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Introdução

              A maioria dos profissionais de Odontologia reconhece que a saúde bucal pode ter um impacto
significante sobre a saúde geral e bem-estar das pessoas, mas a falta de esclarecimento para a população faz
com que a saúde bucal não seja, na maioria das vezes, considerada parte da saúde geral e, portanto seja
compreendida com menos importante (BÖNECKER et al., 2009). Somado a isso, condições críticas de saúde
bucal podem ter um impacto significante na saúde geral em bebês e crianças e levá-los a ter problemas
biopsicossociais e comprometimento de crescimento e desenvolvimento físico (BÖNECKER et al., 2009).

            Corroborando com esses achados, sabe-se que a cárie ainda é o mal que mais acomete a cavidade
bucal de crianças independente da idade, podendo progredir até que o dente seja totalmente destruído
(FEJERSKOV & KIDD, 2006). Além disso, o SB Brasil 2010, em seu levantamento, observou que apenas
46,6% das crianças brasileiras com 5 anos de idade estavam livres de cárie, obtendo-se um ceo-d (dentes
decíduos cariados, extraídos e obturados) de 2,43 dentes, com predomínio do elemento cariado (80%) e com
menos de 20% desses elementos tratados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).

            Diante do exposto, nota-se a necessidade de intervenção odontológica logo na primeira infância (0-36
meses).  Dessa forma, alguns autores já enfatizam a necessidade de atenção à saúde bucal no primeiro ano de
vida (FADEL & KOZLOWSKI, 2000; BARROS et al, 2001), pela possibilidade de prevenir o aparecimento
de sinais e sintomas da doença cárie ou, ao menos, minimizar sua incidência e extensão, além de contribuir
para a manutenção da dentição decídua e favorecer o bem-estar da criança (SILVA, 2007). Igualmente
importante, é a conscientização dos pais sobre a saúde bucal de seus filhos, em razão da enorme influência
que a família exerce na definição dos hábitos dietéticos e de higiene da criança (CERQUEIRA et al., 1999;
SILVA, 2007), além do auxílio dos professores de pré-escola nos métodos de prevenção, após receberem
orientação.

            Sendo assim, a odontologia para bebês está fundamentada em estratégias de educação e prevenção,
tornando-se viável sua implementação em unidades com Estratégia Saúde da Família, uma vez que esse
modelo prioriza a atenção integral em saúde. Adicionalmente, haverá economia de dinheiro público, visto
que um programa de prevenção custo em torno de 1/5 do tratamento curativo (SILVA et al., 2010).

 

Objetivos

Objetivos gerais

          Implementar a clínica do bebê odontológica na unidade de Saúde da Família “Jardim Paiva” no
município de Ribeirão Preto-SP , visando a educação em saúde bucal de pais e educadores de crianças de 0-
36 meses e diminuição da prevalência de cárie nessa população.

 

Objetivos específicos

1. Avaliar os conhecimentos de pais, gestantes e educadores sobre saúde bucal de bebês.
2. Promover educação em saúde bucal aos pais, gestantes e educadores de crianças de 0-36 anos.
3. Avaliar o risco de cárie em crianças de 0-36 meses.



4. Realizar procedimentos preventivos e/ou curativos em crianças de 0-36 meses, de acordo com a
necessidade.

Metodologia

Local: USF Jardim Paiva. Município Ribeirão Preto - SP.

Público-alvo: Crianças de 0-36 meses. Participantes: Pais e responsáveis, educadores da EMEI “Quintino
Vieira”, inserida na área de abrangência da USF Jardim Paiva, médicos, dentistas e auxiliares de saúde bucal.

Ações

            1. Inicialmente, ainda na gestação, a futura mãe terá pelo menos 3 consultas odontológicas agendadas
no mesmo dia do pré-natal, evitando-se assim as faltas das mesmas e estimulando o auto-cuidado, que
influenciará no período gestacional e futuramente será exemplo para a criança.

            2. Na última consulta odontológica anterior ao parto, será aplicado um questionário à gestante
abordando dúvidas com relação à saúde bucal do bebê para elaboração de palestras educativas.

            3. Serão ministradas palestras educativas/preventivas, dirigidas aos pais, responsáveis, e familiares
envolvidos no cuidado da criança, com participação obrigatória antes da primeira consulta odontológica da
criança. Serão abordados temas como: cárie e sua prevenção, amamentação, responsabilidade dos pais na
higiene bucal, alimentação, uso de chupeta e mamadeira, etc.

           4. Paralelamente a isso, serão ministradas palestras e treinamento aos educadores da EMEI “Quintino
Vieira”, para que eles sejam capazes de realizar a limpeza bucal e escovação de bebês e crianças no período
em que esses estiverem sob sua responsabilidade.

          5. As crianças da creche também receberão orientação sobre saúde bucal de forma lúdica, bem como a
escovação supervisionada pelo dentista e auxiliares de saúde bucal pelo menos uma vez por semestre. As
crianças que necessitarem de tratamento serão encaminhadas à USF.

          6. Serão realizadas pelo menos 1 consulta compartilhada entre o dentista e o médico da família a cada
3 meses para avaliação do risco de cárie, bem como exame físico e realização de alguma intervenção (flúor,
selante, adequação do meio), caso haja necessidade, até a criança completar 3 anos.

Monitoramento/Avaliação

          Ao final de cada ano o questionário será re-aplicado aos pais, responsáveis e educadores para
avaliação da aprendizagem e absorção do conhecimento, assim como a realização de um levantamento
epidemiológico (índice ceo: – dentes decícuos cariados, extraídos e obturados) em crianças de 0-36 meses da
área de abrangência da USF Jardim Paiva, para acompanhamento da prevalência da doença cárie, sua
diminuição ou aumento.

Resultados esperados

            Espera-se com esse trabalho uma maior conscientização e motivação dos pais, responsáveis e
educadores do ensino infantil sobre suas responsabilidades na formação de hábitos saudáveis e de higiene
bucal nas crianças. Além disso, espera-se uma diminuição na necessidade de procedimentos odontológicos
curativos na faixa etária de 0-36 meses, uma vez que se enfatiza a promoção de saúde, e consequente queda



no índice ceo. Por fim, a valorização da saúde bucal como fundamental para a saúde geral de qualquer
indivíduo.

Referência

BARROS, S. G. de; ALVES, A. C.; PUGLIESE, L. S.; REIS, S. R. de A. Contribuição ao estudo da cárie
dentária em crianças de 0-30 meses. Pesquisa Odontológica Brasileira, São Paulo, v. 15, n. 3, p. 215-222,
jul./set. 2001.

 

BÖNECKER, M. S.; MODESTO, A.; WALTER L. R. F. Programas de atenção odontológica para bebês,
crianças e adolescentes. In: MASSARA, M. de L. de A.; RÉDUA, P. C. B. Manual de referência para
procedimentos clínicos em odontopediatria/Associação Brasileira de Odontopediatria. São Paulo: Santos
Editora, 2009. cap 4.

 

CERQUEIRA, L. M.; ALVES, M. S. C. F.; BÖNECKER, M. J.; PINHO, A. L. S. Estudo da prevalência de
cárie dentária e da dieta em crianças de 0 a 36 meses na cidade de Natal – RN. JBP jornal brasileiro de
odontopediatria & odontologia do bebê, Curitiba, v. 2, n. 6, p. 351-356, mar./abr. 1999.

 

FADEL, C. B.; KOZLOWSKI JR, V. S. Cárie dental precoce: uma estratégia mais ampla de prevenção. JBP
jornal brasileiro de odontopediatria & odontologia do bebê, Curitiba, v. 3, n. 14, p. 313-317, jul./ago. 2000.

 

FEJERSKOV, O; KIDD, E. Cárie Dentária:a doença e seu tratamento clínico. 2. ed. São Paulo: Santos
Editora, 2011.

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. SB Brasil 2010. Pesquisa Nacional de Saúde Bucal. Brasília DF, 2012.
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pesquisa_nacional_saude_bucal.pdf. Acesso em
06 out. 2016.

 

SILVA, E. L. Odontologia para bebês. Revista Paraense de Medicina. Belém, v. 21, n. 4, p. 53-57, dez. 2007.

 

SILVA, A. H. de A.; MEDEIROS-SERPA, E.; ALVES, S; CARVALHO, F. G.; VALENÇA, A. M.;
DUARTE, R. C. Funcionamento da clínica de bebês da Universidade Federal da Paraíba. In: XII Encontro de
Extensão e XIII Encontro de  Iniciação a Docência Lúcia de Fátima Guerra Ferreira e Valdir Barbosa
Bezerra. João Pessoa, 2010. Disponível em :  <
http://www.prac.ufpb.br/anais/XIIENEX_XIIIENID/ENEX/PROBEX/completos_06.html > .  Acesso em 06
out. 2016.

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pesquisa_nacional_saude_bucal.pdf
http://www.prac.ufpb.br/anais/XIIENEX_XIIIENID/ENEX/PROBEX/completos_06.html



