tem sido 

explorada em diferentes disciplinas, tais como antropologia, economia, psicologia e 

psicanálise. A discussão sobre representação volta-se para o poder das idéias de criar 

um universo simbólico compartilhado que possibilita a ação no quotidiano, de sustentar 

identidades grupais e de institucionalizar determinadas práticas sociais. 

Serge Moscovici no começo da década de sessenta, inaugura um novo campo 

de saber estruturado em psicologia social, através do estudo das Representações 

Sociais. Na obra La Psychanalyse-son image et son public, editada originalmente na 

França em 1961, e traduzida em 1978 para o português, Moscovici apresenta sua 

primeira tentativa no sentido de sistematizar as propostas da nascente teoria(54).

Esta teoria tem como precursora a teoria das representações coletivas de Emile 

Durkheim, e se propõe a estabelecer um conceito teórico sobre o modo de construção 

e organização do conhecimento do sujeito. Este processo ocorre de forma individual, o 

que se denomina processo intra-psíquico e de forma coletiva, as representações do 

grupo em que se insere este sujeito. Por conseguinte, o sujeito ao falar das “coisas”, 

dos objetos, dos dentes, de suas perdas, do corpo, faz uso da fantasia e da memória 
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não verbal, e realiza o exercício de apropriação de conceitos e construções que são 

elaboradas coletivamente. 

Portanto, a proposta de Moscovici rompe com o modelo norte-americano de 

trabalhar as questões da Psicologia Social, de caráter individualista, uma vez que a 

dimensão social passa a ser efetivamente levada em conta. 

Muitas outras contribuições aparecem nos trabalhos dos pesquisadores que 

desenvolvem e ampliam o conceito de representação social. JodeletII, citada por Sá 

(1996) explica RS como sendo “(...) uma forma de conhecimento socialmente 

elaborada e partilhada que tem um objetivo prático e concorre para a construção de 

uma realidade comum a um conjunto social”.  

Para Jovchelovitch e Guareschi(55) "É quando as pessoas se encontram para 

falar, argumentar, discutir o cotidiano, ou quando elas estão expostas às instituições, 

aos meios de comunicação, aos mitos e à herança histórico-cultural de suas 

sociedades, que as Representações Sociais são formadas." 

O conceito de representação social marca a noção de homem enquanto sujeito 

fabricador de significados. Neste sentido, os sujeitos envolvidos na mesma trama 

social, partilham representações que se encontram inseridas na rede de relações que 

entretêm. 

As RS objetivam a diferenciação entre os universos consensuais e reificados. 

Para Sá (56), o universo reificado é o saber científico formalmente elaborado, enquanto 

que o universo consensual caracteriza-se pela construção estabelecida nas interações 

sociais cotidianas, o território do senso comum, domínio privilegiado das RS. 

II Jodelet D. Représentations sociales: um domaine em expansion. In: Jodelet D, editora. Lês représentations 
sociales. Paris: Presses Unioversitaires de France; 1989. p.31-61 apud Sá CP. Sobre o núcleo central das 
Representações Sociais. Petrópolis: Vozes; 1996. p.32   
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Na construção do senso comum estão presentes dois processos formadores de 

sua configuração estrutural denominados objetivação e ancoragem. Este último é 

processo de classificação, categorização de um objeto ou idéia acompanhada de uma 

dimensão valorativa construída historicamente, aquele o movimento de associar um 

conceito a uma imagem. Jean Claude Abric elaborou a Teoria do Núcleo Central, no 

sentido de complementar a teoria de Moscovici. Suas proposições básicas indicam que 

a representação social possui uma organização com características específicas e uma 

hierarquização dos elementos que a compõem se estruturando em torno de um núcleo 

central (NC), este constituído de um ou mais elementos que dão à representação um 

significado. 

"Como NC compreende-se (...) um subconjunto da representação, composta de 

um ou alguns elementos cuja ausência desestruturaria a representação ou lhe daria 

uma significação completamente diferente." (AbricIII, citado por Sá, 1996) 

Cabe, ainda destacar que o conhecimento simples do conteúdo de uma 

representação não é suficiente para defini-la, “é preciso identificar os elementos 

centrais, isto é, o núcleo central que dá à representação sua significação, determinado 

os laços que unem entre si os elementos do conteúdo e que regem enfim, sua 

evolução e transformação”(57).

O NC aponta para funções, sendo uma geradora e outra organizadora. É ele 

determinado em parte pela natureza do objeto representado, e, em parte, pela relação 

que o sujeito ou o grupo mantêm com tal objeto. É definidor da homogeneidade de um 

grupo social, sendo determinado pela história desse grupo e ligado à sua memória 

coletiva. O NC é determinado pelas condições históricas, sociológicas e ideológicas, 

III Abric JC. Lês représentations sociales: aspects théoriques. In: Abric JC, editor. Pratiques socials et 
representations. Paris: Presses Universitaires de France;1994.p.11-35 apud Sá CP. Sobre o núcleo central das 
Representações Sociais. Petrópolis: Vozes; 1996. p. 67   
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marcado pela memória coletiva do grupo, bem como pelo sistema de normas. Sendo 

normativo, é resistente a mudança, e sua função é garantir a continuidade da 

representação. 

Paralelo a idéia de centralidade surge o conceito de sistema periférico, onde 

ocorrem atualizações e contextualizações da dimensão normativa, quebrando o 

consenso e remetendo a representação à mobilidade, à flexibilidade e à expressão 

individualizada. 

A principal função do sistema periférico é a promoção da interface entre a 

realidade concreta e o núcleo central, garantindo a ancoragem da representação na 

realidade do momento, através da concretização, regulação e adaptação do NC da 

representação, defendendo sua significação como um amortecedor do impacto 

causado pelo confronto das diferentes significações de um mesmo objeto. 

Nesta pesquisa foram buscados os conteúdos e a estrutura das representações 

sociais e para tanto a Teoria das Representações Sociais e a Teoria do Núcleo Central, 

foram escolhidas como referencial teórico-metodológico, pois possibilitam ao 

pesquisador centrar-se na consideração do saber do senso comum ou em teorias 

práticas que orientam as comunicações e condutas cotidianas dos grupos 

sociais(54,58,59) resgatando e valorizando o saber popular e estabelecendo um elo entre 

o saber social e o saber formal. 

As representações sociais são elaboradas pelos sujeitos em relação a um 

determinado objeto, com o objetivo de se apropriar deste conceito e tornar familiar 

aquilo que lhe é inicialmente estranho. Doise e Palmonari(60) afirmam que: “uma das 

funções importantes das Representações Sociais reside precisamente na 

domesticação daquilo que é estranho e que por este fenômeno, o modelo figurativo 

permanece aberto, sensível às mudanças do contexto ou ambiente”. 
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Os pressupostos teóricos de Moscovici estabelecem uma relação dialética entre 

sujeito e objeto nas interações que constituem o indivíduo e o próprio contexto social. 

Assim estudar as perdas dentárias na terceira idade, numa perspectiva psicossocial, 

auxiliará a compreensão dos seus significados para este grupo e a relação de 

familiaridade e/ou aversão ao uso de próteses dentárias. 

O processo de construção da representação social de um objeto é dinâmico e 

histórico, e acontece a partir do indivíduo na sua relação/interação com o contexto 

social em que está inserido. Neste sentido, é fundamental compreender os elementos 

históricos e culturais vivenciados por este sujeito. Isto acontece porque o sujeito 

enquanto participante de um grupo num dado contexto social, embuido de valores 

crenças, mitos e símbolos próprios, faz uma releitura deste objeto construindo a 

representação social do dado objeto. 

Nesta direção, a literatura vem ainda demonstrando, através de algumas 

pesquisas, a importância e a necessidade em se aprofundar o conhecimento dos 

aspectos psicossociais no estudo da terceira idade, buscando identificar 

adequadamente as necessidades deste segmento populacional e traçar metas e ações 

a partir destes conhecimentos(61-64).

Destaca-se, ainda que a medicina geriátrica necessita estabelecer um 

relacionamento especial entre estes indivíduos, suas famílias e os profissionais de 

saúde buscando estabelecer uma comunicação genuína de forma a oferecer um 

melhor cuidado a estes pacientes(65).

Assim, a comunicação estabelecida entre profissional e paciente durante a 

atenção a estes indivíduos da terceira idade caracteriza-se como um fator fundamental 

de humanização desta atenção e para tanto uma abordagem psicosocial facilita o 

estabelecimento e a fluência desta comunicação(66).
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Há, então, que se definir prioridades que orientem uma reestruturação do 

sistema e uma mudança de atitude frente aos problemas de saúde bucal que, em 

última instância, resultam nestas precárias condições da saúde bucal na terceira idade. 

Assim, o estudo psicossocial das perdas dentárias na terceira idade buscará 

fornecer instrumentos para compreender os impactos das perdas dentárias para estas 

pessoas de forma a contribuir com um processo de envelhecimento mais bem sucedido 

e apontar direcionamentos para as ações em saúde bucal, visando a melhoria na 

qualidade de vida destas pessoas. 
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3 MÉTODOS 

“A coisa não está nem na partida nem na chegada, mas na 
travessia” 

Guimarães Rosa 
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3 Métodos: 

Dando vida a epígrafe de Guimarães Rosa, esta seção irá tratar da trajetória 

metodológica desenvolvida na presente investigação.  

3.1 Natureza do estudo 

O presente estudo caracterizou-se por ser de natureza exploratória e quali-

quantitativa e analítica, com o intuito de traçar uma comparação entre os grupos 

estudados. Neste sentido, o conhecimento do contexto e das múltiplas realidades, 

constituídos pelos participantes, serviu de suporte para uma melhor compreensão 

acerca da temática estudada, pois a realidade socialmente construída em uma dada 

situação permite definir melhor as categorias teóricas (67).

Os passos metodológicos seguidos para a identificação das representações das 

perdas dentárias, nos grupos estudados, encontram-se apoiados na Teoria das 

Representações Sociais de Serge Moscovici(54) e na Teoria do Núcleo Central(68). Estas 

teorias foram escolhidas por aportar uma dimensão psicossocial e histórica das perdas 

dentárias e dos sujeitos Torna-se pertinente salientar que as representações sociais 

são produzidas pelas interações e comunicações no interior dos grupos sociais, 

refletindo a situação dos indivíduos no que diz respeito aos assuntos que são objetos 

do seu cotidiano. 

3.2 Seleção dos Entrevistados 

Esta pesquisa realizou um estudo com dois grupos de pessoas idosas 

pertencentes a condições sociais diferentes, um grupo com pessoas pertencentes às 

classes sociais A (rica) e B (média-alta) e o outro grupo constituído por idosos das 

classes D (média-pobre) e E (pobre), com a finalidade de apreender os significados das 
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perdas dentárias na vida cotidiana destas pessoas e a freqüência com que estas 

perdas dentárias ocorrem. 

A identificação dos atores sociais seguiu como critério geral a delimitação 

cronológica para sua categorização. Foram selecionados 120 sujeitos com idade 

superior a 60 anos que conforme as diretrizes legais da Política Nacional do idoso(69,70)

e do “Demographic Yearbook”(71) é a idade definidora do início do envelhecimento para 

países em desenvolvimento. 

Os participantes foram incluídos considerando os seguintes critérios específicos: 

1) Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1);  

2) A experiência de perdas dentárias totais (ausência dentária nos arcos superior e 

inferior) ou parciais (ausência dentaria em um dos arcos); 

3) Pertencerem aos grupos sócio-economicamente pré-definidos. 

Os cenários da pesquisa a Universidade Aberta da Terceira Idade (Unati) da 

Universidade Potiguar (Unp) e a Unidade Básica de Saúde do Bairro de Felipe 

Camarão através do Projeto “Conviver para Melhor Viver” (Conviver) 

A Unati, cujas bases pedagógicas centram-se no modelo francês Les Universités 

du Troisième Age (Universidades da Terceira Idade) é um programa desenvolvido em 

Natal pela Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária da UnP. Apresenta como 

objetivo contribuir para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida das 

pessoas da terceira idade através de uma proposta de educação permanente 

oferecendo cursos, oficinas, palestras e seminários. Atualmente possui cerca de 450 

alunos matriculados em mais de 20 cursos oferecidos pela Instituição. O perfil sócio-

econômico da clientela encontra-se situada nas classes sociais média e média-alta. 

Na Unidade Básica de Saúde do bairro de Felipe Camarão, que está situado no 

Distrito Sanitário Oeste do município de Natal e é considerado um dos principais 
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bolsões de miséria da cidade de Natal(72), desenvolve-se o projeto “Conviver para 

Melhor Viver”. Esta iniciativa aconteceu através do Programa UNI/SACI e reune um 

grupo de convivência com pessoas da terceira idade que são assistidos pela unidade 

onde se realizam atividades educativas, recreativas e ações de cidadania. O perfil 

sócio-econômico dos participantes situa-se nas classes sociais média-pobre e pobre. 

Deste modo, trabalhou-se com um grupo de 60 sujeitos da Unati e 60 sujeitos 

participantes do grupo Conviver. 

Previamente à realização da pesquisa, o projeto foi submetido à apreciação e 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (Anexo 2). A pesquisadora explicitou a todos/as e a cada um/uma os objetivos do 

trabalho, além de garantir o anonimato e sigilo profissional. Todos/as os/as 

participantes assinaram o Termo de Consentimento de Livre Escolha (TCLE) com 

todas as informações referentes à pesquisa, de acordo com as diretrizes do Conselho 

Nacional de Saúde(73).

3.2.1 Projeto piloto 

O estudo piloto foi realizado com o mesmo delineamento da pesquisa e com as 

mesmas características dos sujeitos incluídos da pesquisa. A realização deste 

instrumento metodológico objetivou identificar problemas e dificuldades, além de 

possibilitar a analise, revisão e direcionamento dos aspectos da investigação, no que 

se referiu ao instrumento da coleta. Para a execução do mesmo foram selecionados 6 

sujeitos de cada grupo (totalizando 12 sujeitos) e que não foram incluídos na pesquisa 

final. Estes sujeitos previamente à realização do estudo foram esclarecidos à respeito 

da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento de Livre Escolha específico para 

este projeto piloto (Anexo 3). 
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3. 3 Instrumentos de coleta de dados 

O projeto de pesquisa foi elaborado contemplando os seguintes instrumentos 

metodológicos: 

1) Caracterização sócio-econômica através de um questionário baseado no critério 

da Associação Brasileira de Anunciantes – Aba e da Associação Brasileira dos 

Institutos de Pesquisa de Mercado - Abipeme (74,75) (Anexo 4); 

2) Questionário contendo uma avaliação sobre as condições de saúde bucal, 

baseados no protocolo de pesquisa do Projeto SB Brasil 2003(42) (Anexo 4); 

3) Teste de Associação Livre de Palavras (TALP) tendo como expressão indutora 

“perdas dentárias”, com a solicitação de evocação de 3 palavras e posterior 

hierarquização (Anexo 4); 

4) Entrevista do tipo Grupo Focal seguindo um Tópico Guia(76) previamente 

elaborado, desenvolvida com 36 sujeitos divididos em 6 grupos de 6 pessoas. 

Os 3 grupos formados na Unati totalizaram 18 pessoas e os 3 grupos do grupo 

Conviver totalizaram 18 participantes (Anexo 5). 

A caracterização dos sujeitos através da coleta dos dados sócio- econômicos e 

do questionário permitiu identificar os sujeitos que apresentaram as características 

delimitadas pelo estudo, ou seja, ter a idade de 60 anos ou mais, ter a experiência de 

perda dentária (total ou parcial) e pertencer aos dois grupos pré-estabelecidos.  

O TALP foi utilizado com o objetivo de identificar o Núcleo Central e o Sistema 

Periférico das representações sociais das perdas dentárias nos grupos. O TALP é o 

mais antigo dos testes projetivos utilizados em psicologia clínica e ajuda a localizar 

zonas de bloqueamento e de recalcamento de um indivíduo, permitindo que apareçam 

espontaneamente associações relativas às palavras exploradas(77). Segundo Abric(78) é 
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a técnica maior para coletar os elementos constitutivos do conteúdo de uma 

representação. 

A entrevista do tipo grupo focal foi utilizada como recurso para a obtenção de 

material discursivo, pois fornece dados para a compreensão das relações 

estabelecidas entre os atores sociais e a situação, possibilitando a compreensão do 

mundo de vida dos entrevistados. A entrevista qualitativa é considerada o ponto de 

entrada e possibilita esquemas interpretativos para compreender as narrativas dos 

atores em termos mais conceptuais e abstratos(79). O grupo focal é, portanto, uma 

técnica de pesquisa que proporciona se obter dados de natureza qualitativa, através de 

grupos de discussão. O número de componentes de cada grupo pode variar de 6 a 15 

pessoas que compartilham características comuns, trocam idéias e experiências sobre 

um tema, que naquele momento serve de elo entre elas, tornando-as unidas por um 

foco comum (80).

No presente estudo foram formados 3 grupos focais de 6 indivíduos com os 

integrantes do “Conviver para Melhor Viver” (18 integrantes no total) e outros 3 grupos 

focais com os participantes da Unati (18 integrantes), totalizando 36 indivíduos 

entrevistados. O critério de escolha para a entrevista foi a acessibilidade dos sujeitos. 

As entrevistas foram gravadas em fitas cassete, com a prévia autorização dos sujeitos 

e seguiu o roteiro de um tópico guia previamente elaborado e posteriormente foram 

transcritas. O tempo situou-se num intervalo de 60 a 120 minutos e o esgotamento da 

entrevista era indicado pela saturação da temática exposta.  

3. 4 Análise dos dados 

Os dados coletados através do questionário sócio-econômico e da avaliação 

sobre as condições de saúde bucal foram organizados em um banco de dados através 
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do software Epi Info 2002(81) e analisados através do software SPSS/99(82) que realizou 

uma análise descritiva e o software Graph Pad Instat(83) que realizou alguns testes 

estatísticos. 

As palavras coletadas no Teste de Associação Livre de Palavras foram, 

conforme preconiza Bardin(77), organizadas através de um processo de agrupamento 

por classificação, reunindo as palavras próximas a nível semântico (palavras idênticas 

ou sinônimas) e em seguida foram submetidas a uma classificação por aproximação de 

sentido com o objetivo de estabelecer categorias de análise. O processo de 

estabelecimento das categorias de análise foi realizado concomitantemente por 3 

juízes externos, operando independentemente. Após o processo o material foi 

submetido a uma análise quantitativa executada pelo software Evoc 2000 (84,85).

A identificação da estrutura da representação foi efetuada a partir da utilização 

da técnica de quadro de quatro casas, estabelecendo um esquema figurativo que 

possibilita a distribuição dos termos evocados em função de dois critérios – a 

freqüência e a ordem média das evocações das palavras(86-88). Assim, o software Evoc 

2000 estabeleceu a Ordem Média de Evocação (OME) e a Freqüência Intermediária 

(Fi) das palavras, que na seqüência foram agrupadas em categorias através dos 

caracteres comuns desses elementos. 

A identificação do conteúdo da representação foi realizada a partir da análise do 

material discursivo coletado nas entrevistas dos grupos focais, que após a transcrição e 

adequação foi processado pelo software de análise quantitativa de dados textuais o 

Alceste – Analyse Lexicale par Contexte d`um Esemble de Segments de Texte(89).

O software faz uma análise léxica das palavras de um conjunto de textos, 

independentemente da origem de sua produção; tanto podem ser das comunicações 

verbais e/ou escritas quanto das manifestações discursivas. Ao fazer a análise léxica 
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de um conjunto de dados textuais, o Alceste agrupa raízes semânticas definindo-as por 

classes, levando em consideração a função da palavra dentro de um dado texto. 

Assim, tanto é possível quantificar, como inferir sobre a delimitação das classes, que 

são definidas em função da ocorrência e da co-ocorrência das palavras e da sua 

função textual(90).

Na presente investigação o texto trabalhado pelo software Alceste foi o material 

resultante das 6 entrevistas dos grupos focais, ou seja, as entrevistas dos 3 grupos 

focais do grupo Conviver foram agrupadas com as 3 entrevistas dos grupos focais da 

Unati por terem como traço comum o fato de serem todos os sujeitos desdentados em 

pelo menos um dos arcos dentários e como traço distintivo o fato de pertencerem a 

classes sociais distintas. Este material constituiu um único arquivo, chamado corpus

que em seguida foi preparado segundo critérios definidos pelo programa como forma 

de garantir uma lógica quantificável de análise. A preparação incluiu a definição das 

chamadas Unidades de Contexto Inicial – UCI, e a determinação da única variável 

estabelecida que foi a identificação do Grupo (Conviver ou Unati), ambas definidas pela 

pesquisadora. 

Camargo(91) afirma que em função de algumas características do material 

coletado, tais como várias entrevistas, resposta e número de participantes em questões 

abertas, cada resposta pode ser considerada uma UCI, também chamada de “linha de 

comando” ou “linha com asteriscos”. O que define uma UCI é a individualização do 

texto a partir da definição das variáveis. No nosso caso, as UCI foram as 6 entrevistas 

obtidas nos grupos focais que foram identificadas pelo grupo a que pertenciam 

(Conviver ou Unati). 

Sendo assim, o Alceste pôde proceder à análise hierárquica descendente a 

partir das formas reduzidas originadas das palavras constantes no texto e do seu 
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conteúdo semântico, estabelecendo uma associação entre os perfis discursivos e os 

grupos estudados (Conviver e Unati) informando a distribuição do texto analisado em 7 

classes lexicais (ou classes de segmentos de texto), quantificando a identificação das 

representações sociais das perdas dentárias. 

A interpretação das classes lexicais resultou em temas que forma submetidos a 

uma leitura teórica em função do interesse da pesquisadora e das relações 

evidenciadas, conforme preconiza Oliveira et al(92).
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4 RESULTADOS 

“Uma viagem de descobrimento não é encontrar novas terras, mas 
ter um novo olhar" 

Marcel Proust 
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4 Resultados 

4.1 Perfil sócio-econômico 

Esta seção inicia trazendo uma caracterização sócio-econômica e demográfica 

dos grupos estudados a fim de verificar a hipótese inicial de que os sujeitos dos grupos 

“Conviver para melhor Viver” e Unati pertencem a classes sociais distintas, no sentido 

de considerar as variáveis sócio-culturais nos processos psicológicos conforme AbricI

(citado por Sá, 1996). 

Assim, análise dos dados colhidos pelos questionários permitiu que fosse 

traçado um perfil dos grupos de idosos do “Conviver para melhor viver” e da Unati, 

demonstrando que, em ambos os grupos, a maioria dos sujeitos participantes foi do 

sexo feminino sendo 75% no grupo Conviver e 90% na Unati, com idades variando de 

60 a 79 anos. 

Quanto à escolaridade, os dados demonstraram que para o grupo Conviver a 

média de anos de estudo foi de 2,23 (DpII=2,64) anos e que atualmente 6,6% dos 

idosos complementam seus estudos em escolas públicas ou filantrópicas. O grupo da 

Unati obteve uma média de 11,38 (Dp=3,72) anos de estudo e atualmente 66,7% dos 

entrevistados são estudantes em escola privada.   

Com relação à renda pessoal, os dados revelaram que a média salarial para o 

grupo Conviver foi de 0,82 salário mínimo (SM)III, enquanto que para o grupo da Unati a 

média salarial foi de 7,87 SM. Em relação à moradia, observou-se que 85% dos idosos 

do Conviver possuem casa própria com uma média de 5,40 (Sd=1,96) cômodos. Os 

I Abric JC. Les representations socials: aspects théoriques. In: Abric JC, editor. Pratiques socials et representations. Paris: Presses 
Universitaires de France; 1994 apud Sá CP. Sobre o núcleo central das representações sócias. Petrópolis: Vozes; 1996. p. 53. 
II Dp – forma abreviada de desvio padrão 
III Salário mínimo no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) correspondente aos meses de julho a dezembro de 2003, 
época da coleta dos dados. 
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idosos da Unati também em sua maioria (93%) vivem em casas próprias, entretanto em 

casas com uma média 11 (Sd=3,5) cômodos por residência.  

A determinação das classes sociais de ambos os grupos seguiu os critérios 

Aba/Abipeme(74,75) que desenvolve uma escala socioeconômica baseada em bens e 

objetos de consumo com forte correlação com renda familiar (televisor em cores; rádio; 

banheiro; automóvel; empregada mensalista; e aspirador de pó) bem como o grau de 

instrução do chefe da família. Em seguida, este critério estabelece um sistema de 

pontuação (ou pesos) que atribuídos à posse desses itens (e, às vezes, ao número de 

itens possuídos) vão permitir saber qual é a pontuação total desse indivíduo. Um 

sistema de cortes na escala de pontuação passa a permitir que se classifique os 

indivíduos do grupos estudados em um estrato social, conforme demonstrado na 

Tabela 1. 

Tabela 1 – Organização das classes sociais em porcentagem e números absolutos, 
segundo critérios Aba/Abipeme para os Grupos Conviver e Unati na cidade do 
Natal/RN, 2004. 

Classes  Sociais Grupos Total 

Conviver Unati   

n % n % N %
A (Rica) 0 0 36 60 36 30 
B (Media Alta) 2 3,3 23 38,3 25 20,8 
C (Média Média) 3 5,0 1 1,7 4 3,3 
D (Média Pobre) 19 31,7 0 0 19 15,8 
E (Pobre) 36 60 0 0 36 30 

Total 60 100 60 100 120 100,00 

A análise estatística utilizando o teste Qui-quadrado (agrupando as classes 

sociais A e B e as classes C, D e E) permitiu demonstrar que existe diferença 
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estatística extremamente significativa (p<0,0001), num intervalo de confiança de 95%,  

entre os grupos Conviver e Unati, de acordo com a Tabela 2 a seguir:   

Tabela 2 – Teste Qui-Quadrado para as variáveis classe social e grupos de idosos em 
porcentagem e números absolutos, para os Grupos Conviver e Unati na cidade do 
Natal/RN, 2004. 

Classes  Sociais Grupos Total 

Conviver Unati   
N % N % N %

A e B 2 2 59 49 61 51 
C a E 58 48 1 1 59 49 

Total 60 50 60 50 120 100 

Pôde-se constatar que os grupos Conviver e Unati apresentam características 

sócio-econômicas distintas e provavelmente a forma de vivenciarem as perdas 

dentárias apontam para diferentes representações, pois segundo Moreira e Moriya(93),

a forma que o sujeito concebe e vive cada doenças traz implicações na maneira de 

compreendê-la. 

4.2 Condições de Saúde Bucal 

O delineamento das condições de saúde bucal vivenciadas pelos sujeitos da 

pesquisa considerou como variáveis o uso e necessidade de próteses, os tipos de 

próteses utilizadas, o acesso ao serviço odontológico, tipo de serviços utilizado, o 

motivo e a freqüência das consultas odontológicas.  

Assim, quanto ao uso regular de próteses, constatou-se que no grupo Conviver 

46,7% dos indivíduos não fazem uso de nenhum tipo de prótese superior e para o arco 

inferior este percentual é de 66,7%. No que se refere ao uso de próteses totais, 53,3% 
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dos entrevistados deste grupo fazem uso de prótese superior, enquanto que apenas 

30% o fazem para a prótese inferior.  

No grupo da Unati o uso de prótese mostrou-se mais variado, indicando para o 

arco superior que 18,3% dos indivíduos não fazem uso de nenhum tipo de prótese, 5% 

utilizam prótese fixa, 16,7% utilizam prótese removível a grampo, 3,4% usam uma 

combinação de próteses e 56,7% prótese total. No arco inferior, os resultados 

demonstram que 31,7% dos entrevistados não fazem uso de nenhum tipo de prótese, 

3,3% utilizam prótese fixa, 41,7% utilizam prótese removível a grampo, 5% usam uma 

combinação de próteses e 18,3% prótese total. 

Em relação à necessidade de tratamento reabilitador através do uso de próteses 

os resultados podem ser observados nas Tabelas 3 e 4. 

Tabela 3 – Necessidade de tratamento protético para o arco superior em números 
absolutos e porcentagem para os sujeitos dos Grupos Conviver e Unati na cidade do 
Natal/RN, 2004. 

GRUPOS TIPOS DE PRÓTESES 
F(%) 

TOTAL 

Não necessita P. de 1 
elemento 

P. de mais de 
um elemento

Combinação 
de P. 

P. Total 

Conviver 21 (35) 0 (0) 0 (0) 6 (10)  33 (55) 60 (100) 

Unati 53 (88,3)  1 (1,7) 2 (3,3) 0 (0)  4 (6,7) 60 (100) 

TOTAL 74 (61) 1 (0,8)  2 (1,7) 6 (5) 37 (30) 120 (100)

Legenda: P=Prótese; F=Freqüência absoluta; (%)=Freqüência percentual 
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Tabela 4 – Necessidade de tratamento protético para o arco inferior em números 
absolutos e porcentagem para os sujeitos dos Grupos Conviver e Unati na cidade do 
Natal/RN, 2004. 

GRUPOS TIPOS DE PRÓTESES 
F(%) 

TOTAL 

Não necessita P. de 1 
elemento 

P. de mais de 
um elemento

Combinação de 
P. 

P. Total 

Conviver 12 (20) 0 (0) 1 (1,7) 12 (20)  35 (58,3) 60 (100) 

Unati 49 (81,7)  0 (0) 6 (10) 3 (5)  2 (3,3) 60 (100) 

TOTAL 61 (50,8) 0 (0)  7 (5,8) 15 (12,5) 37 (30,8) 120 (100)

Legenda: P=Prótese; F=Freqüência absoluta; (%)=Freqüência percentual

As questões relacionadas ao tratamento odontológico e a relação paciente-

profissional demonstraram que 63% dos sujeitos do grupo Conviver foram ao dentista 

pela última vez há mais de 3 anos e a maioria (60%) foi motivada em função da dor de 

dente, enquanto que para o grupo da Unati, a maioria dos sujeitos (66,7%) visitou o 

dentista há menos de 1 ano e o motivo principal da consulta, para 58,3% dos 

indivíduos, foi preventivo. 

Em relação ao tipo de serviço odontológico freqüentemente utilizado pelos 

sujeitos de ambos os grupos, podemos observar os resultados na Tabela 5 a seguir: 

Tabela 5 – Tipos de serviços odontológicos utilizados pelos sujeitos dos Grupos 
Conviver e Unati em números absolutos e porcentagens, na cidade do Natal/RN, 2004. 

GRUPOS TIPOS DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS F (%) TOTAL 

Nunca foi Público Particular 
liberal 

Particular 
Plano 

Filantrópi
co 

Outros 

Conviver 3 (5) 44 (73,3) 10 (16,7) 1 (1,7) 1 (1,7) 1 (1,7) 60 (100)

Unati 0 (0) 1 (1,7) 51 (85) 7 (11,7) 0 (0) 1 (1,7) 60 (100)

TOTAL 3 (2,5) 45 (37,5) 61 (50,8) 8 (6,7) 1 (0,8) 2 (1,7) 120 (100)
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Esses resultados, referentes à situação de saúde bucal envolvendo o uso e 

necessidade de próteses totais, o motivo da última consulta, bem como a freqüência de 

visitas ao dentista foram submetidos à alguns testes estatísticos, no sentido de 

confirmar as semelhanças e diferenças relacionadas aos grupos, encontram-se na 

tabela 6 abaixo: 

Tabela 6 – Teste do qui-quadrado, valores da OR, intervalo de confiança e valores de p 
para as variáveis referentes uso e necessidade de prótese, motivo da última consulta e 
freqüência de visita ao dentista, para os grupos Conviver e Unati da cidade do Natal, 
RN, Brasil, 2004. 

GRUPOS DE IDOSOS

VARIÁVEL CATEGORIA CONVIVER UNATI

n % n %
OR*

I.C. OR
(95%) 

QUI
2 P

Não usa 32 27 26 22 0,66 0,32-1,37 0,834 0,361
UPTS 

Usa 28 23 34 28     

Não usa 42 35 49 41 1,90 0,81-4,49 1,637 0,200
UPTI  

Usa 18 15 11 9     

Não necessita 27 23 56 47 17,1 5,50-53,23
30,63

5
0,000

1* NPTS 

Necessita 33 28 4 3     

Não necessita 25 21 58 48 40,6
9,05-

182,05 
40,01

3
0,000

1* NPTI 

Necessita 35 29 2 2     

Até 2 anos 19 16 50 41 10 4,17-23,97 28,17
0,000

1* 
Freqüência de 
visita ao 
dentista 3 anos e mais 41 34 10 9     

Dor 39 32 6 5 15,4 5,67-41,97 33,62
0,000

1* Motivo da 
Consulta Outras Razões 

21 18 54 45     

Legenda: *Estatisticamente significativo (95% de intervalo de Confiança); 
UPTS – uso de prótese total superior; UPTI - uso de prótese total inferior; 
NPTS – necessidade de prótese total superior; NPTI – necessidade de prótese total inferior. 

A análise do teste qui-quadrado para o uso regular de próteses totais superior ou 

inferior demonstrou que não houve diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos, entretanto no item necessidade de prótese observou-se que os sujeitos 

pertencentes ao grupo Conviver apresentam uma necessidade de tratamento 
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reabilitador, tanto no arco superior quanto no inferior, maior (IC95% OR= 17,1 para 

NPTS; IC95% OR=40,6 para NPTI) que o verificado nos indivíduos da Unati  

Os resultados referentes à freqüência de visitas ao dentista e o motivo da 

consulta demonstraram que existe uma diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos observando-se que a maioria dos sujeitos do grupo Conviver foi ao dentista pela 

última vez há mais de 3 anos e motivados pela dor de dente, enquanto que para o 

grupo da Unati, a maioria dos sujeitos visitou o dentista há menos de 2 anos e o motivo 

principal da consulta foi preventivo. 

Os resultados sobre as condições de saúde bucal demonstram que estes 

sujeitos pertencem a uma geração que sofre as conseqüências de um modelo 

odontológico extracionista e elitista. Cabe finalmente ressaltar que os achados desta 

investigação assemelham-se aos dados coletos no Projeto SB 2003 e na Pesquisa 

Mundial sobre Saúde Bucal, realizada em 2003, que investigou o sistema de saúde de 

71 países e no Brasil foi desenvolvida sob a coordenação da Fundação Oswaldo Cruz. 

4.2  Teste de Associação de Palavras 

O estudo a respeito dos aspectos psicossociais das perdas dentárias requer 

além da investigação puramente biológica, um melhor entendimento destes aspectos. 

Neste sentido, o estudo das Representações Sociais visa apreender alguns 

acontecimentos da vida diária e as informações circulantes sobre as perdas dentárias.  

Assim, com o intuito de identificar a estrutura das representações sociais, o teste 

de evocação livre de palavras resultou em 176 unidades de significado para o Grupo 

Conviver; e em 176 unidades de significados para o Grupo da Unati; de cada uma 

delas foi calculada a OME - Ordem Média de Evocação(94), e em seguida essas 

unidades de significado foram agrupadas em 14 categorias para o Conviver e 12 

categorias para a Unati como mostram as Tabela 7 e 8. 
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Tabela 7 - Associação das palavras para o estímulo “Perdas Dentárias”, por ordem de 
evocação, dos 60 idosos do grupo Conviver em Natal/RN, 2004. 

CATEGORIAS 1ª Ev 2ª Ev 3ªEv F OME 
01 Alívio 04 01 02 07 1,71 
02 Comer 01 01 01 03 2,00 
03 Dente estragado 03 04 06 13 2,23 
04 Dificuldade de comer 13 10 12 35 1,97 
05 Dificuldade de falar 01 07 03 11 2,18 
06 Dificuldade adapt.* à prótese 02 03 07 12 2,42 
07 Dificuldade sócio-econômica 03 02 02 07 1,86 
08 Dor 17 08 10 35 1,80 
09 Estética 02 07 04 13 2,15 
10 Não dor 00 00 01 01 3,00 
11 Piorréia 03 01 02 06 1,83 
12 Prótese 04 05 03 12 1,92 
13 Sofrimento 05 04 01 10 1,60 
14 Tratamento 02 05 04 11 2,18 
TOTAL 60 58 58 176  
Legenda: Ev=Evocação; F=Freqüência; OME=Ordem Média de Evocação; * adapt.= adaptação 

Tabela 8 - Associação das palavras para o estímulo “Perdas Dentárias”, por ordem de 
evocação, dos 60 idosos do grupo Unati em Natal/RN, 2004. 

CATEGORIAS 1ª Ev 2ª Ev 3ªEv F OME 
01 Dificuldade de comer 07 09 12 28 2,18 
02 Dificuldade de falar 01 04 00 05 1,80 
03 Dificuldade adapt.* à prótese 05 05 04 14 1,93 
04 Dificuldade sócio-econômica 10 07 06 23 1,83 
05 Doenças da boca 04 02 04 10 2,00 
06 Dor 06 04 02 12 1,67 
07 Estética 14 10 13 37 1,97 
08 Preconceito 01 01 02 04 2,25 
09 Prejuízos à saúde 03 00 03 06 2,00 
10 Prótese 00 05 00 05 2,00 
11 Sofrimento 06 07 09 22 2,14 
12 Tratamento 03 05 02 10 1,90 
TOTAL 60 59 57 176  
Legenda: Ev=Evocação; F=Freqüência; OME=Ordem Média de Evocação; * adapt.= adaptação 

De acordo com Bardin(77) a categorização é uma operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto. As categorias reúnem um grupo de elementos 

com caracteres comuns relacionados às perdas dentárias. 

Calculou-se também a média das OMEs (MOME) para o grupo Conviver, 

obtendo-se 1,99; a Freqüência Intermediária (Fi) das palavras evocadas em 13; e a

freqüência mínima em 11, e que o ponto de corte baseou-se no quartil 25 das 

evocações. No grupo da Unati estes valores foram de 1,98 para a MOME; 22 para a fi; 

12 para a freqüência mínima. 
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Os Esquemas figurativos que estão demonstrados abaixo, foram baseados 

num gráfico de dispersão onde o eixo das abscissas (x), que corresponde aos valores 

referentes as OMEs e o eixo das ordenadas (y) aos valores da freqüência. Desse 

modo, cada evocação corresponde a um ponto no gráfico o que sugere uma correlação 

positiva entre as variáveis, segundo o modelo proposto por Vieira(95) e Beaufils(96). Ao 

se deslocar o eixo para o ponto que representa o valor de suas médias, estabelece-se 

os quatro quadrantes que estão representados nos esquemas figurativos 1 e 2. 

Esquema Figurativo 1 - Identificação dos possíveis elementos do Núcleo Central das 
Representações Sociais das perdas dentárias por idosos do Grupo Conviver da 
cidade do Natal/RN, 2004(97).

OME <1,99 e F>13 OME >1,99 e F>13
Dificuldade de comer (35)             1,97 Dente estragado(13)                                 2,231 
Dor (35)                                 1,80 Estética (13)                                              2,154 

OME <1,99 e F<13 OME >1,99 e F<13
Prótese (12)                                        1,91 Dificuldade de falar (11)                 2,182

Dificuldade adapt.* prótese (12)    2,417
Tratamento (11)                 2,182

Legenda: *adapt.=adaptação

Esquema Figurativo 2 - Identificação dos possíveis elementos do Núcleo Central das 
Representações Sociais das perdas dentárias por idosos do Grupo Unati da cidade 
do Natal/RN, 2004. 

OME <1,98 e F>22 OME >1,98 e F>22
Dificuldade sócio -econômica (23) 1,826 Dificuldade comer (28)                             2,179 
Estética (37)                                     1,973 Sofrimento (22)                                         2,136 

OME <1,98 e F<22 OME >1,98 e F<22
Dor (12)                                     1,667 Dificuldade adapt. à prótese (14)             1,992

Legenda: *adapt.=adaptação 
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As evocações que figuram no quadrante superior esquerdo são as que mais 

provavelmente, fazem parte do núcleo central, as que estão no quadrante inferior 

direito pertencem ao sistema periférico, enquanto as demais são consideradas 

intermediárias. 

“As representações sociais são ao mesmo tempo estáveis e móveis, rígidas e 

flexíveis, consensuais, mas marcadas por fortes diferenças interindividuais”(78). Nesse 

contexto a Teoria do Núcleo Central procura demonstrar que as representações sociais 

se constituem numa entidade única, muito embora essas aparentes contradições sejam 

regidas por um sistema duplo em que cada parte tem um papel específico mas 

complementar da outra, ocorrendo em primeiro lugar o núcleo central e em segundo 

lugar, como complemento indispensável, o sistema periférico. 

O núcleo central tem uma função geradora e organizadora, ou seja, ele é o 

elemento pelo qual se cria, ou se transforma, a significação dos outros elementos 

constitutivos da representação. É por ele que esses elementos tomam um sentido, um 

valor. Com relação à sua função organizadora, é o núcleo central que determina a 

natureza dos laços que unem entre si os elementos da representação. Ele é nesse 

sentido o elemento unificador e estabilizador da representação (78). O levantamento do 

núcleo central é importante inclusive para conhecer o próprio objeto da representação, 

ou seja, para saber o que afinal de contas está sendo representado.  

O núcleo central é determinado, por um lado, pela natureza do objeto 

representado; por outro lado, pela relação que o sujeito mantém com esse objeto. Ele é 

um subconjunto da representação constituído por um ou vários elementos, cuja 

ausência desestruturaria ou daria uma significação diferente à representação em seu 

conjunto. Uma representação é suscetível de evoluir e de se transformar 

superficialmente por uma mudança do sentido ou da natureza de seus elementos 
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periféricos. Mas ela só se transforma radicalmente (muda de significação) quando o 

próprio núcleo central é posto em questão(28).

Em torno do núcleo central, organizam-se os elementos periféricos da 

representação que, provendo a “interface entre a realidade concreta e o sistema 

central” (78), atualizam e contextualizam as determinações normativas do núcleo central. 

O sistema periférico é, diferentemente do central, flexível e evolutivo sendo, portanto, 

mais sensível ao contexto imediato, sendo nele, portanto, que se devem concentrar as 

estratégias que visem interferir no núcleo das representações sociais de um 

determinado grupo. 

4.3  Entrevistas do Grupo Focal 

O material discursivo resultante das entrevistas de grupo focal foi transcrito e 

submetido a análise quantitativa  através do software Alceste (89). O processamento do 

corpus foi analisado em 11 minutos 10 segundos, no dia 23/12/2003, às 10h 42 min 50 

s, contendo 6 UCI (Unidades de Contexto Inicial), que correspondem ao material 

discursivo das 6 entrevistas de grupo focal, com aproveitamento de 70,65% na 

composição das 7 classes léxicas obtidas.  O relatório descritivo resumido do corpus

analisado segue no Quadro 1 abaixo: 
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Quadro 1 - Relatório descritivo resumido produzido pela análise do corpus referente a 
Representações Sociais das perdas dentárias por idosos dos Grupos Conviver para 
Melhor Viver e Unati da cidade do Natal/RN, 2004. 

A classificação descendente hierárquica executada pelo Alceste ao tratar o 

material discursivo determinou então, 7 classes temáticas, que podem ser observadas 

no Dendograma 1 abaixo: 

Dendograma 1 – Distribuição das 7 classes temáticas obtidas através da análise do 
corpus referente a representações sociais das perdas dentárias por idosos dos Grupos 
Conviver para Melhor Viver e Unati da cidade do Natal/RN, 2004. 

0% ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 100% 

Cl. 1 (  90uce) |------------+                                     

16               |--------+                            

 Cl. 2 (  96uce) |------------+        |                            

17                        |-------------------------+  

 Cl. 4 ( 119uce) |---------------------+                         |  

19                                                  |+ 

 Cl. 3 ( 113uce) |-------------+                                 |  

15                |-----------+                     |  

 Cl. 5 (  81uce) |-------------+           |                     |  

18                            |---------------------+  

 Cl. 6 (  52uce) |----------+              |                        

13             |--------------+                        

 Cl. 7 ( 106uce) |----------+                                       

Na Figura 1 a seguir podemos observar o perfil de cada uma das classes  

através do conteúdo de cada uma e por qual grupo (Conviver ou Unati) esta classe é 

determinada. 

Nome do Corpus                            As perdas dentárias na terceira idade 
Nombre Total D’Occurrences (Número total de ocorrências)               41591 
Formes Distinctes (Formas distintas)         3910 
Formes Réduites Analysées (Formas reduzidas das análises)       949 
Formes Supplementaries (Formas complementares)         366 
Mots Étoilés (Palavras principais)           182 
Fréquence Moyenne D’Une Forme (Freqüência média de uma forma)         11
Fréquence Maximum D’Une Forme (Freqüência máxima de uma forma)     1935
Chi2 minimum pour d` um mot (Qui-quadrado mínimo por palavra)      2,19
Nombre UCI (Número de UCI)                6
Nombre UCE Sélectionnées  (Número de UCE seleccionadas)         930
Nombre de Classes Obtenues (Número de classes obtidas)             7
UCE Classés                              657 UCE                                                       70,65% 
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Podemos, então observar, que a Classe 1, apresentou-se com 90 UCE 

(Unidades de Conteúdo Elementar) e 126 palavras selecionadas, sendo composta por 

13,40% do material analisado e determinada pelos discursos dos sujeitos da Unati, cujo 

tema principal refere-se aos aspectos da história dos sujeitos com a odontologia que 

resultaram nas ausências dos dentes.  

A Classe 2, apresentou-se com 96 UCE e 139 palavras selecionadas, sendo 

composta por 14,74% do material analisado e determinada pelos discursos dos sujeitos 

da Unati, cujo tema principal refere-se às questões estéticas vinculadas às perdas 

dentárias.  

A Classe 3, apresentou-se com 113 UCE e 108 palavras selecionadas, sendo 

composta por 17,79% do material analisado. Esta classe foi a única que apresentou 

associação entre os grupos e, portanto, foi constituída pelos discursos dos sujeitos dos 

grupos Conviver e Unati, tendo como tema principal os problemas e as dificuldades 

relacionadas às próteses dentárias.   

A Classe 4, apresentou-se com 119 UCE e 164 palavras selecionadas, sendo 

composta por 17,85% do material analisado e determinada pelos discursos dos sujeitos 

da Unati e refere-se aos aspectos sócio-econômicos envolvidos com o tema das 

perdas dentárias.  

A Classe 5, apresentou-se com 81 UCE e 103 palavras selecionadas, sendo 

composta por 11,84% do material analisado e determinada pelos discursos dos sujeitos 

do grupo Conviver, tendo como tema as dificuldades sobretudo para comer que são 

enfrentadas cotidianamente pelos sujeitos.   

A Classe 6, apresentou-se com 52 UCE e 110 palavras selecionadas, sendo 

composta por 7,42% do material analisado  e determinada pelos discursos dos sujeitos 
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do grupo Conviver e refere-se aos aspectos de tratamento envolvidos com a história 

das perdas dentárias.  

E finalmente, a Classe 7, apresentou-se com 106 UCE e 110 palavras 

selecionadas, sendo composta por 16,97% do material analisado e determinada pelos 

discursos dos sujeitos do grupo Conviver, referindo-se à dor implícita no fato de ser 

atualmente desdentado e no resgate da memória da dor de dente.  
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5 DISCUSSÃO 

“Nosso verdadeiro estudo é o estudo da condição humana” 
Emilie Russeau
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5 Discussão 

A riqueza e a diversidade das informações descritas pelo senso comum sobre as 

perdas dentárias nos grupos Conviver e Unati apontam para representações sociais 

consensuais em relação as suas vivências com as mesmas, tocam em aspectos 

particularmente próximos à existência pessoal de cada sujeito, sendo então conteúdos 

cheios de significados, mostrando distintas formas de processar a temática. 

Observou-se que na dimensão psicossocial, a boca ocupa um lugar de 

importância para as pessoas da terceira idade, que expressa através do sorriso, os 

sentimentos de alegria, de sedução, além de também estar vinculada a uma idéia de 

sobrevivência e bem-estar pessoal. A boca desdentada, então, no processo de 

envelhecimento adquire significados que são interdependentes de fatores históricos, 

sociais, culturais, psicológicos e fisiológicos.  

Torna-se necessário elucidar que esta seção tratará todos os aspectos levantados 

pela trajetória metodológica e que os fragmentos transcritos das entrevistas de grupo 

focal encontram-se grafados do mesmo modo como foram falados, assim construiu-se 

um dicionário (Anexo 6) no sentido de esclarecer os significados de algumas palavras 

que emergiram do senso comum. 

5.1 O grupo Conviver 

A análise das evocações livres realizadas permitiu identificar os elementos 

centrais que situam-se no quadrante superior esquerdo: dificuldade de comer e dor 

(Esquema figurativo 1).  

A categoria dificuldade de comer foi a que mais se destacou no teste de 

associação livre de palavras, compreendendo 5 expressões de palavras que foram 

evocadas 35 vezes. Nessa categoria foram agrupadas as seguintes evocações: 
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dificuldade de comer, dificuldade para sentir o paladar, dificuldade para mastigar, 

dificuldade para engolir e dificuldade na digestão. Estes achados foram confirmados 

pelos discursos dos sujeitos através das entrevistas de grupo focal analisadas pelo 

Alceste e encontrados na Classe 5 (Figura 1). 

O tema dificuldade de comer emerge como uma limitação a uma condição 

essencial à vida que irá interferir na mastigação da comida, com conseqüências 

negativas para digestão, podendo facilitar o aparecimento de determinadas doenças. O 

ato de comer pode retratar a satisfação de um desejo, o que estabelece uma relação 

entre a alimentação e prazer, e assim os sujeitos encontram-se impelidos a suprimir 

seus desejos, como podemos observar nos discursosI abaixo: 

“... o gosto, nunca é como os dentes da gente não, o gosto do sabor da 
comida fica rim”. (T, grupo focal 1 - Conviver) 

“...com os dente da gente  até o sabor é melhor...” (L, grupo focal 3 – 
Conviver)  

“como de tudo, pipoca mii, rapadura, osso, arranco o mii e como, chupo 
rapadura e o osso, só com a gengiva....mas as coisa dura machuca 
demais a gengiva”.  (GL Grupo focal 3- Conviver) 

Nesta fase da vida, o organismo naturalmente apresenta determinadas 

fragilidades, como reporta Beauvoir (23), ao definir o envelhecimento como um processo 

progressivo de mudança desfavorável, geralmente ligado à passagem do tempo, 

tornando-se aparente depois da maturidade e desembocando invariavelmente na 

morte, e que, somado à dificuldade de se alimentar, comprometem a qualidade de vida, 

fato bem ilustrado a seguir: 

“...só tenho dificuldade pra come, pra morde, pra cume uma maçã você 
num consegue, morde que ela é lisa, aí fica chato, a pessoa tem 
problema de intestino, como eu tenho, se num mastiga uma comida 

I Todos os fragmentos de discursos dos sujeitos utilizados na discussão foram retirados do relatório correspondente 
à Etapa D1 da Análise Léxica realizada pelo software Alceste correspondentes a cada uma das suas classes e 
também identificadas nas entrevistas, por este motivo existe a identificação dos sujeitos, dos grupos focais e do 
grupo de Convivência (Conviver ou Unati). Estes fragmentos para a apresentação foram formatados, mas o seu 
conteúdo não foi alterado. 
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bem, né? Aí fica muito ruim, eu boto um pedaço pequeno, mas na hora 
de morde eu num consigo não...” (J, grupo focal 2 - Conviver) 

“...muito difícil cume, eu corto tudo bem cortadinho, bem miudinho, é o 
único jeito... e bem devagarzinho... num mastiga nada”.  (M, grupo focal 
2 - Conviver) 

“... eu num podia cume, ficava aqui ferindo a gengiva. Aí eu passei 
fome.”(F grupo focal 2 - Conviver) 

O jeito de comer define não só aquilo que é ingerido como também aquele que 

ingere, afirma Da Matta(98) associando a diferença entre comida e alimento, comida não 

é apenas uma substância alimentar, mas também um mundo, um estilo e um jeito de 

alimentar-se. Essa concepção enfatiza o princípio de sobrevivência e a razão cultural 

em nossos hábitos alimentares. Nesta pesquisa, envolvem a ambivalência do objeto 

bucal considerada na fala dos interlocutores quando colocam o prazer bucal no comer 

como uma necessidade básica de saúde, como responsável pela saúde e bem-estar 

determinados pelo critério na escolha da comida, no prazer do paladar que lhe é tirado 

na presença da prótese e pelo seu modo de sobreviver ao desdentamento. 

À luz destas considerações, as dificuldades socioeconômicas cotidianas 

enfrentadas pelos sujeitos deste grupo, residentes no Bairro de Felipe Camarão um 

dos principais bolsões de miséria da cidade de Natal(72), fato confirmado pela presente 

pesquisa que constatou que os sujeitos encontram-se situados nas classes sociais D 

(média-pobre) e E (pobre) (Tabela 1), repercutem na frustração de não ter acesso à 

prótese dentária fato corroborado com os discursos dos sujeitos, mostrando que uma 

parte significativa dos entrevistados não recebeu atendimento reabilitador, tornando 

ainda mais sofrido o ato de comer, como pode-se observar:   

“ e eu hoje não tenho mais dente e só tenho uma chapa e a outra não 
tenho porque eu não fiz ainda, só tenho debaixo, mas ela é grosseira e 
as vezes fica doído, se é uma carne eu tenho que cortar bem direitinho 
pra poder comer” (E, grupo focal 2 - Conviver) 

“...e hoje eu fiz estas outras mas não me ajeito pra cume com elas, 
então eu uso a velha, a minha nova eu uso para sair e a velha pra 
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cume em casa... porque dói e eu mastigo a bochecha todinha....” (F 
grupo focal 2 - Conviver) 

A categoria dor foi o outro constituinte do núcleo central da representação sendo 

confirmada pelos discursos dos interlocutores através das entrevistas de grupo focal 

analisadas pelo Alceste e encontrados na Classe 7 (Figura 1). No TALP foi detectada 

através das seguintes evocações: dor, dor de dente, dor na gengiva, dor seca, dor 

inchaço, dor de cabeça e dor na articulação temporo-mandibular.  

A ausência dos dentes, ao mesmo tempo, que representa para os indivíduos a 

dificuldade para comer, traduz-se em um sintoma - a dor. A dor enquanto sintoma 

biológico reflete uma condição individual e subjetiva com repercussão na qualidade de 

vida dos indivíduos, suscitando modos de enfrentamento, receio de um novo episódio, 

que podem justificar para os sujeitos e para o contexto social a decisão pela extração 

dentária. Portanto esta categoria remete o sujeito à memória da dor de dente que o 

impulsionou a extração dos seus dentes fato observado pelas falas adiante: 

“o primeiro dinheiro que eu ganhei foi pra arrancar meus dentes porque 
eu num tava agüentando mais, já não comia, num dormia...” (L, grupo 
focal 1 - Conviver) 

“o negócio de dor de dente é todo desigual, cada um dói de um jeito” (A, 
grupo focal 1 - Conviver) 

“os dente com piorréia doía muito, doía a boca todinha, dá dor de 
cabeça, é rim demais dor de dente... dá febre, dá tudo... não pode 
cume.... a pessoa fica emagrecida”  (N, grupo focal 1 - Conviver) 

“Eu arranquei meus dente com 16 ano, foi quando eu cumecei a extrai, 
porque eu sentia muita dor de dente... Eu sufria muita dor de dente, aí 
extrai tudinho, nem na parte superio, nem na infeiro num tenho mais, foi 
tudo extraído.” (C grupo focal N - Conviver) 

“Quem nunca teve dor de dente num sabe o que é!” (F, grupo focal 2 - 
Conviver) 
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A fuga da dor pode ser observada nos discursos através da escolha do 

tratamento mutilador que aproxima os sujeitos de uma situação naturalmente 

desagradável. Então, quando a dor aparece, procura-se o dentista. A dor impulsiona o 

indivíduo para o tratamento que, por sua vez, tem grande probabilidade de produzir-lhe 

outros desconfortos(99) , conforme os discursos que se seguem:

“eu tinha muita dor de dente, eu sempre tinha muita dor meus dente 
começou a se fura e doía demais, aí eu num agüentava de dor e eu 
mandava arranca, eu cheguei a biturá, mas quando doía muito eu 
arrancava, é muito chato dor de dente, num tem que agüente não e a 
gente num pode nem trabaiá.” (F, grupo focal N - Conviver) 

“os meus eu tinha muita dor de dente... Meu rosto inchava e quando 
eles inchava ia de mês em mês, né? Aí desinchava porque eu tomava 
remédio e lá quando eles vinha de mês em mês e já tava desinchado, 
teve uma vez que eu extrai até de dois aí chegou um dia de eu desmaia 
na cadeira, porque eu me avechava pra extraí, aí eu comecei a extrai só 
de um mesmo.” (T, grupo focal N - Conviver). 

A dor neste contexto também pode ser considerada uma dor atual seja na 

dimensão biológica da dor na hora de comer ou na dimensão subjetiva através da dor 

da ausência destes dentes refletindo o sentimento de perda deste (de)ente bio-psico-

social, como se pode notar: 

“...dor de não ter mais os dentes é maior do que dessas que acontece 
no dente da pessoa antes de extrair.” (A grupo focal 1 - Conviver) 

“Eu premeiro extrai todos os dentes, pronto aí me acostumei... mas eu 
ainda sinto falta deles... porque eu acho que se os dente é sadio tudo 
bem mas com dente doendo é melhor arranca...” (GL, grupo focal 3 - 
Conviver) 

“ ...a pessoa mesmo que nasceu com eles é melhor do que extrai, 
porque como o dente da gente a gente mastiga melhor...” (N, grupo 
focal 3 - Conviver) 

“...ter dentes interfere na hora de conseguir um emprego, porque eu já 
vi vários casos, não é? Por isso que eu sinto falta dos meus...” (ML 
grupo focal 2 - Conviver). 

“Eu também dou maior valor a pessoa que tem a dentadura sadia...”. 
(MS, grupo focal 1 -  Conviver) 
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“...eu também acho muito importante a pessoa cuidar dos dentes, e o 
que tiver doente ou tiver cárie, ou piorréia, é... deve cuidar, porque a 
coisa mais importante é você ter os seus dentes. E sabe depois que 
você... Que fica doente, ai não tem... mas a melhor coisa que tem nem 
que for pouquinho é os dentes da gente.” (L, grupo focal 1 - Conviver). 

As perdas dentárias revelam a história de uma relação do indivíduo com o 

acesso aos serviços de saúde, em que o modelo tradicional o expôs a uma prática que 

solucionou pontualmente a dor, fato confirmado através dos resultados do questionário 

que apontou a dor em 32% dos casos como o motivo principal da última consulta ao 

dentista (Tabela 6). Os indivíduos situados neste modelo têm que re-aprender a viver 

com as perdas dentárias enfrentando dificuldades e, tentando tornar esta nova e 

estranha situação em algo familiar. Neste sentido, as representações sociais adquirem 

a importante função social de “guiar e justificar ações, mantendo a identidade social e 

permitindo a comunicação entre os membros do grupo”(100).

Os componentes do sistema periférico apreendidos e categorizados no presente 

estudo como Dificuldade de falar, Tratamento e Dificuldade de adaptação à 

prótese (Esquema figurativo 1) refletem a contextualização imediata das perdas 

dentárias e podem ser usados para indiretamente interferir no núcleo central, na 

tentativa de se alterar o cerne dessa representação social, apenas as duas últimas 

categorias foram evidenciadas também nos discursos dos sujeitos através das Classes 

6 e 3 (Figura 1) respectivamente. Essas categorias foram detectadas através das 

seguintes evocações: dificuldade de falar, dificuldade para pronunciar as palavras, 

muda a fala, ruim falar (para a categoria dificuldade de falar), tratamento e extração 

(para a categoria tratamento) dificuldade de adaptação à prótese, desconforto, 

machuca a boca, prótese quebra (para a categoria dificuldade de adaptação à prótese). 

A dificuldade de falar representa mais um dos comprometimentos sentidos 

pelos sujeitos em relação a uma boca desdentada, que agregada ao núcleo central, 
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representado pela dificuldade de comer e dor, trazem à tona o enfrentamento cotidiano 

destes sujeitos com as múltiplas limitações impostas por uma prática odontológica 

mutiladora. Além da limitação fonética vivenciada através da dificuldade e até mesmo, 

da impossibilidade de pronunciar corretamente as palavras, a categoria dificuldade de 

falar adquire uma dimensão psicossocial ao impor ao sujeito uma 

comunicação/expressão desfavorável, sendo assim a ausência dos dentes prejudica a 

interação social do indivíduo com o seu grupo de pertença. Nesta perspectiva, é 

necessário constatar que para estes idosos, uma boca edêntula compromete 

substancialmente a sua qualidade de vida. 

A categoria tratamento emerge numa tentativa de descrever a relação deste 

indivíduo com os serviços odontológicos e com os outros meios encontrados por estes 

sujeitos para enfrentar as dores de dentes, esta categoria foi também encontrada nos 

discursos dos sujeitos mediada pela análise do Alceste através da Classe 6.

Ferreira(101) em seu estudo sobre as representações sociais dos cuidados bucais 

demonstrou que a experiência da dor faz com que os sujeitos busquem 

cuidados/tratamentos através de medidas diretas utilizando para tanto informações 

científicas e práticas populares, estes fatos podem ser comprovados neste estudo 

através das afirmativas a seguir: 

O uso do tabaco como tratamento para o alívio das dores de dentes: 

“... quando o dente butava a doer a gente pegava um cachimbo e 
butava um pouquinho de fumo e pinhão, a gente fumava e ficava beba 
de fumo...” (GL, grupo focal 3 – Conviver) 

“A gente fumava pra escaldar o dente, tinha que fuma nem que num 
fumasse que nem eu, mas era obrigado a fuma um cigarro de fumo 
deste tamanho... ái adormecia a dor...” (E, grupo focal 2 – Conviver) 

“...eu colocava era maraca de cascavé... a maracá da cascavé é o rabo 
dela que faz titititi... aí eu fumei aquilo, me deru eu tremi tanto, fiquei 
embaixo dos lençol de cama e sangue e saiu da minha língua, eu bati o 
queixo.” (F, grupo focal 2 – Conviver) 
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O uso de outras substâncias e fitoterápicos conhecidas no senso comum para o 

alívio imediato das dores de dentes:

“Eu butava álcool na boca pra parar a dor e aí é que estourava tudo...” 
(N grupo focal 1 - Conviver) 

“...uma vez eu botei chá de cucunha na boca debaixo do dente, aí o 
dente ficou grande  e a  boca fica esquisita.” (S grupo focal 1 - Conviver) 

“Era o que eu digo a gente usava muito mato naquela época, usava o 
que o pessoal ensinava, usava leite de pinhão, que o pessoal ensinava 
no interior... mas o leite de pinhão fere...” (E, grupo focal 2 – Conviver) 
“...o leite de garrancheira, que é um mato bem grande, que faz o chá, 
tem tanto do leite, que a gente tira o leite e bota numa lãzinha e põe 
dentro do buraco do dente... tem a aveloi, tem a dedera...” (ML, grupo 
focal 2 – Conviver) 

“...o remédio da gente era tatajuba, o leite da tartajuba... é um leite que 
se bota nos dentes e os dentes se tora, se quebra todinho e sacode os 
pedaços fora... Eu tenho um bocado dos dente aqui que foi extraído 
com tatajuba...”(S grupo focal 1 - Conviver) 

“... o leite da favela, quando bota o leite da favela no dente o dente se 
quebra sozinho.” (A grupo focal 1 - Conviver) 

“... pois eu butei acido muriático dentro do dente quero... Quase que eu 
corro doida... pois eu butei com um pouquinho d’água enrolei na lã e 
butei dentro do dente, mas quase que eu corro doida... Sofri... Só sei 
que sofri muita dor de dente, sofri...”(N, grupo focal 1 - Conviver) 

A prática religiosa associada à cura das doenças da boca:

“eu sou curador de dor de dente, dor  de dente neste dente aqui,  só 
Jesus, se num passa pode extrair, pode corre que é o diabo que ta no 
dente dele, porque o cabra chega lá e eu faço minha oração, aí eu curo 
a dor de dente, nesta rua eu fui curando dois já... a dor tem que passar 
na hora, mas o mais rápido é o leite da tatajuba. É bem docinha, tem o 
leite e a gente molha bota no dente...”  (S grupo focal 1 - Conviver) 

“Se doe ce já sabe o que procura, né? E lá no mato sem te pra onde 
corre? Só Deus ou a benzedeira pra benze.” (E, grupo focal 2 –
Conviver) 

“eu benzi uma vez e outro dia caiu. Fui no home ele rezo e falou dá 
uma dor grande agora depois passa, a sra acredita? Aí ele faz a 
reza...” (M, grupo focal 2 – Conviver) 
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O uso de terapias científicas também no sentido de aliviar a situação incômoda 

das dores de dentes:

“...nós tumava antibiótico e num sabia nem o que era, mas os antibiótico 
que aparecerum naquele tempo era tão fraco...” (M, grupo focal 2 – 
Conviver) 

Podemos também observar que existe uma relação direta neste grupo entre o 

tratamento e a extração dentária, fato que pode ser comprovado, pois a palavra 

extração foi intensamente evocada e categorizada pelo presente grupo de pesquisa 

como tratamento, fato observado nos discursos: 

“... tirava um dente, só tirava um de cada uma viagem...aí vinha pra 
casa, com 8 dia ia tira outro de novo... Aí quando ele ta muito mole, e eu 
num tinha corage de puxa, eu amarrava num cordão e num tijolo e 
jogava de cima e o dente ficava lá...” (A grupo focal 1, Conviver) 

“...aí eu fui trabalhar, disse óia o primeiro serviço, o dinheiro que eu 
ganhar vai ser pra arrancar todos os dentes, que deu piorréia, e até 
disseram que se eu não arrancar passa para os outros...” (L, grupo focal 
1, Conviver) 

“... o dr dizia bote na cadeira, bote sentado na cadeira, pegava o 
equipamento e venha cá, qual é o dente que ta doendo? Este aqui 
então lapt, caia fora...” (S, grupo focal 1 – Conviver) 

“eu tinha tanta da dor de dente que onde passava e tinha um dentista 
eu já tava dentro, [risos] já estava me sentando” (N, grupo focal 1 – 
Conviver) 

“Nesta época era difícil também abturar, porque primeiro obturei mas 
doeu demais e eu fiquei com medo e eu preferi extrair de que abtura.” 
(MS, grupo focal 1 – Conviver) 

“...eu tinha dor de dente de quase enlouquece. Os dente iam se 
furando, se furando até que eu tive que tira. Aquela dor de pontada que 
só faltava subir na parede...” (FC, grupo focal 3 – Conviver) 

“...aí num sabia qual que doía e tirava tudo.” (GL, grupo focal 3 – 
Conviver) 

“Eu comecei a arranca os dente com 12 ano.” (F, grupo focal 2 – 
Conviver) 

“Dr eu num to me agüentando, eu num me alimento, to morrendo de 
fome e ele disse senta aí pra mim olha este dente, aí eu sentei ele olhou 
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e disse vamo arranca então, eu disse seja o que Deus quisé! Aí eu 
tremia, mas ele extraiu.”(E, grupo focal 2 – Conviver) 

Considerando então que tratamento, está vinculado a extração dentária torna-

se inevitável à associação deste significado ao tipo de serviço odontológico 

experimentado por estes sujeitos ao longo da vida. Sendo assim, observou-se que a 

maioria dos sujeitos do grupo Conviver (73,3%) é usuário do serviço público de saúde, 

dados confirmados pelo questionário. Estas considerações nos remetem ao modelo de 

uma prática odontológica extracionista. 

Portanto, a categoria tratamento, como parte dos elementos periféricos exerce 

sua função de interação com a realidade nos remetendo ao núcleo central dificuldade 

de comer e dor, assim como observamos nos discursos a extração dos dentes impõe 

ao indivíduo a dificuldade de comer e ao mesmo tempo, numa relação imediatista, que 

alivia a situação de dor. 

As categorias Dente estragado e Estética encontradas no quadrante superior 

direito e Prótese encontrada no quadrante inferior esquerdo correspondem aos 

elementos do sistema intermediário (Esquema Figurativo 1). A categoria Dente 

estragado remete ao elemento Dor, um dos constituintes do núcleo central, permitindo 

ao sujeito associar a odontalgia à cárie dentária, tendo como desfecho, muitas vezes o 

tratamento mutilador. A categoria Estética também encontrada no grupo da Unati 

(como elemento periférico) aproxima os grupos no sentido de demonstrar as 

dificuldades encontradas pelos sujeitos ao conviver com os constrangimentos estéticos 

e sociais da situação de desdentamento. A categoria Prótese demonstra que mesmo 

tendo dificuldades em se adaptar com esta nova situação bucal a prótese dentária 

encontra-se não dissociada da condição de edêntulo, configurando-se também como 

uma possibilidade de enfretamento desta condição.  
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A categoria dificuldade de adaptação à prótese comum em ambos os grupos 

como elemento periférico (Esquemas figurativos 1 e 2) e constituintes da Classe 3

(Figura 1) será discutida um pouco mais adiante no texto.

5.2 O grupo Unati

A análise do Teste de Associação Livre de Palavras permitiu identificar os 

elementos centrais, situados no quadrante superior esquerdo, as categorias dificuldade 

sócio-econômica e a estética (Esquema figurativo 2).  

A dificuldade sócio-econômica configurou-se a partir de 4 expressões 

evocadas 23 vezes. Nessa categoria foram agrupadas as seguintes evocações: 

dificuldades econômicas, pobreza, ignorância e falta de informação. Estes achados 

foram confirmados pelos discursos dos sujeitos através das entrevistas de grupo focal 

analisadas pelo Alceste e encontrados na Classe 4, cujo tema foi a dificuldade sócio-

econômica e a Classe 1 (Figura 1) também corrobora com estes dados pois tem como 

tema a história odontológica dos entrevistados relacionando-a à aspectos sociais. 

O fato deste indivíduo da Unati ser desdentado, mesmo tendo condições 

econômicas de utilizar uma prótese bem adaptada, pode lhe trazer desconfortos no seu 

ambiente social, sobretudo atualmente, em que o discurso hegemônico circulante o 

submete ao padrão dos dentes brancos e perfeitos. Entretanto ao não se enquadrar 

nesse padrão, por ser desdentado, o indivíduo pode estar sujeito à rejeição social e ao 

preconceito e provavelmente esta inquietação o faz ter dificuldade em assumir-se 

desdentado, fato que faz emergir a categoria dificuldade sócio-econômica como núcleo 

central e ser confirmada pelo conteúdo das falas: 

“Eu acho que a falta de dentes é motivo de exclusão social, então eu 
acho que é uma coisa que pode não discriminar, mas chama a 
atenção.” (R, grupo focal 1 – Unati) 
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“...eu acho que não ter dentes exclui a pessoa, pois eu já vi muita 
coisa.. É motivo de gozação. Lembro de quando eu era criança era 
muito comum as pessoas de idade não ter dentes então até botavam 
apelido naquela pessoa que não tinha os dentes”. (G grupo focal 2 – 
Unati) 

“Mas é claro, nossa boca é muito importante. Assim, a falta de dentes é 
responsável por uma exclusão social,.”  (RS, grupo focal 3 – Unati) 

“Quando você olha pra um a pessoa banguela é uma coisa horrível,não 
é verdade? Infelizmente pra mim existe exclusão social com esta 
pessoa. Uma pessoa banguela pra mim não aparenta ser uma pessoa 
normal, porque normal é com dente, não é verdade?” (N grupo focal 2 – 
Unati)  

“A falta de dentes pode excluir uma pessoa numa roda, no trabalho, 
porque ninguém vai admitir hoje uma pessoa sem dente, porque tudo 
hoje é o visual.” (MA grupo focal 1 – Unati) 

Então, considerando que estes interlocutores pertencem a classes sociais 

privilegiadas neste país, classes A (rica) e B (média alta) (Tabela 1), poderíamos 

imaginar que as dificuldades sócio-econômicas não seriam a motivação primeira para 

as extrações dentárias. Assim, quando falam das perdas dentárias, nesta dimensão 

sócio-econômica, estes indivíduos as tratam como algo externo a eles e as remetem ao 

“outro”, demonstrando o árduo enfretamento psicossocial do grupo ao assumir-se 

também desdentado, fato demonstrado nos discursos: 

“Dentista é muito caro, a maioria da população não tem acesso porque 
não tem condições, é muito caro pra pagar... Eu vi semana passada na 
TV a porcentagem de pessoas sem dentes, eu acho que a população 
pobre não é tratada...” (C2, grupo focal 3 – Unati) 

“...dentista é muito caro, o pobre vai ser tratado nestas clínicas 
populares só fazem arrancar. Para o pobre tira estes dentes e põe uma 
dentadura, eu acho o serviço odontológico quase inacessível. Enfim o 
Brasil é um pais de banguelas pela dificuldade de tratamento.” (E grupo 
focal 2 – Unati) 

“A evolução da odontologia não é acessível pra todo mundo não” (Cc1 
grupo focal 1 – Unati) 

“A modernização não vai conseguir atingir nunca os mais pobres, 
porque hoje em dia as coisas melhores são para as pessoas que tem 
mais dinheiro, para quem tem pouco as coisas são muito difíceis”. (Z 
grupo focal 3 – Unati) 
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Este “outro” é aquele excluído social que sem condições econômicas não tem 

direito a uma assistência digna de saúde, nem tão pouco acesso à educação, 

revelando uma estreita relação entre pobreza, acesso à saúde e à educação(102). No 

caso específico da saúde bucal a literatura confirma que o número médio de dentes 

presentes pode variar consideravelmente de acordo com fatores como escolaridade e 

renda (103-109). Podemos observar estas correlações através das afirmações abaixo: 

 “A situação sócio-econômica e financeira do país é responsável, é o 
próprio governo, ninguém vê o governo fazer nada nem dizer nada, nem 
uma palavra de saudação eles dão ao sistema odontológico. A área de 
saúde pública é uma vergonha neste pais, a saúde nossa se exauriu...” 
(RS grupo focal 3 – Unati) 

“O estado não dá muito valor ao dentista, pode ver, pra você conseguir 
um médico é difícil, um dentista é pior ainda”. (N grupo focal 2 – Unati) 

Assim, é possível que o desdentamento presente hoje nos sujeitos da Unati seja 

fruto de uma odontologia do passado, cujo caráter extracionista, esteve assentado na 

teoria explicativa da infecção focal (110). O grupo ao conviver cotidianamente com estas 

ausências dentárias construiu para si um discurso permeado pelo conhecimento formal, 

no sentido de amenizar o significado social de ter seus dentes mutilados, conforme as 

falas abaixo: 

“...mas o dentista naquela época só arrancava, os dentistas não tinha 
equipamento pra fazer uma obturação...” (R grupo focal 1 – Unati) 

“...quando se estava grande a cárie começava a incomodar, inflamar, a 
solução era extrair o dente, era tão comum, era o único tipo de 
tratamento, era uma coisa comum as pessoas desdentadas, pessoas 
banguelas”. (Ld, grupo focal 2 – Unati) 

“...hoje está tudo moderno, dentista antigamente era só extrair, ta com 
dor de dente, não queria nem saber, era só extrair, e extraindo, 
extraindo e o povo ficando tudo sem dente...”. (S grupo focal 2 – Unati) 

“...primeira vez no dentista já fui logo extraindo porque meus dentes 
doíam, eu extraia, porque não tinha jeito, nem mesmo o dentista acho 
que sabia o que era, né?” (Z grupo focal 3 – Unati) 
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“...a minha dentição foi muito, era doentia  sempre tinha focos, eu não 
sei explicar. Eu tirei tudo logo pra colocar a prótese total.” (C2 grupo 
focal 3 – Unati) 

Percebe-se ainda, nas falas, que a prática odontológica foi caracterizada por 

ações curativas e extracionistas, em que o próprio dentista aconselhava a extração 

dentária:

“...naquela época não tinha um tratamento adequado.Os dentistas que 
me trataram disseram o seguinte: rapaz você vai ter que extrair quase 
todos, porque não havia uma solução.” (RS grupo focal 3– Unati) 

“Desde criança eu freqüento os melhores dentistas na minha cidade, 
depois os dentes foram se estragando e os dentistas meus no lugar de 
aproveitar ou melhorar eles queriam era tac, tac, extrair”. (B, grupo focal 
3 – Unati) 

“Eu perdi muitos dentes que a culpa não foi minha, a culpa foi dos 
dentistas da época, hoje não, até os cacos estão recuperando. Eu 
sempre tinha uma dor de dente aí o dentista já ia extraindo.” (N grupo 
focal 2 – Unati) 

Portanto, o grupo da Unati construiu uma justificativa para as perdas dentárias 

que pode ser encarada como uma teoria explicativa oriunda do senso comum e que em 

outra análise pode ser corroborado pela ciência formal, isso se justifica porque as 

representações sociais podem ser vistas como uma coleção de teorias populares 

diferentes, advindas do senso comum e do conhecimento cotidiano (111).

Outra explicação possível para esta categoria é a da classe média assalariada, 

que constitui-se como classe social que emergiu desde o final dos anos setenta e que 

conforme Domingos Sobrinho(112) corresponde ao conjunto de trabalhadores 

assalariados não-manuais, detentores de uma formação educacional elevada, sendo 

trabalhadores especializados , exercendo profissões novas ou renovadas, nascidos da 

ampliação dos serviços públicos ou para estatais, da aceleração das inovações 

tecnológicas ou ainda da expansão do sistema educativo. Neste sentido podemos 
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observar que alguns destes sujeitos de pesquisa trazem à tona nas suas histórias 

odontológicas as dificuldades econômicas vivenciadas na infância e adolescência e 

que atualmente encontram-se num outro espaço socioeconômico, no entanto as perdas 

dos dentes os remetem a este primeiro momento da vida, o que podemos observar a 

seguir:  

“...como era muito pobre, você sabe que dor de dente em pessoas 
leigas o negócio é extrair, parece que é a solução pra gente, mas hoje 
eu cheguei a conclusão que não é solução a extração. Mas como na 
minha infância e juventude e até um determinado tempo eu era leigo no 
assunto...” (RS, grupo focal 3 – Unati) 

“E os tratamentos pra fazer que eu necessitava eram muito caros, eu na 
época não teria condições de fazer”. (C1 grupo focal 1 – Unati) 

“...porque a questão mesma é financeira, meus pais me levavam no 
dentista então o mais fácil e o mais barato era extrair”. (S grupo focal 2 
– Unati) 

“Naquela época você ganhava muito pouco e não tinha condições de 
pagar um dentista fora, era caríssimo, era pouco dentista também e a 
maioria não gostava também de fazer obturação.” (N grupo focal 2 – 
Unati) 

“No tempo da gente, assim, pelo menos os pais, não ficavam em cima 
como, bastava escovar ao levantar, e ao dormir, né? Antigamente não 
se dava muito valor a saúde da boca, era comum as pessoas irem 
perdendo os seus dentes e pronto”. (MA grupo focal 1 – Unati) 

A categoria estética, constituinte do núcleo central da representação foi captada 

através das seguintes evocações: falta de estética, deformação do rosto, vergonha e 

envelhecimento. Esta categoria também foi encontrada nos discursos dos sujeitos 

através das entrevistas de grupo focal analisadas pelo Alceste, na Classe 2, cujo tema 

principal também foram as questões estéticas. 

Esta categoria remete os sujeitos ao comprometimento do aspecto fisco 

promovido pela mutilação dentária que se constitui como manifestação da 

expressividade corporal vivenciada por eles internamente. As perdas dentárias 
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assinalam mudanças físicas, biológicas e emocionais, uma vez que a ausência dos 

dentes na boca produz uma auto-percepção de estranhamento bucal, de mudança de 

hábitos bucais e cotidianos, constatado pelos próximos discursos: 

“... mas quando eu coloquei (as próteses), os meus dentes não 
apareciam, a minha boca ficou funda, eu ria e meus dentes não 
apareciam, mas meu cartão de apresentação eram os meus dentes, 
quando eu falava eles não apareciam, a boca estava meio troncha, 
estava aí o problema, então é este o problema que eu acho da estética.” 
(R grupo focal 1 – Unati) 

“...o retrato depois que tira os dentes é horrível, eu estava ficando com o 
rosto deformado, aí resolvi colocar a prótese. Aí se eu perder minha 
peça eu abandono tudinho porque sem dente pra canto nenhum eu 
vou.” (S grupo focal 2 – Unati) 

“E por isso meu rosto está mais envelhecido, o lábio inferior baixou 
demais. O rosto ficava bem cheio quando trocava a prótese e aí meus 
amigos logo viam.” (C2 grupo focal 3 – Unati)

Ainda quanto a percepção estética, Bakhtin(113) afirma que “a percepção é feita 

assim: num mundo constituído em um todo que me é visível, audível e tangível, não 

encontro a minha exterioridade expressa enquanto objeto que se constitui um todo 

igualmente externo, objeto entre outros objetos; encontro-me na fronteira do mundo 

que vejo e aí não sou aparentado com o nível plástico-pctural. Se meu pensamento 

situa meu corpo no mundo exterior como um objeto entre outros objetos, minha visão 

afetiva não pode vir em auxílio do meu pensamento fornecendo-lhe uma imagem 

correspondente.” Assim, o sujeito constrói uma imagem de si mediada por uma 

idealização e que não necessariamente corresponde  a sua imagem real ou concreta,  

nesta direção alguns discursos são evocados: 

“...uma das coisas que eu mais admiro nas pessoas é a dentadura 
(dentes naturais), eu acho que a beleza do rosto, o sorriso é tudo, então 
você sem os dentes chama muito a atenção.” (Ld grupo focal 2 – Unati) 

“O cartão de visitas das pessoas é o sorriso, então se você ta com a 
boca sem dente você não pode nem dar um sorriso pra ninguém, 
esteticamente também, porque você pode ser linda como for, a não ser 
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que fique o tempo todinho de boca fechada, mas abriu a boca e sem 
dente é uma tristeza”. (MA grupo focal 1 – Unati) 

“Se a pessoa sorri e você vê aquela falha, ah é uma coisa horrível...”. 
(Ct grupo focal 2 – Unati) 

“Perder um dente é muito ruim... Porque, eu acho que a coisa mais linda 
num ser humano é dente perfeito, quando eu vejo assim um sorriso na 
televisão assim, oh, coisa linda! Tem prótese que é horrível também, ah, 
muito feias, meu Deus, uma mais alta outra mais baixa, um horror, 
parece até vampiro...” (N grupo focal 2 – Unati) 

A categoria estética nos permite então, observar como estes sujeitos, assumem-

se e enxergam-se desdentados, fazendo emergir a relação entre o feio/bonito. Esta 

relação é uma questão inerente ao processo de envelhecimento e a ausência dos 

dentes acentua as linhas de envelhecimento e as rugas deformando o rosto e mesmo o 

uso de prótese, que é um tratamento reabilitador, não consegue devolver a este sujeito 

a mesma conformação da face quando da presença dos dentes naturais. Outro fator 

que corrobora com esta relação é que a maioria (90%) dos sujeitos participantes da 

investigação era do sexo feminino.  

“Os dentes estão muito relacionados com a aparência... Minha boca, 
modéstia parte, eu tenho fotos ali de quando eu tinha assim meus 15 
anos e todo mundo me acha bonitinha, hoje minha boca já é toda 
diferente, toda troncha, a prótese muda muito a boca da gente”. (Z 
grupo focal 3 – Unati) 

“...eu não queria sorrir. Minha gengiva vai murchando e eu também 
estou ficando velha...” (D grupo focal 1 – Unati) 

Este rosto envelhecido e deformado pelas perdas dentárias, como visto 

anteriormente(44) tem sido representado nas artes numa associação natural entre o 

envelhecimento e o desdentamento, considerando  que o imaginário popular ainda 

contém a idéia de que a velhice significa ausência de dentes, bem ilustrado nas artes, 

literatura, pintura e fotografia em que o idoso é representado como indivíduo 

desdentado. 
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As categorias Dificuldade de comer e Sofrimento encontradas no quadrante 

superior direito e Dor encontrada no quadrante inferior esquerdo correspondem aos 

elementos do sistema intermediário (Esquema Figurativo 2). Torna-se pertinente 

ressaltar que as categorias Dificuldade de comer e Dor foram encontradas no Grupo 

Conviver como elementos centrais enquanto que a categoria Sofrimento como 

elemento periférico, demonstrando que existe uma relação de proximidade nos 

mecanismos de enfrentamento cotidiano das perdas dentárias por ambos os grupos.   

A Dificuldade de comer elencada pelo grupo da Unati permite ao sujeito 

descrever as alterações e limitações causadas pela ausência dos dentes nos 

movimentos cotidianos de se alimentar. A categoria Sofrimento remete o sujeito, 

sobretudo aos constrangimentos estéticos, correlacionando ao elemento central 

Estética enfrentados diante do grupo social de pertença, além de trazer a tona a 

memória da Dor física e psicológica da perda dos seus (de)entes.   

Assim, de um modo geral pôde-se observar que os discursos dos grupos 

mostraram-se diferentes do ponto de vista da estrutura sintática, no entanto muitas 

vezes, observou-se semelhanças no conteúdo. Essas diferenças foram marcadas, 

sobretudo pelas características sócio-culturais de cada um dos grupos estudados. As 

semelhanças aconteceram, pois cada sujeito social compreende e interpreta a 

condição de mutilado, mas porém comporta-se de forma idêntica frente ao processo de 

enfrentamento da sua condição(93).
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5.3 Os grupos Conviver e Unati 

A categoria Dificuldade de adaptação à prótese foi encontrada no Teste de 

Associação Livre de Palavras através do software Evoc, como elemento periférico 

(Esquemas figurativos 1 e 2) no grupo “Conviver para Melhor Viver” e no grupo da 

Unati, constituindo-se também como tema principal da Classe 3 (figura 1), classe esta 

resultante da análise das entrevistas de grupo focal realizada pelo software Alceste. É 

fato interessante notar que esta classe encontrada foi a única que congregou as 

informações de ambos os grupos estudados, portanto funcionando como um elemento 

de aproximação entre estes. 

Assim, considerando este caráter comum, faremos a análise em ambos os 

grupos simultaneamente ressaltando suas aproximações e distanciamentos. As 

evocações que constituíram esta categoria tanto no grupo Conviver como no grupo da 

Unati foram: dificuldade de adaptação à prótese, desconforto, machuca a boca, prótese 

quebra. Ressaltamos que para o grupo da Unati, a dificuldade de adaptação à prótese 

foi o único componente do sistema periférico encontrado. 

Os sujeitos ao elencarem a categoria dificuldade de adaptação à prótese 

demonstram que ao serem expostos à inevitabilidade do edentulismo, são impelidos à 

se readaptar aos processos da mastigação, deglutição, digestão e fonética, além de 

outros movimento cotidianos, e portanto, as limitações impostas pela prótese não 

permitem que estes indivíduos tenham de volta a mesma condição de saúde bucal 

advinda dos dentes naturais, como observamos abaixo: 

“ as prótese criam uma série de problemas, na fala, no mastigar, a 
gente sente que a boca ficou murcha, a gente sente que isso aqui é 
apenas um quebra galho.” (RS grupo focal 3 - Unati) 

“...eu tive um pouquinho de dificuldade... pra mim mastigar as vezes me 
machucava ... parecia uma coisa enorme na boca, não podia nem falar 
direito...”. (J grupo focal 3 - Unati) 
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“Acho horrível usar prótese, pois as vezes a gente quer comer uma 
coisa e não pode” (C2 grupo focal 3 - Unati)  

“...só senti dificuldade pra falar, parece que a gente está com a boca 
muito cheia, né? Mas me deu trabalho foi a prótese inferior... Mas eu 
uso sempre, só não pra dormir... a debaixo sempre tem sido uma 
negação da minha vida...” (Z grupo focal 3 - Unati) 

“Não tenho dificuldade pra falar sem os dentes... Acho melhor... Com a 
prótese num falava nada, num falava, nem assuviava...” (S grupo focal 1 
– Conviver) 

“ a única coisa que num acostumo é com a chapa, é a prótese, num 
consigo comer com  ela não. Um dia eu uso, mas é depois que mandei 
faze, botei na boca e ela começou a doe...” (R grupo focal 3, Conviver) 

“ o problema é a comida, negócio de chapa, buta a chapa não é bom....” 
(F grupo focal 2, Conviver) 

“ a única coisa que num acostumo é com a chapa, é a prótese, num 
consigo comer com ela não...” (S grupo focal 1 – Conviver) 

Além do desconforto e da dor causados na tentativa de se adaptar a este 

elemento novo: 

“A dificuldade que eu sinto é de dormir e deitar e dói, né? Aí você 
acorda com dor né? E outra coisa dói a gengiva porque mastiga em 
cima da gengiva, dá até íngua” (E grupo focal 3 - Unati) 

“...maltrata minha boca mas eu não tiro, porque não posso ficar com a 
boca sem dente.” (A grupo focal 2 - Unati) 

“... se você não tem dentes, fere a gengiva, então aquele alimento não 
vai ser mastigado aí causa dificuldade na digestão...” (MA grupo focal 1 
- Unati) 

“Eu sempre durmo com as próteses, só tiro quando elas me 
machucam.” (G grupo focal 2 - Unati) 

“Por exemplo, agora eu estou até me sentindo bem, mas quando eu 
estou com dor de cabeça, ou agitada ou com dor de coluna, eu não uso 
não, ai eu tiro.” (Eu grupo focal 2 - Unati) 

A limitação do prazer bucal no comer, sentido no grupo da Unati, como uma 

necessidade básica de saúde e também como a satisfação/insatisfação do desejo 
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(paladar), que são responsáveis pela saúde e bem-estar e determinam o critério na 

escolha da comida, assim o prazer do paladar que é tirado na presença da prótese. 

“Eu também acho que a gente perde um pouco do paladar dos 
alimentos porque o céu da boca fica todo coberto, achei muito ruim ter 
perdido os meus dentes.” (C1 grupo focal 1 - Unati) 

“Um confeito que gruda, um caramelo, é um terror, o que eu sinto falta 
de um chicletes aí não pode mastigar e suja, fica grudado e não sai 
mais nunca, ai meu Deus do Céu, só aquelas balinhas duras que posso 
aquelas macias não posso, aqueles doces quebra-queixo, não pode, 
né? “(Ct grupo focal 3 - Unati) 

“...às vezes eu tenho dificuldade pra comer uma carne de sol, é doida 
pra ficar alinhada embaixo da peça, é horrível, é horrível...” (S grupo 
focal 2 - Unati) 

“Pois desde que eu botei os dentes eu posso dizer que eu nunca mais 
me alimentei que presta, você nem come todas as coisas, por exemplo 
a rapadura, que eu adoro rapadura, nunca mais eu comi, só se for uma 
bem molinha ou se não se raspar, chupar mas morder não dá...” (Z 
grupo focal 3 - Unati) 

Os constrangimentos enfrentados pelos sujeitos do grupo da Unati no seu 

contexto social: 

“Agora atrapalha para comer e as vezes eu tenho até vergonha, porque 
a de cima ás vezes atrapalhava a debaixo.” (E grupo focal 3 - Unati) 

“Eu evito comer em algum lugar, porque junta comida embaixo dela e 
fica desagradável tirar para limpar. Às vezes quando eu almoço fora, eu 
corro lá dentro do banheiro e dou meu jeitinho. A pessoa vem e me 
oferece, eu digo não quero não, e se me pergunta porque,  é claro que 
dou uma desculpa, mas não digo que é por conta da peça.” (S grupo 
focal 2 - Unati) 

A dificuldade de adaptação à prótese também representa uma resistência ao 

novo, pois o indivíduo traz consigo uma memória biológica e afetiva em relação aos 

dentes naturais, sendo assim o senso comum evidencia esta resistência ao novo, uma 

vez que no discurso social existe um conhecimento circulante a respeito das limitações 

da prótese, fato observado nos discursos que se seguem: 

“A prótese parece uma coisa morta na boca, num é que nem um dente 
da gente, aí num mastiga nada...” (M, grupo focal 2 - Conviver) 
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“...porque a prótese não tem a força que tem um dente normal mesmo, 
a gente vai comendo na medida em que vai dando.” (S grupo focal 2 - 
Unati) 

“...é claro que eu preferia muito os meus dentes, oh coisa maravilhosa 
que é a dentaduraII da gente!” (Z grupo focal 3 - Unati) 

“Pra mim não ter meus dentes naturais é uma tristeza, porque se eu 
tivesse consciência, entendeu eu não iria perder meus dentes” (MA 
grupo focal 1 - Unati) 

“... a boca parecia muito grande, a gente nota a diferença” (D grupo 
focal 1 - Unati) 

“Com os dentes você tem aquela liberdade, de falar, de fazer qualquer 
coisa, sem imaginar que os dentes vão cair, com a prótese já não, ela 
não fica bem colocada ela desce, tem vezes que eu tenho medo de 
conversar, de falar , porque ela fica caindo.” (C1 grupo focal 1 - Unati) 

Então, diante de todas estas dificuldades os sujeitos também demonstram os 

mecanismos utilizados para enfrentá-las no processo de readaptação deste novo 

elemento, identificando o modo como sobrevivem ao desdentamento: 

“Porque se tirar não acostuma nunca mais, aí eu acostumei. Eu, por 
causa da prótese, não mastigo direito, a minha comida é mais engolida. 
Tem mesmo é que comer comida mais mole, uma carne que for assada, 
eu tenho que cozinhar ela primeiro e depois vou assar.” (A grupo focal 2 
- Unati) 

“Eu inguiei muito, vomitei... cheguei em casa, butei a chapa, chamei o 
rapaz em casa e ele arrumou que eu coloquei fiquei doida tirei e joguei 
lá no canto da mesa, depois fui atrás, limpei escovei, butei e aí botei um 
confeito, danava a buta confeito na boca e joguei com confeito e tudo no 
meio do mato... passei uns 3 dia, oia perante a Jesus que eu num tô 
mentido, aí eu fiz um voto pra ficar sustentando esta chapa perante a 
Jesus do Céu... aí cumecei chupando bem devagarzinho e cumi e 
graças a Deus, paguei o que tava devendo ...” (GL grupo focal 3 – 
Conviver)  

“Se a pessoa não tiver coragem mesmo... Ave Maria é rim demais a 
prótese.” (J grupo focal 2, Conviver)  

“... mas é que se a pessoa num tive corage num se acostuma, não... faz 
uns calo, uns dias.. (MB grupo focal 1 – Conviver) 

II
Dentadura, nesta situação indica os dentes naturais.
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Sendo assim, podemos observar a “prótese como a evidência do fracasso de 

uma determinada odontologia” (114), em que o sujeito frustra-se, quando percebe que o 

elemento artificial não pode ser comparado ao natural. O conforto é perdido, fazendo-o 

pensar que seria melhor se tivesse os seus dentes.  

“Se eu for me arrepender eu vou ficar triste... Prefiro esquecer isso.” (C2 
grupo focal 3 - Unati) 

“... quer dizer, já troquei de chapa e tudo... mas a melhor coisa que tem, 
nem que for pouquinho é os dentes da gente. Nem que for uns 4 
dentes, mas é bom, os dentes da gente...” (L, grupo focal 1 – Conviver) 

Os sujeitos, após sucessivas tentativas, evidenciam a impotência diante deste 

tratamento reabilitador, muitas vezes negando-se a utilizar a prótese: 

“Eu nunca gostei da prótese inferior, fiz umas 2 ou 3, e sempre 
abandonei, né?”(R grupo focal 1 - Unati) 

“No começo a prótese é boa, mas depois com o tempo. Eu não sei 
porque, eu posso o dia todinho andando com a prótese, mas chegou 
dentro de casa, me vem aquela agonia...” (N grupo focal 2 - Unati) 

“Eu hoje uso uma prótese total em cima, eu tenho horror a prótese, eu 
botei a inferior, mas eu não consegui me adaptar (Ct grupo focal 3 - 
Unati) 

“eu num tenho mais dente em cima, mas também num tenho vontade 
de buta chapa, porque quando eu butei eu vivia vomitando, num dá pra 
mim não!” (R grupo focal 3, Conviver) 

Outro item marcante foi a fragilidade das peças protéticas: 

“elas quebravam muito...” (C2 grupo focal 3 - Unati) 

“A peça é mais fraca que os dentes normais, dá a impressão que vai 
quebrar, a gente fica com medo de mastigar além da medida...” (S 
grupo focal 2 - Unati) 

“eu fiz da grossa... mas sempre quebra...” (MB grupo focal,1 -Conviver) 

E finalmente, no grupo Conviver, a questão da dificuldade de acesso a um 

tratamento adequado, fato que pode ter contribuído para que 46,7% dos indivíduos não 

fizessem uso de nenhum tipo de prótese superior e 66,7% de prótese inferior.                               
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“ toda pulitica eu boto uma prótese, uso nem nada...é mal feita se eu 
tivesse dinheiro ia lá acolá e mandava faze uma prótese bem feita, mas 
essas de pulitico num dá não.” (N grupo focal 1, Conviver) 

“se tem grana, bota a chapa boa... a pessoa com dinheiro troca a cara... 
(A, grupo focal 1- Conviver) 

Assim, considerando que para a ciência “A prótese dentária trata da substituição 

de um ou mais dentes do arco dental e das partes circunvizinhas, por um substituto 

artificial. Sendo que o objetivo da substituição dos elementos ausentes é restituir a 

função estética e a saúde dos órgãos da mastigação. E ao mesmo tempo tem como 

finalidade a manutenção desses órgãos em condições normais por maior tempo 

possível, contribuindo assim para a elevação biostática da cavidade oral”(115), nos fica a 

pergunta, sobretudo depois do que evidenciamos no senso comum com esta 

investigação: será que nós como ciência realmente conseguimos atingir todos estes 

objetivos? 

Finalmente, pôde-se observar, através desta abordagem de pesquisa, que os 

sujeitos percebem que a odontologia evoluiu, no entanto nós notamos que existe ainda 

a necessidade de muitas outras mudanças. 



94

6 CONCLUSÕES 

“Onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento?” 
Eliot 
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6 Conclusões 

O estudo das representações sociais das perdas dentárias para os sujeitos dos 

grupos de idosos “Conviver para melhor viver” e Unati  permitiu observar o cruzamento 

do saber científico com a realidade sócio-cultural para o fortalecimento da identidade e 

dos valores circulantes nos seus grupos de pertença, além de evidenciar a teia de 

significados em que estes sujeitos estão imersos. 

As elaborações sobre as ausências dos dentes foram diversas demonstrando 

sempre os prejuízos sobre a qualidade de vida e o bem-estar destes sujeitos, sejam 

mediadas pelas limitações biológicas/fisiológicas, os constrangimentos estéticos e 

sociais, as implicações psicológicas da condição de mutilado. 

As perdas dentárias no grupo “Conviver para Melhor Viver” tiveram como 

constituintes do núcleo central da representação social, as categorias dificuldade de 

comer e a dor, que também foram evidenciadas nos discursos, demonstrando as 

limitações impostas pela prática odontológica mutiladora e  que são acentuadas pela 

condição sócio-econômica do grupo, fato confirmado pelos elementos periféricos 

dificuldade de falar e tratamento.

No grupo da Unati, as categorias que estruturam o núcleo central das 

representações sociais das perdas dentárias, e que tiveram suporte nos discursos dos 

entrevistados foram dificuldade sócio-econômica e a estética e parecem demonstrar 

a incapacidade do grupo em aceitar a condição imposta pelo edentulismo. Os sujeitos 

utilizam a categoria dificuldade sócio-econômica, embora não vivenciem estas 

dificuldades sócio-econômicas no seu cotidiano, no sentido de reportar ao “outro” o 
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desdentamento e não a si mesmo, assumido o discurso hegemônico e justificando para 

si e para o grupo a sua condição de mutilado. A categoria estética tenta demonstrar 

como estes sujeitos enfrentam o seu meio social diante das limitações emocionais e 

físicas decorrentes das ausências dentárias. 

O elemento periférico dificuldade de adaptação à prótese, comum a ambos os 

grupos estudados (Conviver e Unati) corresponde à interface entre o núcleo central e a 

realidade, garantindo a ancoragem das representações sociais na realidade do 

momento. Este elemento também permite a interação das experiências e histórias 

individuais, sobretudo ao evidenciar as dificuldades sentidas pelos sujeitos ao 

enfrentarem a novidade da prótese.  

O presente trabalho então pôde contribuir no sentido de oferecer dados sobre o 

modo de enfrentamento das ausências dentárias pelos os sujeitos da terceira idade 

estudados, no intento de estimular a discussão sobre as repercussões das práticas 

odontológicas no ambiente social.   

E finalmente podemos apontar que estudos de natureza qualitativa, como os 

estudos em representações sociais para a área de saúde permitem revelar uma 

realidade na perspectiva dos sujeitos sociais, contemplando as múltiplas facetas da 

realidade sócio-cultural.  

Portanto, as representações sociais podem ser utilizadas como marco teórico, 

no sentido de evidenciar as diferentes verdades existentes em uma sociedade, e 

permitir o desenvolvimento estudos comprometidos e engajados com a realidade 

social, podendo ao longo do tempo funcionar como agentes de mudanças nas práticas 

e nos programas de saúde, além de estimular a profissão odontológica a se preocupar 
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em conhecer o indivíduo que existe “por trás dos dentes” e os modos como este 

indivíduo pode ser afetado por fatores de natureza interpessoal e social.  
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7 ANEXOS 
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ANEXO 1 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

ANEXO 1

“ESTUDO PSICOSSOCIAL DAS PERDAS DENTÁRIAS NA TERCEIRA IDADE”

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

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

a) objetivo e  justificativa da pesquisa: 

Obrigado (a) pela sua participação como voluntário (a) em nossa pesquisa. O objetivo é 
estudar as perdas dentárias para as pessoas na terceira idade. Com isto serão obtidas 
informações capazes de nos auxiliar a produzir novos conhecimentos para uma 
contribuição com a saúde bucal das pessoas como um todo. 

b) riscos possíveis e benefícios esperados: 

Será aplicado um questionário para a identificação de suas condições de saúde bucal 
gerais, e se for encontrado algum problema, serão tomadas, de acordo com você, as 
medidas necessárias para manter a sua saúde.  

Todos os procedimentos serão realizados pela pesquisadora, que é qualificada para 
isso. 

Não se espera que você tenha problema algum em conseqüência da realização das 
atividades de pesquisa, porque estes não oferecem nenhum risco ou desconforto.

c) procedimentos: 

Inicialmente, será aplicado inicialmente um questionário para avaliarmos as condições 
de saúde bucal, seguido do preenchimento de um prontuário com os seus dados e com 
o Teste de Associação Livre de Palavras que vamos lhe apresentar antes de fazer 
qualquer pergunta. Em uma segunda fase da pesquisa será realizada uma entrevista 
em grupo (de 6 pessoas), que será gravada, onde o grupo debaterá a respeito da  
experiência das perdas dentárias.  

d) ressarcimento:  

Se tiver algum gasto financeiro pelo seu deslocamento, será devidamente ressarcido. 

Não há previsão de ressarcimentos financeiros para outras despesas pessoais. 

e) acesso às informações: 
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As atividades serão sempre previamente apresentadas e combinadas com você, que 
escolherá a melhor hora para participar. Também poderá desistir da pesquisa em 
qualquer momento, mesmo que você tenha assinado este termo de consentimento. As 
informações obtidas de cada participante são confidenciais e somente serão usadas 
com o propósito científico, sem divulgar o nome do participante. A pesquisadora, os 
demais profissionais envolvidos nesse estudo e o Comitê de Ética e Atividades 
reguladoras, terão acesso aos arquivos dos participantes, para verificação de dados, 
sem contudo violar a confidencialidade necessária.   

A assinatura desse formulário de consentimento formaliza sua autorização para o 
desenvolvimento de todos os passos anteriormente apresentados. 

f) termo de consentimento: 

Declaro que, após ter lido e compreendido as informações contidas neste formulário, 
concordo em participar desse estudo.  

E através deste instrumento e da melhor forma de direito, autorizo a mestranda de 
Ciências da Saúde pela UFRN/Natal, Grasiela Piuvezam, brasileira, Cirurgia-Dentista, 
portadora da carteira de identidade SSP/SP 23587511-9 e CRO-2383, a utilizar as 
informações obtidas sobre minha pessoa, através do que for falado, escrito e visto, com 
a finalidade de desenvolver trabalho de cunho científico na área da Odontologia. 

Autorizo também a publicação do referido trabalho, de forma escrita, podendo utilizar 
depoimentos, fotografias e resultados de exames. Concedo também o direito de 
retenção e uso para quaisquer fins de ensino e divulgação em jornais e/ou revistas 
científicas do país e do estrangeiro, desde que mantido o sigilo sobre minha identidade, 
podendo usar pseudônimos. Estou ciente que nada tendo a exigir a título de 
ressarcimento ou indenização pela minha participação na pesquisa.                            

Declaro ter ciência que tal trabalho será desenvolvido através da realização de uma 
entrevista e coleta de dados para o preenchimento de um prontuário odontológico 
contendo, entre outras, informações psicossociais e sócio - econômicas, previamente 
apresentados. 

Natal, ___________________________________ 

De acordo, 

________________________________________ 

Endereço: 

________________________________________ 

________________________________________

CI:______________________________________ 

CPF:____________________________________  
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 



106

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

ANEXO 3

ESTUDO PSICO-SOCIOLÓGICO DAS PERDAS DENTÁRIAS NA TERCEIRA IDADE”

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Projeto Piloto 

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

a) objetivo e  justificativa da pesquisa: 

Obrigado (a) pela sua participação como voluntário (a) em nosso Projeto Piloto. O 
objetivo é estudar as perdas dentárias para as pessoas na terceira idade. Com isto 
serão obtidas informações capazes de nos auxiliar a produzir novos conhecimentos 
para uma contribuição com a saúde bucal das pessoas como um todo. 

b) riscos possíveis e benefícios esperados: 

Será aplicado um teste para a identificação de suas condições de saúde bucal, e se for 
encontrado algum problema, serão tomadas, de acordo com você, as medidas 
necessárias para manter a sua saúde.  

Todos os procedimentos serão realizados pela pesquisadora, que é qualificada para 
isso. 

Não se espera que você tenha problema algum em conseqüência da realização das 
atividades de pesquisa, porque estes não oferecem nenhum risco ou desconforto. 

 c) procedimentos: 

Inicialmente, será aplicado um questionário para avaliarmos as condições de saúde 
bucal, seguido do preenchimento de um prontuário com os seus dados e um Teste de 
Associação Livre de Palavras que vamos lhe apresentar antes de fazer qualquer 
pergunta.  

 d) ressarcimento:  

Se tiver algum gasto financeiro pelo seu deslocamento, será devidamente ressarcido. 

Não há previsão de ressarcimentos financeiros para outras despesas pessoais.

e) acesso às informações: 

As atividades serão sempre previamente apresentadas e combinadas com você, que 
escolherá a melhor hora para participar. Também poderá desistir da pesquisa em 
qualquer momento, mesmo que você tenha assinado este termo de consentimento.  
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As informações obtidas de cada participante são confidenciais e somente serão usadas 
com o propósito científico, sem divulgar o nome do participante. A pesquisadora, os 
demais profissionais envolvidos nesse estudo e o Comitê de Ética e Atividades 
reguladoras, terão acesso aos arquivos dos participantes, para verificação de dados, 
sem contudo violar a confidencialidade necessária.   

A assinatura desse formulário de consentimento formaliza sua autorização para o 
desenvolvimento de todos os passos anteriormente apresentados. 

 f) termo de consentimento: 

Declaro que, após ter lido e compreendido as informações contidas neste formulário, 
concordo em participar desse estudo.  

E através deste instrumento e da melhor forma de direito, autorizo a mestranda de 
Ciências da Saúde pela UFRN/Natal, Grasiela Piuvezam, brasileira, Cirurgia-Dentista, 
portadora da carteira de identidade SSP/SP 23587511-9 e CRO-2383, a utilizar as 
informações obtidas sobre minha pessoa, através do que for falado, escrito e visto, com 
a finalidade de desenvolver trabalho de cunho científico na área da Odontologia. 

Declaro ter ciência que tal trabalho será desenvolvido através da realização de uma 
coleta de dados para o preenchimento de um prontuário odontológico contendo, entre 
outras, informações psicossociais e sócio - econômicas, previamente apresentados. 

Natal, ___________________________________ 

De acordo, 

________________________________________ 

Endereço: 

________________________________________ 

________________________________________ 

CI:______________________________________ 

CPF:____________________________________ 
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ANEXO 4 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

ANEXO 4
“ESTUDO PSICOSOCIAL DAS PERDAS DENTÁRIAS NA TERCEIRA IDADE”

Informações gerais: 
IDENTIFICAÇÃO:
Instituição :_______________________________________________________ 
Nome:___________________________________________________________ 
Idade:___________  Data de nascimento:_____/_____/_______  Sexo: _______ 
Profissão: ________________________________________________________ 

TESTE DE ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS:

Diga 3 palavras que venham na cabeça quando se fala em perdas dentárias, e em 
seguida coloque-as em ordem de importância, enumerando-as ao lado, e justifique: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

CARACTERIZAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA:
1. Número de pessoas: ___________________ 
2. Escolaridade (anos de estudo): ___________ 
3. Estudante: [    ]  0-sim  1- não 
4. Tipo de Escola [      ]  0 - Não é estudante;1 – Pública; 2 – Privada; 3 – Outros 
5. Moradia:  [     ]  1 – Própria; 2 - Própria em aquisição; 3 – Alugada; 4 – Cedida; 5 

- Outros 
6. Número de cômodos da casa ________________ 
7. Renda Familiar (em reais) ___________________ 
8. Renda Pessoal (em reais)___________________ 
9. Posse de automóvel [     ] 0 - Não possui; 1 - Possui um automóvel; 2 - Possui 

dois ou mais automóveis 

EDENTULISMO:
Uso de prótese: sup.: [      ]   inf.: [      ]      
0-não usa 
1- uma ponte fixa 
2-mais de p. fixa 
3-P. parcial removível 
4-P. fixa+ removível 
5-Prótese total 
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9-Sem informação 
Necessidade de Prótese: sup.: [      ]   inf.: [      ]   
0-Não necessita 
1-Prótese 1 elemento 
2-Mais de1 elemento 
3-Combinação de próteses 
4-Prótese total 
9-Sem informação 
ACESSO A SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS:
10. Já foi ao dentista alguma vez na vida? [     ] 
0 - Sim 
1 - Não 

11. Há quanto tempo? [     ] 
0 - Nunca foi ao dentista 
1 - Menos de 1 ano 
2 - De 1 a 2 anos 
3 - 3 ou mais anos 

12. Onde? [     ] 
0- nunca foi ao dentista 
1- serviço público 
2- serviço privado liberal 
3- serviço privado (planos e convênios) 
4- serviços filantrópicos 
5- outros 

13. Por quê? [   ] 
0 - Nunca foi ao dentista 
1 - Consulta de rotina/reparos/manutenção 
2 - Dor 
3 - Sangramento gengival 
4 - Cavidades nos dentes 
5 - Feridas, caroços ou manchas na boca 
6 - Outros 

14. Como avalia o atendimento? [     ]  
0 - Nunca foi ao dentista 
1 - Péssimo 
2 - Ruim 
3 - Regular 
4 - Bom 
5 - Ótimo

15. Recebeu informações sobre como evitar problemas bucais? [     ]  
0-sim 
1-não 
16. Considera que necessita de tratamento atualmente? [    ] 
0 - Sim 
1 – Não 
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DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS (CLASSIFICAÇÃO ABA/ABIPEME)

1. Capacidade de Consumo 
(Quantitativo) 

2. Grau de Instrução do  Chefe  da  Família 
(Marcar com um “X”)

Televisor em Cores   Analfabeto / Primário Incompleto  

Rádio   Primário Completo  

Banheiro   Ginasial Completo  

Automóvel   Colegial Completo  

Empregada Mensalista   Superior Completo  

Aspirador de Pó     

Máquina de Lavar     

Videocassete     

Geladeira     

Freezer     
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ANEXO 5 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Centro de Ciências da Saúde 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde 

Anexo 5 

“Estudo psicossocial das perdas dentárias na terceira idade” 

TÓPICO GUIA 

1. Apresentação da proposta da pesquisa (conversa introdutória: apresentação da 

pesquisadora, da orientanda e dos 6 participantes) 

2. Conversa sobre saúde bucal, o que as pessoas entendem sobre uma boa saúde 

bucal: 

� Ter dentes significa boa saúde bucal?  

� Na sociedade em que elas participam é comum perder os dentes e com que 

idade?  

� E os serviços ajudam a ter boa saúde bucal?  

� E como as pessoas avaliam os dentistas que atenderam as pessoas? 

3. Sobre as perdas dentárias: 

� Em que situações as pessoas perderam os dentes; 

� Como foi a história? (dor, vontade, beleza) 

� O que as pessoas pensam ou acham do fato de não terem mais os 

dentes. 

� O que as pessoas pensam ou acham das outras pessoas que perdem os 

dentes? (bonito/feio) 
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4.  Sobre a reabilitação oral: 

� Todas as pessoas usam prótese? Se não porque? 

� Como é a adaptação das próteses? As próteses são melhores que os 

dentes da pessoa? 

� Como foi a história sobre a primeira prótese. 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Centro de Ciências da Saúde 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde 

Anexo 6 

“Estudo psicossocial das perdas dentárias na terceira idade” 

DICIONÁRIO DAS PALAVRAS EMERGENTES DO SENSO COMUM 

Abturar: obturar 
Aparecerum: apareceram 
Arranca: arrancar 
Assuviava: assobiava 
Avechava: desesperava 
Aveloi: planta comumente utilizada no nordeste brasileiro para o tratamento das 
afecções dentárias 
Beba: bêbada 
Benze: benzer 
Biturá: obturar 
Butava: botava, colocava 
Cascavé: cobra cascavel 
Ce: você 
Chapa: prótese dentária 
Come: comer 
Confeito: bala, doce 
Corage: coragem 
Cucunha: planta comumente utilizada no nordeste brasileiro para o tratamento das 
afecções dentárias 
Cume: comer 
Cumecei: comecei 
Dedeira: planta comumente utilizada no nordeste brasileiro para o tratamento das 
afecções dentárias 
Dente quero: expressão do senso comum para designar o terceiro molar 
Deru: deram 
Escaldar: palavra utilizada no sentido de cauterizar para estancar o sangramento da 
extração dentária 
Favela: planta comumente utilizada no nordeste brasileiro para o tratamento das 
afecções dentárias 
Faze: fazer 
Focos: refere-se a foco infeccioso 
Fura: furar 
Garrancheira: planta comumente utilizada no nordeste brasileiro para o tratamento das 
afecções dentárias 
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Home: homem 
Inferio: inferior 
Inguiar: é um termo do senso comum que significa ter ânsia de vômito 
Lã: bolinha de algodão 
Lãzinha: bolinha de algodão 
Maracá: porção final do rabo de uma cobra 
Mii: milho 
Né: não é 
Num: não 
Óia: olha 
Olha: olhar 
Pinhão: planta comumente utilizada no nordeste brasileiro para o tratamento das 
afecções dentárias 
Piorréia: periodontopatias 
Premeiro: primeiro 
Pulítica: campanhas políticas 
Quisé: quiser 
Rim: ruim 
Sufria: sofria 
Superio: superior 
Tá: está 
Tatajuba: planta comumente utilizada no nordeste brasileiro para o tratamento das 
afecções dentárias 
Tora: quebra 
Trabaiá: trabalhar 
Troncha: desajeitada 
Tumava: tomava 
Vamo: vamos 
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Abstract 

The present study seeks to understand tooth loss by investigating the social 
representations in the daily life of elderly individuals, thus characterizing itself as a 
comparative and analytic research. It is known that tooth loss is a common occurrence 
in elderly individuals, interfering at the psychosocial and biological levels, through its 
functional, esthetical and social implications. The area of oral health in Brazil is lacking 
studies on this topic, especially with respect to the psychosocial aspects of the elderly. 
The Theory of Social Representations and the Central Nucleus Theory were selected 
for theoretical-methodological support. The Free Association of Words Test was used, 
whose inducing stimulus were the words “tooth loss”, in which each subject was asked 
to associate 3 words, to respond to a questionnaire related to socio-economic 
conditions and containing an investigation of tooth loss, access to odontological 
services and the need for dental treatment, and to undergo a focus group interview. The 
study sample consisted of 120 individuals 60 years of age or over, resident in Natal, 
RN, Brazil and participants of the “Live Together to Live Better” group of the Basic 
Health Unit of Felipe Camarão Residential District and Unati (Open University of the 
Elderly); an interview was performed with 36 subjects. Data analysis was performed by 
Evoc 2000, SPSS/99, Graph Pad and Alceste softwares. The results demonstrate that 
the central nucleus of the social representations of tooth loss for the “Live Together” 
group emerged from the difficulty in eating categories, showing a relation between 
physiologic necessity, desire and pleasure from eating, not to mention the pain that 
resulted from justifying the tooth loss. Besides the central discourses, the following 
peripheral elements were gathered: difficulty in adapting to the prosthesis, 
treatment and difficulty in speaking. All of these categories, except the last, also 
comprised the class themes of the group interview. For the Unati group the central 
nucleus emerged from the socio-economic difficulties categories, demonstrating a 
narrow relation between poverty, access to health and education and esthetics,
confirming in the discourse of common sense, the association between tooth loss and 
aging. At the margin of the central discourses was collected the peripheral element 
difficulty in adapting to the prosthesis, found both in the “Live Together” and Unati 
groups, which expresses the resistance of the subject to this new situation and the 
failure of the rehabilitation treatment in the sense of reviving the memory of their natural 
teeth. All of these categories also constitute the class themes of the of the group 
interview. Thus, through the study of the social representations, we can reveal a reality 
in the perspective of the social subjects, contemplating the multiple facets of the social-
cultural reality experienced by these individuals. 
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APÊNDICE 1 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DO EVOC 2000 PARA O GRUPO “CONVIVER PARA MELHOR VIVER” 
NOUS ALLONS RECHERCHER LES RANGS 

ON CREE LE FICHER: C:\ufrn\conviver\ConviverEvocCategorias60-3 

ENSEMBLE DES MOTS             RANGS 

:FREQ.:  1 *  2 *  3 *  4 *  5 *  

alívio                         :   7 :   4*   1*   2*  

moyenne :   1.71  

comer                          :   3 :   1*   1*   1*  

moyenne :   2.00  

dente-estragado                :  13 :   3*   4*   6*  

moyenne :   2.23  

dificuldade-comer              :  35 :  13*  10*  12*  

moyenne :   1.97  

dificuldade-falar              :  11 :   1*   7*   3*  

moyenne :   2.18  

dificuldade-prótese            :  12 :   2*   3*   7*  

moyenne :   2.42  

dificuldade-sócioeconômica     :   7 :   3*   2*   2*  

moyenne :   1.86  

dor                            :  35 :  17*   8*  10*  

moyenne :   1.80  

estética                       :  13 :   2*   7*   4*  

moyenne :   2.15  

não-dor                        :   1 :   0*   0*   1*  

moyenne :   3.00  

piorréia                       :   6 :   3*   1*   2*  

moyenne :   1.83  

prótese                        :  12 :   4*   5*   3*  

moyenne :   1.92  

sofrimento                     :  10 :   5*   4*   1*  

moyenne :   1.60  

tratamento                     :  11 :   2*   5*   4*  

moyenne :   2.18  

DISTRIBUTION TOTALE           : 176 :  60*  58*  58*   0*   0*  

 RANGS   6 ... 15       0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*  

 RANGS  16 ... 25       0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*  

 RANGS  26 ... 30       0*   0*   0*   0*   0*  

Nombre total de mots differents : 14 

 Nombre total de mots cites      : 176 

moyenne generale :   1.99 

DISTRIBUTION DES FREQUENCES  

freq. * nb. mots  * Cumul evocations et cumul inverse 

1 * 1 1 0.6 %    176  100.0 %    

3 * 1 4 2.3 %    175   99.4 %    

6 * 1 10     5.7 %    172   97.7 %    

7 * 2 24    13.6 %    166   94.3 %    

10 *     1      34    19.3 %    152   86.4 %    

11 *     2      56    31.8 %    142   80.7 %    

12 *     2      80    45.5 %    120   68.2 %    

13 *     2     106    60.2 %     96   54.5 %    

35 *     2     176   100.0 %     70   39.8 %    
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Les 3 colonnes correspondent respectivement : 

au Mot 

à sa Fréquence 

à son Rang Moyen 

Le Fréquence minimale des mots est 11 

********************************** 

Cas ou la Fréquence >= 13 

et 

le Rang Moyen < 2 

dificuldade-comer                        35 1,971 

dor                                      35 1,800 

********************************** 

Cas ou la Fréquence >= 13 

et 

le Rang Moyen >= 2 

dente-estragado                          13 2,231 

estética                                 13 2,154 

********************************** 

Cas ou la Fréquence  < 13 

et 

le Rang Moyen < 2 

prótese                                  12 1,917 

********************************** 

Cas ou la Fréquence  < 13 

et 

le Rang Moyen >= 2 

dificuldade-falar                        11 2,182 

dificuldade-prótese                      12 2,417 

tratamento                               11 2,182 
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RELATÓRIO DE ANÁLISE DO EVOC 2000 PARA O GRUPO Unati 

NOUS ALLONS RECHERCHER LES RANGS 

ON CREE LE FICHER: C:\ufrn\unati\UnatiEvocCategorias60-3 

ENSEMBLE DES MOTS             RANGS 

:FREQ.:  1 *  2 *  3 *  4 *  5 *  

dificuldade-comer              :  28 :   7*   9*  12*  

moyenne :   2.18  

dificuldade-falar              :   5 :   1*   4*     

moyenne :   1.80  

dificuldade-prótese            :  14 :   5*   5*   4*  

moyenne :   1.93  

dificuldade-sócioeconômica     :  23 :  10*   7*   6*  

moyenne :   1.83  

doenças-boca                   :  10 :   4*   2*   4*  

moyenne :   2.00  

dor                            :  12 :   6*   4*   2*  

moyenne :   1.67  

estética                       :  37 :  14*  10*  13*  

moyenne :   1.97  

preconceito                    :   4 :   1*   1*   2*  

moyenne :   2.25  

prejudica-saúde                :   6 :   3*   0*   3*  

moyenne :   2.00  

prótese                        :   5 :   0*   5*   

moyenne :   2.00  

sofrimento                     :  22 :   6*   7*   9*  

moyenne :   2.14  

tratamento                     :  10 :   3*   5*   2*  

moyenne :   1.90  

DISTRIBUTION TOTALE           : 176 :  60*  59*  57*   0*   0*  

 RANGS  6 ... 15       0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*  

 RANGS 16 ... 25       0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*  

 RANGS 26 ... 30       0*   0*   0*   0*   0*  

Nombre total de mots differents : 12 

 Nombre total de mots cites      : 176 

moyenne generale :   1.98 

DISTRIBUTION DES FREQUENCES  

freq. * nb. mots  * Cumul evocations et cumul inverse 

4 * 1 4 2.3 %    176  100.0 %    

5 * 2 14     8.0 %    175   97.7 %    

6 * 1 20    11.4 %    162   92.0 %    

10 *     2      40    22.7 %    156   88.6 %    

12 *     1      52    29.5 %    136   77.3 %    

14 *     1      66    37.5 %    124   70.5 %    

22 *     1      88    50.0 %    110   62.5 %    

23 *     1     111    63.1 %     88   50.0 %    

28 *     1     139    79.0 %     65   36.9 %    

37 *     1     176   100.0 %     37   21.0 % 
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Les 3 colonnes correspondent respectivement : 

au Mot 

à sa Fréquence 

à son Rang Moyen 

Le Fréquence minimale des mots est 12 

********************************** 

Cas ou la Fréquence >= 22 

et 

le Rang Moyen < 1,9 

dificuldade-sócioeconômica             23 1,826 

estética                                 37 1,973 

********************************** 

Cas ou la Fréquence >= 22 

et 

le Rang Moyen >= 1,9 

dificuldade-comer                         28 2,179 

sofrimento                                22 2,136 

********************************** 

Cas ou la Fréquence  < 22 

et 

le Rang Moyen < 1,9 

dor                                   12 1,667 

********************************** 

Cas ou la Fréquence  < 22 

et 

le Rang Moyen >= 1,9 

dificuldade-prótese                      14 1,992
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APÊNDICE 3 

DICIONÁRIO DOS RADICAIS ENCONTRADOS NA ANÁLISE DO ALCESTE NOS GRUPOS Conviver 
e Unati 

CLASSE 1 

antga+: antigamente, antigas; 
informac+: informação, informações 
motor+: motor, motores, motorzinho, motorista 
obtura+: obturar, obturações 
exist+: existe, existem, existia, existiam 
modern+: moderna, moderno 
frequent+: freqüentava, freqüento 
form+: forma, formada, formado, formou 
diferente+: diferente 
rela+: relação 
ger+: geração, geral 
depend+:  depende, dependente 
orient+: orientação, orientado, orientaram, orientei 
cuid+: cuida, cuidado, cuidando, cuidava, cuidar cuidou 
saúd+: saúde 
dent+: dentárias, dentário, dente 

CLASSE 2 

bonit+: bonita, bonitas, bonitinha, bonitinhas, bonitinho, bonito 
vej+: vejo, veja 
ach+:acha, achava, achei, acho, achou 
mud+: muda, mudaram, mudava, mudou 
estud+: estuda, estudar, estudei, estudo 
dentadur+:dentadura, dentaduras, dentadurinha 
natur+:naturais, natural, natureza 
culp+: culpada, culpado, culpo 
maravlh+: maravilha, maravilhosa, maravilhoso 
aliment+: alimentação, alimentei, alimentou 
banguel+: banguela, banguelas 
cuidados+: cuidados, cuidadosa 
atrasad+: atrasadas, atrasado 

CLASSE 3 

quebr+: quebra, quebrada, quebrado, quebrando, quebrava, quebravam, quebrei, 
quebrou 
fiz+: fiz, fizer, fizesse 
segur+: segura, segurar, segurava, segurou 
prim+: primeira, primeiros 
poss+: possível, posso 
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mold+: moldagem, moldam, molde 
acostum+: acostuma, acostumada, acostumar, acostumei, acostumo 
incomod+: incomoda, incomodando, incomodar, incomodava, incomodo, incomodou 
tir+: tira, tirado, tirara, tirava, tirei, tiro, tirou 
adapt+: adaptação, adaptam, adaptar, adaptava 
gast+: gasta, gastinha, gasto 
dur+: dura, duras, duro 
mastg+: mastiga, mastigação mastigando, mastigar, mastigo 
murch+: murcha, murchando, murchar 
fal+: fala, falar, falaram, falava, falei, falou

CLASSE 4 

interess+: interessa, interessam, interessante, interesse 
car+: caro, careiro, caríssimo, carinho 
valoriz+: valoriza, valorização, valorizado, valorizar, valorizasse 
governo+: governo, governos 
profission+: profissionais, profissional 
pobre+: pobre, pobres 
odontolog+: odontologia, odontológico 
plano+: plano, planos 
empreg+: empregada, empregar, emprego 
acess+: acessível, acesso 
trabalh+: trabalha, trabalham, trabalhando, trabalhar, trabalhava, trabalho 
falt+: falta, faltam, faltava, faltou 
condic+: condições 
especializa+: especialização, especializar, especializou 
saud+: saúde, saudável 

CLASSE 5

comer+: comer, comeram 
escov+: escova, escovação, escovada, escovado, escovar, escovei, escovo 
tivess+: tivesse, tivesssem 
guard+: guarda, guarde, guardo 
bot+: bota, botada, botar, botava, bote, botei, boto, botou 
boc+: boca, bocal 
com+: coma, come, comeu, comia 
dorm+: dorme, dormir 
jeit+: jeitinho, jeito 

CLASSE 6

arranc+: arrancar, arrancado 
fum+: fuma, fumando, fumante, fumasse, fumava, fumo 
mor+: mora, morando, morava, morei 
cachimb+: cachimbo 
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mat+: mata, mato 
sofri+: sofri, sofrimento 
cai+: cai 
mes+: mês, meses 
inch+: inchada, inchado, inchava, inchou 
comec+: começar, começava, comecei, começou 
dent+: dente, dentes, dentista, dentistas 
crescid+: crescido 
doi+: doi, doia, doiam 
remed+: remedinho, remédio 

CLASSE 7 

par+: parada, parando, parar, parava, parou, parede 
red+: rede, redor 
raiz+: raiz, raízes 
tom+: toma, tomar, tomava, tome, tomei 
inch+: inchaço, inchou, inchando, inchado 
estour+: estourara, estouraram, estourava, estourou 
olh+: olho, olhou, olhei, olhando 
aguent+: agüenta, agüentando, agüentar, agüentava, agüente, agüento 
dia+: dia, dias 
aplic+: aplica, aplicado, aplicar, aplicava, aplicou 
sangr+: sangra, sangrar, sangrando, sangrava, sangram 
cur+: cura, curando curar, curo 
gel+: gelada, gelo 
injec+: injeção, injeções 
pres+: presa, presas 
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