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RESUMO: A cárie dentária é uma doença multifatorial, de alta prevalência, com 
interação entre fatores biológicos e sociais, sendo um problema de saúde 
pública. Dentre os fatores causadores temos presença de Streptococcus 
mutans, substrato (preferencialmente sacarose) e o fator tempo, dentre outros. 
É a principal causa da perda de dentes decíduos. Sendo uma patologia 
prevenível é de suma importância que se adote programas preventivos e de 
promoção de saúde, além de protocolos reabilitadores. O presente trabalho 
tem objetivo de melhorar a qualidade da saúde bucal, melhorando as 
condições de higiene bucal e aumentando a conservação dos dentes decíduos, 
das crianças de 0 a 10 anos, na unidade básica de saúde 09, bairro Floresta, 
município de Piripiri, atuando também na educação em saúde e criação de um 
programa preventivo para gestantes e bebês. A educação em saúde é 
essencial, pois podemos observar que a informação através de educação 
provoca impactos positivos na saúde bucal e a prevenção reduz os índices de 
cárie.  
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ABSTRACT: Dental caries is a multifactor disease, with high prevalence, with 
interaction between biological and social factors, being a public health problem. 
Among the causative factors we have presence of Streptococcus mutans, 
substrate (preferably sucrose) and time factor, among others. It is the main 
cause of the loss of deciduous teeth. Being a preventable pathology, it is 
extremely important to adopt preventive and health promotion programs, as well 
as rehabilitation protocols. The objective of this study is to improve the quality of 
oral health by improving the oral hygiene conditions and increasing the 
conservation of deciduous teeth of children from 0 to 10 years of age in the 
basic health unit 09, neighborhood of Floresta, Piripiri municipality, acting also 
in health education and the creation of a preventive program for pregnant 
women and infants. Health education is essential, as we can observe that 
information through education has positive impacts on oral health and 
prevention reduces caries rates. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cárie dental é uma doença multifatorial, e de acordo com Lopes,TR.  et 

al, (2015) com interação de fatores biológicos e sociais, é um problema de 

saúde pública a nível mundial e acomete pessoas de todas as idades, 

especialmente crianças, sendo uma das doenças crônicas mais comuns na 

infância. 

Dentre os determinantes biológicos estão a presença de Streptococus 

mutans, substrato (preferencialmente sacarose) somando-se a isso o fator 

tempo ocorre a formação do biofilme e com ele a desmineralização do esmalte 

dentário, dando início a doença com uma mancha branca. 

Entre os determinantes sociais da doença temos pouca instrução, 

dificuldade de acesso a produtos de higiene ou a serviços de saúde. Segundo 

Eskenazi et al. (2015, p 199):” estudos prévios conduzidos no Brasil 

encontraram associação entre experiência de cárie, renda familiar, 

escolaridade da mãe e impactos na qualidade de vida relacionada a saúde 

bucal de crianças”. 

A cárie dentária ainda é a principal causa de perdas precoces de dentes 

decíduos. É uma patologia que pode ser prevenida e controlada e para isso é 

necessário no caso da prevenção, conhecer os fatores etiológicos e no caso do 

controle, tratar adequadamente.  

Com a doença evoluindo sem controle e sem tratamento pode causar 

enorme danos não só aos dentes como a saúde em geral e afetar o psicológico 

e a vida social como um todo da criança. Eskenazi et al. (2015, p.199) cita que 

dor, desconforto e distúrbios mastigatórios e de fonação podem ser causados 

por alterações na saúde bucal.  

Por essa razão programas preventivos e de promoção de saúde devem 

ser estabelecidos precocemente tanto dentro da família como em todo o meio 

em que vive a criança principalmente unir a saúde com educação e utilizar a 

escola como também um local de produzir saúde para essa população de 

escolares. 

Este projeto de intervenção visa melhorar a qualidade da saúde bucal, 



  

evitando perdas precoces na dentição decídua das crianças da unidade de 

saúde do bairro Floresta na cidade de Piripiri.  

Piripiri é uma cidade do estado do Piauí com aproximadamente 63000 

habitantes, localizada ao norte do estado e que conta com 25 equipes de   

Estratégia de Saúde da Família , uma delas é a equipe do bairro Floresta ( 

Unidade de Saúde 09 ) que conta com uma população adscrita de 2432 

pessoas, conta com 7 agentes comunitários de saúde ,além de médico, 

enfermeira, dentista, 2 técnicas de enfermagem e uma auxiliar de saúde bucal. 

Nesta equipe existe uma situação problema que é a grande quantidade de 

perda precoce por cárie em dentes decíduos, impactando de modo negativo a 

qualidade de vida dessas crianças, além de poder causar problemas na 

dentição permanente. 

Intervindo principalmente com projetos de prevenção como escovação 

supervisionada e aplicação tópica de flúor  e promoção de saúde, educando, 

além das crianças, também os pais com conscientização sobre a importância 

de manter os dentes decíduos e capacitando-os para que possam iniciar a 

higienização na boca dos filhos ainda bebês, além de intervir com tratamento 

curativo minimizando as perdas de dentes e mantendo a função e estética  dos 

elementos dentários. 

 

1.1 Objetivos: 

 

OBJETO DA INTERVENÇÃO:  Dentes decíduos  

OBJETIVOS: 

Geral- Aumentar a conservação de dentes decíduos até esfoliação natural nas 

crianças de 0 a 10 anos na cidade de Piripiri da unidade básica de saúde do 

bairro Floresta. 

Específicos - Avaliar as condições de saúde bucal de todas as crianças de 0 a 

10 anos da área; 

     Classificar as crianças em baixo ou alto risco à cárie;  

     Conscientizar pais sobre a importância de dentes decíduos; 

     Melhorar as condições de higiene bucal das crianças;  



  

     Beneficiar as condições gerais de saúde das crianças. 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 A cárie dentária como uma doença multifatorial  

A cárie dentária é uma doença multifatorial que acomete pessoas de 

todas as   idades, sendo uma das doenças crônicas mais comuns na infância, 

conforme Lopes et al.(2015) É um grande desafio para a saúde pública mundial 

devido à alta prevalência, sendo a principal causa da perda de dentes 

decíduos, causando impacto na qualidade de vida e desenvolvimento das 

crianças de acordo com Nunes e Perosa (2017). 

Para o desenvolvimento da doença cárie alguns fatores devem estar 

presentes, sendo essencial a presença de biofilme dental com interação entre 

microorganismos cariogênicos, substrato, hospedeiro suscetível e saliva em 

condições de desequilíbrio, ocorrendo então com o tempo o processo de 

desmineralização. Como processo multifatorial para se compreender sua 

formação e prevenção é necessária analisar suas variáveis e a interação entre 

a estrutura familiar, educação em saúde, higiene bucal, hábitos alimentares e 

nível socioeconômico. 

 

2.1.1 Microorganismos cariogênicos  

O principal microorganismo presente nas lesões de cárie é o 

Streptococus mutans, esse microorganismo é transmitido geralmente das mães 

ou cuidadores para as crianças e tem sido associado ao início e 

desenvolvimento da cárie dental. Além dele o Streptococus sobrinus também 

tem grande relevância no processo de formação da doença, entre outros, pois 

o biofilme, de acordo com Leites e Pinto (2006) é composto por um grupo muito 

heterogêneo de microorganismos em diferentes sítios e inclina-se à 

estabilidade com o passar do tempo.  

“Crianças cujas mães exibem altos índices salivares de Streptococus 

mutans correm mais risco de se infectar precocemente e de desenvolver a 

doença que aqueles que os adquirem mais tardiamente” (Noce et al. 2008, p. 

240). Esses microorganismos colonizam a superfície do esmalte dental e são 



  

responsáveis pela liberação de ácidos na superfície do esmalte dental, portanto 

o processo de desmineralização só ocorre na presença de microorganismos 

que se aderem firmemente a superfície dental, porque se não serão levados 

pelo fluxo salivar e deglutidos conforme Leites et al (2006). 

 

2.1.2 Processo Desmineralização e Remineralização e efeito tampão da 

saliva  

Para que ocorra o processo de  desmineralização é necessário que haja 

um desequilíbrio nos processos de desmineralização e remineralização 

dentária,  sendo de fundamental importância a capacidade tampão da saliva , 

além disso Bretas ; Rocha e Rodrigues (2008) explicam que um importante 

fator de resistência à cárie dental é a capacidade tamponante da saliva  , e o 

reduzido fluxo salivar , que pode causar infecções da mucosa oral e 

periodontites, geralmente está associado a uma baixa capacidade tamponante. 

 

2.1.3 Dieta Cariogênica  

Outro fator de suma importância para desenvolvimento das lesões 

cariosas é a dieta, sabemos que uma dieta rica em carboidratos, 

principalmente sacarose é favorável ao desenvolvimento das lesões cariosas. 

Todos os açucares da dieta são utilizados no metabolismo de energia das 

bactérias do biofilme e sujeitos a serem fermentados por estes 

microorganismos, porém a sacarose apresenta maior potencial cariogênico 

pelo tamanho de suas moléculas e facilidade de difusão no biofilme como 

explica Hanan et al. (2012). Tini e Long (2016) dizem que a dieta tem uma 

influência local e direta nos dentes e é um dos fatores que determinam o 

processo da doença cárie e é de extrema relevância na condução do 

tratamento odontológico, principalmente de pacientes infantis. Nesse contexto 

Scalioni reforça que: 

 A intensidade da cárie em crianças pré-escolares parece ser 

resultado da que frequente ingestão de açúcar, que permite a 

produção repetitiva de ácidos pelas bactérias cariogênicas que se 

aderem aos dentes. Torna-se, assim, necessária a identificação dos 

hábitos de risco (alimentos propriamente ditos ou momentos de 



  

ingestão), por meio da obtenção de um diário alimentar do paciente, a 

fim de que sejam propostas alterações capazes de auxiliar na 

modificação do padrão de progressão vigente da doença [...] (Scalioni 

et al. , 2012, p .400) 

É muito importante observar que o padrão alimentar da infância 

geralmente é levado a vida adulta sendo importante uma boa educação com 

hábitos alimentares saudáveis e uma dieta rica em frutas, verduras e o 

consumo racional de açúcar. 

 

2.1.4 Higiene Bucal e Formação de Placa  

A higiene bucal é outro fator relevante na formação de lesões cariosas, 

uma higiene bucal deficiente leva a formação de placa dental, em contrapartida 

o controle da placa bacteriana é reconhecidamente um fator chave na 

prevenção de cárie dentária, gengivite e periodondite como cita Cascaes et al. 

(2011).      

 

2.1.5 Vulnerabilidade Social  

Existe grande relação entre os índices de cárie e as condições de vida 

da população. Altos índices de cárie são encontrados em populações que 

vivem em condições de alta densidade domiciliar, baixa renda, analfabetismo e 

baixas taxas de saneamento básico. Entre os determinantes sociais da doença 

temos pouca instrução, dificuldade de acesso a produtos de higiene ou a 

serviços de saúde. Nunes e Perosa reforçam: 

 Constatou-se uma maior prevalência de carie em grupos de baixa 

renda, possivelmente pela influência dos tipos de dieta alimentar, pior 

nível de autocuidado e baixa procura de atendimento preventivo, 

piores condições de higiene bucal e dificuldade de acesso a serviços 

odontológicos para a população mais pobre  (Nunes e Perosa, 2017, 

p192) 

Estudo prévios realizados no Brasil  identificam maior prevalência de 

problemas bucais em escolares do ensino público onde a prevalência de 

alunos livres de cárie é quase metade daquela da rede privada , fato este 

sendo explicado  por melhores condições socioeconômicas dos escolares da 

rede privada, acesso à água tratada, melhor condição de educação e acesso a 



  

serviços de saúde dentre outros, conforme Oliveira et al (2015) 

 

2.2 Cárie na infância: 

 

2.2.1 Prejuízos físicos e emocionais  

A cárie afeta todas as idades, sendo bastante comum na infância, 

afetando o desenvolvimento físico e emocional dessas crianças. 

As crianças afetadas pela cárie tendem a sentir dor, o que interfere no 

hábito de comer, por essa razão podem apresentar baixo peso, crescimento 

lento, distúrbios do sono e prejuízo no rendimento escolar segundo Nunes e 

Perosa (2017, p 192) 

 Segundo Eskenasi et al (2015, p 203) a cárie pode ser motivo de 

constrangimento pela aparência bucal insatisfatória, além de gerar um 

julgamento social negativo para o indivíduo afetando sua autoestima e 

prejudicando suas relações interpessoais. 

 

2.2.2 Impactos da perda precoce de dentes decíduos na dentição 

permanente  

Muitas vezes a experiência de cárie nos dentes decíduos, acaba por 

tornar necessária a realização de uma exodontia precoce (antes do período de 

esfoliação natural desses elementos dentários), trazendo muitos prejuízos para 

a criança.  

Quando o dente decíduo é perdido antes do sucessor permanente ter 

começado sua erupção a perda é considerada prematura.  Menegaz et al 

(2015, p 253). 

A substituição da dentição decídua para a permanente deve ocorrer 

ordenadamente, para que ocorra o desenvolvimento de uma oclusão normal 

balanceada e alinhada, quando ocorre a perda do dente um ano antes da 

esfoliação normal a perda é prematura de acordo com Santos et al (2013).  

Perdas precoces de dentes decíduos afetam também a dentição 

permanente, pois pode causar má oclusão devido a perda de espaço, pois os 

dentes decíduos atuam também como mantenedores naturais de espaço e do 



  

comprimento do arco dentário. 

Bezerra e Nogueira (2012 , p .94) concluem que um dos principais 

fatores etiológicos das más oclusões é a perda precoce, sendo que essa perda 

gera diminuição do perímetro do arco pois há uma migração dos dentes 

vizinhos para o espaço da perda gerando problemas na arcada e prejudicando 

a erupção dos permanentes e que a literatura demonstra que quando existe 

perda precoce as crianças são submetidas a tratamento ortodôntico com maior 

frequência . 

Esta perda prematura dos dentes decíduos pode levar a apenhamento 

dentário, aumento do trespasse vertical, redução da capacidade mastigatória, 

impacção dos permanentes, distúrbios na fonética, criação de hábitos bucais 

deletérios e problemas psicológicos, como cita Santos et al (2013).   

 

  2.3 Prevenção  

Ações de promoção e prevenção são muito importantes e de extrema 

relevância no contexto da saúde bucal, aplicações tópicas de flúor, fluoretação 

das águas de abastecimento, educação em saúde, escovação supervisionada 

são medidas essenciais no controle da cárie dentária. 

 

2.3-1 Flúor  

O flúor é comprovadamente eficaz no controle e na prevenção à cárie. É 

utilizado em muitos lugares na adição a água de abastecimento. A fluoretação 

das águas de abastecimento é eficaz na prevenção de carie e suas sequelas, 

pois se mostra essencial no processo de redução da experiência de cárie 

mesmo na presença dos fatores sociais e econômicos, conforme Silva, 

Machado e Ferreira (2015). Pode ser ainda usado adicionado a dentifrícios, 

soluções de bochecho, géis para uso tópico, vernizes fluoretados e materiais 

restauradores, segundo Carvalho e Medeiros et al (2011). O Flúor tem ação 

tópica e atua no processo de remineralização dentária. Cuidados devem ser 

tomados com relação ao flúor, pois sua ingestão excessiva pode causar 

fluorose dentária. 

 



  

2.3.2 Escovação supervisionada  

A exposição a creme dental fluoretado é uma medida preventiva com 

reconhecida força e os programas de escovação supervisionada com creme 

dental fluoretado são uma das razões apontadas para o declínio da cárie em 

escolares brasileiros. A ação consiste em educação em saúde, evidenciação 

de placa, seguida da escovação supervisionada, conforme Frazão (2012).  

 As crianças são orientadas sobre técnicas de escovação e o programa 

de escovação supervisionada é relevante, pois possui bom custo benefício com 

redução nos índices de cárie. 

A escovação dental supervisionada é importante também para redução 

dos índices de outros problemas bucais como por exemplo gengivite e doença 

periodontal. 

 

2.3.3 Educação em saúde bucal  

A orientação em higiene bucal refere-se a orientações sobre como 

escovar os dentes, usar o fio dental, sendo que muitas vezes se utiliza o macro 

modelo numa prática demonstrativa como refere Almeida e Ferreira (2008). 

Muitas vezes  a prática de educação em saúde bucal é realizada em conjunto 

com escovação supervisionada e também aplicação tópica de flúor para 

escolares, no entanto educação em saúde é importante em todas as idades, na 

Gestação por exemplo é muito importante que as gestantes recebam 

orientação adequada sobre tratamentos e educação em saúde e inclusive 

sobre como cuidar da saúde bucal do bebê que vai nascer , deve-se orientá-las 

quanto a dieta do bebê, mamadas noturnas e uma correta higienização bucal 

do bebê. 

 

2.4 Restauração dentária e reabilitação de função  

Em casos onde existe lesão de cárie, comprometendo função ou 

estética sempre que possível deve-se entrar com tratamento restaurador, para 

reabilitar este elemento dentário. Santos et al. (2017) citam que todas as 

funções como mastigação, estética e fonação devem ser devolvidas ao sistema 

estomatognático pelo tratamento restaurador, além de evitar o 



  

desenvolvimento de hábitos parafuncionais e problemas psicológicos. 

Alguns desafios costumam existir no tratamento reabilitador de dentes 

decíduos com lesão de cárie, dentre eles podemos citar: pouca idade, 

implicando em baixa colaboração durante os procedimentos, pequena 

quantidade de remanescente dental e dificuldades da técnica operatória como 

relatam Miyata e Bonini (2014). Existem muitos materiais e técnicas que podem 

ser empregados na restauração de dentes decíduos sendo o ideal aquele que 

apresenta maior biocompatibilidade e que vai permanecer na cavidade oral até 

esfoliação natural.  

Além do tratamento deve se oferecer orientações para que os pacientes 

(ou seus familiares) continuem cuidando da sua saúde bucal e tenham 

consciência da importância desse autocuidado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3  PLANO OPERATIVO 

 

 Planilha de Intervenção 

 

 

 

Situação 
problema 

OBJETIVOS METAS/ 
PRAZOS 

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁVEIS 

Número elevado 
de crianças 
perdendo 
dentes decíduos 
precocemente, 
impactando de 
modo negativo 
na dentição 
permanente 

Aumentar a 
conservação 
de dentes 
decíduos até 
esfoliação 
natural nas 
crianças de 0 
a 10 anos na 
cidade de 
Piripiri da 
unidade 
básica de 
saúde do 
bairro 
Floresta 

Reduzir 
exodontias 
precoces / 
avaliar a 
cada ano 
após a 
implantação 
 

Criar protocolo de 
atendimento, com 
primeiras 
consultas e 
consultas 
subsequentes  
semanalmente até 
o tratamento 
concluído e 
retorno a cada 6 
meses e avaliação 
para classificação 
das crianças em 
alto ou baixo risco 
à cárie e realizar 
esta n avaliação 
na primeira 
consulta e nos 
retornos 
semestrais  até a 
idade de 10 anos  

-Equipe de Saúde 
Bucal e ESF da 
unidade de saúde 
09 / bairro Floresta 

 Conscientiza
r pais sobre 
a importância 
de dentes 
decíduos 

Reduzir 
índice de 
dentes 
cariados em 
crianças de 
0 a 10 
anos/Avaliar 
a cada ano   

Criação de um 
programa 
preventivo para 
gestantes e bebês 
com pré-natal 
odontológico, 
orientações sobre 
higiene bucal do 
bebê, consulta 
inicial dos bebês 
antes dos 6 
meses para 
avaliação e 
orientações  
 

- Equipe de Saúde 
Bucal e ESF da 
unidade de saúde 
09 / bairro Floresta 

 Melhorar as 
condições de 
higiene bucal 
das crianças  

 Implantar 
projeto até 
abril/2019 

Palestras e rodas 
de conversas com 
a população alvo 

-Equipe de Saúde 
Bucal da unidade 
de saúde 09/bairro 
Floresta 

 Beneficiar as 
condições 
gerais de 
saúde das 
crianças 

   



  

4  PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANO  

Para acompanhamento e gestão desse plano, serão acompanhados 

alguns indicadores anualmente: 

1 Redução do índice de cárie nas crianças da unidade de saúde 09, dentro 

da faixa etária trabalhada. 

2 Redução do número de exodontias nas crianças atendidas  

3 Número de tratamentos concluídos dentro da faixa etária trabalhada  

 

4 CONCLUSÃO 

 

Podemos observar através da experiência clínica diária que existe 

elevado índice de cárie em crianças da unidade de saúde 09 do município de 

Piripiri e um grande número de perda precoce de dentes decíduos por lesão 

cariosa, impactando de modo negativo a dentição permanente. Esse elevado 

índice de cárie pode ser associado a diversos fatores, dentre os quais a dieta a 

falta de higiene bucal adequada, além da forte influência do fator social.  

Educação em saúde é essencial no controle da cárie, pois a 

desinformação, tanto dos pais, quanto das crianças, sobre higiene bucal, sobre 

dieta e sobre a importância da manutenção dos dentes decíduos no 

desenvolvimento normal da arcada é um fator importante para instalação e 

desenvolvimento da doença cárie. A elaboração desse projeto visa atuar nos 

determinantes sociais e biológicos da doença, reformulando hábitos e atitudes, 

melhorando não só a saúde bucal como a saúde geral e a qualidade de vida e 

com esse trabalho espera-se diminuir os índices de cárie e diminuir exodontias 

precoces dos dentes decíduos dessas crianças. 
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