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RESUMO: A Estratégia Saúde da Família (ESF), no Brasil, apresenta-se como um 

modelo de atenção primária a saúde, ou seja, é o local onde a população tem o 

primeiro acesso aos serviços de saúde. A mesma encontra-se fundamentada nos 

princípios do SUS: universalidade, integralidade e equidade, garantindo assim acesso 

igualitário e humanizado a todos os usuários. As ações de saúde bucal dentro da 

ESF, tem o papel de somar, atuando de forma articulada e integrada com as demais 

equipes, entendendo o conceito de saúde da família, que não se limita a ver o 

indivíduo isoladamente. Esse trabalho objetiva a elaboração de plano de intervenção 

para detecção do índice da perda precoce de dentes em escolares, investigando as 

causas do alto índice de cárie em escolares e hábitos de saúde bucal no público 

estudado, além de caracterizar a dieta dos mesmos. As perspectivas de implantação 

do plano estão na redução do índice de cárie em escolares na área em que atuo, de 

modo a conscientizar familiares, professores e estudantes quanto as práticas de 

saúde bucal bem como desenvolver ações práticas educativas com os participantes 

de modo a obter bons resultados na perda precoce de dentes decorrentes da doença 

cárie. 
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ABSTRACT :  The Family Health Strategy (ESF) in Brazil presents itself as a model 

of primary health care, that is, it is the place where the population has the first access 

to health services. It is based on SUS principles: universality, completeness and 

equity, thus ensuring equal and humane access to all users. Oral health actions within 



the FHS have the role of adding, acting in an articulated and integrated way with the 

other teams, understanding the concept of family health, which is not limited to seeing 

the individual in isolation. This work aims to detect the index of early loss of teeth in 

schoolchildren, investigating the causes of high caries index in schoolchildren and oral 

health habits in the public studied, besides characterizing their diet. The plan's 

implementation prospects are to reduce the caries index in schoolchildren in the area 

where I work, in order to raise awareness among family members, teachers and 

students about oral health practices as well as to develop educational practices with 

the participants in order to obtain good results in the early loss of teeth due to caries 

disease. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

A Estratégia Saúde da Família (ESF), no Brasil, apresenta-se como um 

modelo de atenção primária a saúde, ou seja, é o local onde a população tem o 

primeiro acesso aos serviços de saúde. A mesma encontra-se fundamentada 

nos princípios do SUS: universalidade, integralidade e equidade, garantindo 

assim acesso igualitário e humanizado a todos os usuários.  

Acrescentando-se, afirmamos que o papel das ações de saúde bucal 

dentro da ESF, tem o papel de somar, atuando de forma articulada e integrada 

com as demais equipes, entendendo o conceito de saúde da família, que não se 

limita a ver o indivíduo isoladamente.  

Com efeito os profissionais de saúde devem refletir quanto aos serviços 

prestados à população, levando em conta as reais necessidades de cada 

indivíduo e território, de modo a problematizar o processo de trabalho em que 

estão inseridos (1). 

Além do mais o modelo de valorização do cuidado ampliado tem tomado 

seu espaço dentro dos serviços de saúde, onde a atenção à criança toma uma 

visão integral, incorporando os cuidados com a saúde bucal (2). 

Convém lembrar que os cuidados com a saúde integral do indivíduo 

devem ser incentivados por todos os profissionais que compõem a equipe da 

ESF, visando ainda a troca de saberes entre esses na adoção de práticas 

individuais e coletivas intervindo nas práticas errôneas que as crianças repetidas 

vezes incorporam através da cultura familiar. As políticas públicas são portanto 

importantes e necessárias para a saúde da população, visando o 

desenvolvimento da criança (2). 

Diante disso esse trabalho tem o objetivo de detectar o índice da precoce 

de dentes devido ao alto índice de cárie em escolares, decorrentes do alto 

consumo de açúcar associados a má higienização. 

 

 

1.1 – Análise de situações problemas do território 

 

Atualmente observa-se que os indicadores de saúde fazem-se 

importantes e necessários na construção do perfil epidemiológico do município, 



deste modo, fazemos uso dos indicadores, para traçar metas que sejam eficazes 

na redução das taxas de mortalidade, por meio de campanhas especificas 

realizadas rotineiramente, como: palestras, rodas de diálogos, consultas e 

acompanhamentos preventivos. 

Sabe-se que conseguimos ao longo dos anos alcançar avanços na 

prevenção da doença cárie em geral, no entanto a cárie precoce continua 

atingindo um grande percentual de crianças, o que nos leva a associar esse 

quadro ao consumo e frequência do açúcar nas refeições da criança, associado 

à má higiene bucal (3). 

Em consequência disso nota-se a imediata necessidade de solucionar o 

problema da alta prevalência de cárie em crianças até os 6 anos de idade por 

meio de capacitação e acolhimento do público juntamente com seus familiares 

(1). 

Nesse sentido a equipe multiprofissional deve estar devidamente 

capacitada e preparada para o enfrentamento dos principais problemas de saúde 

de uma população infantil, melhorando a qualidade de vida das crianças (1). 

Pois é de responsabilidade dos profissionais de saúde empenhar-se em 

busca de estratégias para a melhoria da qualidade das orientações oferecidas, 

tornando viável a adoção dos hábitos de saúde bucal nos domicílios e 

desmistificando o tratamento odontológico, para que este passe a ser visto como 

parte fundamental na busca pela saúde integral da criança (2). 

Outro fator importante é a inclusão da família nas ações de saúde bucal 

contribui na formação educativa dos pais e crianças promovendo prevenção de 

agravos a saúde bucal. Dentre outras coisas enfatizar que a correta higiene 

favorece a saúde da boca, evitando a instalação de doenças bucais, bem como 

a frequência dessa prática (2).  

A orientação aos pais ou responsáveis acerca dos cuidados com a higiene 

bucal faz-se importante e necessária a fim de diminuir a incidência de carie nas 

crianças o que vem ocasionando perda precoce de dentes (3). 

 

2 – REVISÃO DA LITERATURA 

 



A equidade é um dos princípios indispensáveis a serem colocados em 

prática quando o assunto é atenção à saúde bucal, garantindo universalidade do 

acesso e integralidade da atenção (4). 

Sendo assim a vigilância em saúde faz-se importante para mapeamento 

que leve em conta as variáveis sociais, econômicas, culturais, comportamentais 

e biológicas mascadoras dos agravos à saúde bucal (4). 

A cárie dentária é uma doença complexa, multifatorial, que tem influência 

dos hábitos deletérios, de higiene bucal, presença de microrganismos, dieta 

alimentar, que leva em conta o tempo para seu desenvolvimento e evolução (5). 

Um estudo realizado em 111 municípios do Estado de São Paulo 

constatou que a cárie dentária está significantemente relacionada, com as 

condições socioeconômicas da população, especialmente na infância (6). 

É importante que novas pesquisas sejam realizadas a fim de melhor 

determinar os fatores proximais da cárie como o açúcar, além de investigar os 

conhecimentos que a população possui acerca dos cuidados com a saúde bucal, 

escovação, além de correlacionar com as condições socioeconômicas dos 

piores índices de carie (6). 

Dentre os principais fatores associados ao elevado índice de cárie em 

crianças estão: maior número de moradores no domicílio, falta de abastecimento 

de água, escolaridade do cuidador, uso de pré-escola pública, procura por 

serviço de saúde bucal e padrão de consumo de açúcar, o que evidencia a 

necessidade de ações integradas de saúde comuns a outros agravos infantis (7). 

 O elevado índice de cárie pode estar relacionado a vários fatores como: 

alimentação urbana, ou seja, açucaradas (8). 

 É indiscutível a relação entre alimentação e a presença ou surgimento da 

doença cárie, mesmo que tenham outros fatores que se associam nesse 

processo, entre eles: nível socioeconômico, idade, grau de estudo e informação 

odontológica (9). 

A exposição frequente aos açúcares na forma sólida, a presença de 

biofilme dentário nos incisivos superiores e o fato da criança levar lanche de casa 

para a escola foram indicadores de risco expressivos para a cárie precoce da 

infância na população estudada (10). 

Há ainda a necessidade de maiores estudos a respeito da relação da dieta 

e a doença carie e de que forma se relacionam (9). 



É de conhecimento de muitos que a doença cárie vem acompanhando 

indivíduos de todas as idades, incluindo os escolares de 12 anos, idade ao qual 

se tem como referência para a dentição permanente (11). 

Por outro lado alguns estudos epidemiológicos, como as Pesquisas 

Nacional SB Brasil, vem demonstrando um declínio da prevalência de cárie 

dentária, os quais verificam a qualidade de saúde bucal (11). 

Inclusive igualmente o Brasil tem apresentado considerável redução da 

incidência da doença cárie na maior parte do País em especial na população 

infantil quando comparado a população infantil mundial (9). 

Com efeito as ações de promoção e prevenção possibilitaram resultados 

positivos quanto a saúde bucal dos adolescentes analisados, diminuindo 

consideravelmente a necessidade de tratamentos mais invasivos e maior 

complexidade por esse público (12). 

No entanto a doença cárie, apesar de ser bem estudada, ainda é 

necessário que haja melhores iniciativas para que sua incidência diminua, 

especialmente em regiões mais pobres (13). 

Pois o conhecimento sobre a cárie é importante e indispensável para 

melhor planejamento odontológico, auxiliando estudantes, dentistas e 

comunidade em geral no intuito de prevenir a doença carie (13). 

Pode-se mencionar os sintomas da doença cárie que são: dor, 

sensibilidade durante a mastigação nos dentes afetados, apresentando ainda os 

agravos estéticos (5). 

Ainda convém lembrar que quando a cárie acomete os dentes decíduos 

em um estágio muito precoce, sendo de evolução rápida, levando à total 

destruição do dente, é conhecida como cárie precoce da infância. Nesse sentido 

nota-se que a perda precoce desses dentes acarretam agravos na função 

mastigatória, além do estado psicológico da criança (5). 

Acrescente-se que desigualdades na prevalência de cárie não tratada é 

um fato recorrente, afetando as crianças com dentição decídua no Brasil. O 

planejamento de medidas públicas para a promoção de saúde bucal deve 

considerar o efeito de fatores contextuais como determinante de riscos 

individuais (14). 

De certo as ações lúdicas educativas por profissionais de saúde em pré-

escolares na promoção de saúde bucal representam uma importante estratégia 



o que possibilita resultados positivos na redução da incidência da doença carie 

(15). 

Como também as ações educativas que se realizam nas escolas mostram 

resultados positivos na melhora das condições de saúde bucal e de hábitos, 

fazendo-se importante o processo de capacitação e o planejamento conjunto das 

ações entre os profissionais da escola e os profissionais de saúde (16). 

Dessa maneira a realização de práticas intersetoriais em saúde continua 

sendo um desafio para as políticas públicas, mostrando porém que esta é uma 

prática viável, caso tenha um incentivo por instituições universitárias, escolas e 

UBS (12). 

Em virtude dos fatos mencionados a higiene bucal deve ter seu início 

desde o nascimento até a terceira idade. A mesma deve ser bem orientada 

quanto aos materiais de higiene, técnica e frequência, o que pode diminuir a 

incidência da doença cárie (17). 

A orientação da correta higiene bucal pode ser realizada em ambientes 

escolares, praças e até mesmo no trabalho (17). 

Dessa forma a promoção de saúde requer um trabalho com abordagens 

preventivas, educativas, curativas e de controle da saúde pelo próprio indivíduo, 

sendo a motivação e a transformação social por meio da conscientização as 

únicas propostas viáveis para a diminuição das doenças bucais (18). 

É imprescindível que todos se conscientizem que a visita ao cirurgião 

dentista não pode ser descartada, devendo ser feitas consultas regulares para 

controle e detecção de possível surgimento da doença cárie (17) 

É indispensável que as mães sejam bem orientadas quanto a 

necessidade da higiene bucal do recém-nascido (17) 

 

3 – PLANO OPERATIVO 

 

Situação 

problema 

OBJETIVOS METAS/ 

PRAZOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

RESPON

SÁVEIS 

ELEVADO 

INDICE DE 

CÁRIE 

- Investigar as 

causas do 

alto índice de 

- Reduzir em 

80% o índice 

de cárie. 

- Será realizado 

exame clinico 

- Alayane 

(cirurgiã-

dentista) 



DENTÁRIA 

EM 

ESCOLARES 

cárie em 

escolares 

- dezembro a 

fevereiro 2018. 

identificando a 

presença de cárie. 

- Aurilene 

(aux.saú

de bucal) 

PERDA 

PRECOCE DE 

DENTES 

DECORRENT

E DA 

DOENÇA 

CÁRIE 

- Detectar o 

índice de 

perda 

precoce de 

dentes em 

escolares 

- Reduzir os 

agravos da 

cárie que 

levem a 

exodontia em 

70% dos 

casos. 

-  dezembro a 

fevereiro 2018. 

- Identificar os 

escolares com 

dentes perdidos e 

com indicação 

para exodontia. 

- Alayane 

(CD) 

- Aurilene 

(ASB) 

DIETA 

CARIOGENIC

A 

ASSOCIADA 

AO 

DESENCADE

AMENTO DA 

DOENCA 

CÁRIE 

- Caracterizar 

a dieta dos 

escolares 

- Mudança na 

dieta 

cariogênica. 

- dezembro a 

fevereiro 2018. 

- Reunir crianças, 

pais e professores 

para investigar o 

tipo e frequência 

da dieta dos 

escolares. 

- Na oportunidade 

dar as devidas 

orientações quanto 

a dieta cariogênica 

e não cariogênica. 

- Alayane 

(CD) 

- Aurilene 

(ASB) 

HIGIENE 

BUCAL 

DEFICIENTE  

Identificar os 

hábitos de 

saúde bucal 

no público 

estudado 

- Desenvolver 

o habito de 

uma higiene 

adequada em 

escolares em 

80%. 

-dezembro a 

março 2018. 

- Questionar 

quanto a 

frequência da 

higiene bucal bem 

como os recursos 

utilizados. 

- Palestra 

educativas, com 

ilustrações e 

exposições de 

- Alayane 

(CD) 

- Aurilene 

(ASB) 



casos clínicos para 

escolares e 

familiares 

 

 

 

  

4 – CONCLUSÃO 

 

A alta prevalência de cárie está relacionada ao alto consumo de açúcares, 

associado a baixa higiene bucal, seja por fatores culturais, socioeconômicos e 

baixa escolaridade dos familiares. 

As perspectivas de implantação do plano estão na redução do índice de 

cárie em escolares na área em que atuo, de modo a conscientizar familiares, 

professores e estudantes quanto as práticas de saúde bucal bem como 

desenvolver ações práticas educativas com os participantes de modo a obter 

bons resultados na perda precoce de dentes decorrentes da doença cárie, além 

do desenvolvimento de uma dentição saudável, tendo em vista a realidade 

abordada.  

Diante disso o presente estudo sugere medidas imediatas que 

possibilitem redução da incidência de carie em crianças e adolescentes, 

proporcionando uma rotina de atendimentos odontológicos para esse público, 

sendo o controle e a prevenção dessa doença um desafio. 
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