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 Prezada (o) aluna (o),

 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis (DCNT) são responsáveis por 71% de todas as mortes no 
mundo; e, destas, mais de 85% são precoces, pois ocorrem entre as idades de 
30 a 69 anos, afetando países de baixa e média renda, como o Brasil.1 Embora 
as DCNT se manifestem especialmente na vida adulta, exposições a estressores 
ambientais em estágios mais precoces da vida do indivíduo (gestação e infância) 
estão implicados no aumento do risco de DCNT no futuro.
 O Comitê de Saúde Bucal da OMS reconhece a cárie e a doença periodontal 
como DCNT;2 3   e preconiza que as estratégias para prevenção das DCNT bucais 
e sistêmicas devem ser direcionadas para seus fatores de risco comuns.
 A atuação dos profissionais de saúde pode ser determinante no equilíbrio 
saúde/doença, com repercussões para todo o ciclo vital do indivíduo. O incentivo 
e a orientação profissional nas comunidades resultam em adoção de práticas 
para uma vida mais saudável. O cirurgião-dentista é um dos profissionais 
da equipe da Estratégia de Saúde da Família que tem contato direto com os 
pacientes nos primeiros 1000 dias de vida (gestação e dois primeiros anos de 
vida da criança), período considerado um “intervalo de ouro” para a prevenção de 
DCNT, com impactos ao longo da vida.
 Nesse contexto, é imperativo que haja uma atuação multidisciplinar de 
equipes de saúde para a prevenção primordial (manter-se longe dos fatores de 
risco) das DCNT, na qual o cuidado odontológico deve ser enfatizado durante 
os primeiros 1000 dias de vida e os profissionais devem estar preparados para 
atuar em equipe na promoção da saúde.

Bons estudos!

Apresentação

1

2, 3

4
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OBJETIVO

Reconhecer  os 1000 dias de vida como uma oportunidade  para   prevenção 
das doenças crônicas não transmissíveis bucais e sistêmicas.



 Os primeiros 1000 dias de vida compreendem desde o momento da 
concepção do indivíduo até os dois anos de idade da criança.

O INTERVALO DE OURO
Esse período é 
considerado o “intervalo 
de ouro”, no qual as rápidas 
mudanças fisiológicas e a 
plasticidade do fenótipo 
podem ter efeitos na saúde 
da criança ao longo da vida, 
não apenas em termos 
biológicos (crescimento 
e desenvolvimento), mas 
também em questões 
intelectuais e sociais.

1 OS PRIMEIROS 1000 DIAS DE VIDA

São 270 dias 
da gestação, 
mais 365 
dias do 
primeiro ano, 
somados aos 
365 dias do 
segundo ano 
de vida da 

 Esse período é crucial para o crescimento
e para o desenvolvimento infantil, pois correspon-
de a uma “janela de oportunidades” para prevenir
e/ou reverter a programação metabólica e melhorar os resultados maternos, 
fetais, do nascimento, da infância e até mesmo reduzir o risco das crianças 
desenvolverem DCNT no futuro. 
 Fatores ambientais presentes no período gestacional (alimentação não 
saudável, estresse, exposição ao fumo  e  ao  álcool)  podem ter impactos 
negativos nos indicadores de saúde da gestante, como ganho de peso 
excessivo, hipertensão, diabetes gestacional, doença periodontal, dentre outras 
DCNT        , bem como resultar em efeitos negativos ao final da gestação, tais 
como prematuridade (< 37 semanas), bebês grandes para a idade gestacional 
ou macrossômica (≥ 4000g), ou na sua prole a curto prazo (asma, atraso no 
desenvolvimento neuropsicomotor) e também a longo prazo (DCNT).

5

6, 7, 8

9, 10

11, 12, 13

Sabendo disso, o cirurgião-dentista pode orientar as gestantes para um 
estilo de vida mais saudável, haja vista que suas atitudes e comportamentos 
nesses primeiros 1000 dias de vida são determinantes para uma gestação 
mais saudável, com reflexos na sua saúde e na saúde de seu filho.

Imagem livre para uso. Banco de imagens: Unsplash.

 Similarmente, fatores ambientais presentes nos primeiros dois anos de 
vida (nascer de cesárea, aleitamento artificial, exposição precoce aos açúcares 
e uso de antibióticos) podem causar impactos imediatos na primeira infância 
(ganho de peso excessivo, desenvolvimento de asma, cárie e gengivite) e ao 
longo da vida (DCNT).
 Assim, o cirurgião-dentista deve orientar as mães que estimulem seus 
filhos a também terem um estilo de vida saudável, a fim de que tenham um bom 
desenvolvimento, com reflexos ao longo da vida.

10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
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2 TEORIA DOHaD
 A  Teoria  Desenvolvimentista  da  Saúde  e  das  Doenças  -  DOHaD  (do  
inglês,  The  Developmental  Origins  of  Health  and  Disease)  baseia-se  nas 
evidências  da  origem  precoce  das  DCNT,  em especial  nos  efeitos  das 
exposições  ambientais  intrauterinas  e  nos  primeiros  anos  de  vida,  o que  
aumenta  o  risco  futuro  de  DCNT,  como  a  dislipidemia,  diabetes  tipo  II,  
depressão  e  doenças  cardiovasculares. 
 Estudos em diversas partes do mundo têm relacionado a influência de 
fatores ambientais do início da vida com alterações no padrão de saúde-doença 
nos indivíduos, nos quais agravos na vida fetal ou nas fases iniciais da vida 
pós-parto influenciam o surgimento de DCNT ao longo da vida, inclusive com 
potencial de transmitir condições adversas para gerações sucessoras. 

21, 22, 23

21, 22, 24

Nesse contexto, a teoria 
DOHaD propõe que o risco de 
desenvolvimento  de  DCNT seja 
influenciado por modificações 
ambientais, especialmente 
no período intrauterino e nos 
primeiros dois anos de vida 
da criança, resultando em 
alterações permanentes no 
organismo. Essa  teoria propõe 
uma ligação entre a concepção, 
a fase fetal e a infância com as 
alterações no desenvolvimento 
em longo prazo.

Foto de Iuliia Bondarenko no Pixabay. Grátis para uso comercial.

 Além disso, a teoria DOHaD também dá suporte à prerrogativa de que o 
melhor momento para promover intervenções para prevenção de DCNT com 
redução substancial de risco são os períodos de maior desenvolvimento: vida 
intrauterina, infância e, em menor potencial, a adolescência. 21, 22, 25

PARA SABER MAIS!

Caso você queira saber mais sobre a Teoria DOHaD, leia o artigo Origens 
desenvolvimentistas da saúde e da doença (DOHaD). Você pode acessá-
lo clicando aqui.
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3 ESTRESSORES AMBIENTAIS NOS PRIMEIROS 
1000 DIAS DE VIDA: O QUE O CIRURGIÃO-DEN-
TISTA PRECISA SABER?
 Os primeiros 1000 dias de vida caracterizam-se por serem uma janela de 
oportunidades para prevenção de DCNT. Estressores ambientais presentes nesse 
período podem levar a desfechos negativos no desenvolvimento da criança e ao 
longo de sua vida. Assim, o cirurgião-dentista deve reconhecer esses fatores de 
risco e suas repercussões nos primeiros mil dias de vida, bem como saber como 
atuar na comunidade de modo a realizar a prevenção.

3.1 Estressores ambientais na gestação
 Na gestação, estressores ambientais, como uma alimentação não saudável 
e exposição ao fumo e ao álcool, podem levar a desfechos sistêmicos e bucais 
desfavoráveis.

Uma alimentação inadequada, com adição de 
açúcares,  tem sido  apontada  como  um  importante 
fator de risco para o desenvolvimento de DCNT. O 
consumo abusivo de bebidas ricas em açúcares 
de adição, por exemplo, está associado a um 
maior ganho de peso na gestação, o que pode 
desencadear o desenvolvimento de hipertensão 
e diabetes gestacional, doenças crônicas bucais 
(cárie dentária e doença periodontal), e até 
mesmo o nascimento prematuro da criança e o 
desenvolvimento de sintomas de asma na prole.
8, 10, 26, 27, 28, 29

Imagem livre para uso. 
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 Além disso, os pais têm uma influência importante nos comportamentos 
de saúde dos seus filhos. Crianças expostas ao açúcar tendem a seguir o mesmo 
padrão de dieta dos pais. 30

Para conhecer mais sobre os desfechos negativos associados ao consumo 
de bebidas ricas em açúcares de adição, clique nos artigos abaixo:

• The First 1000 Days of Life Factors Associated with “Childhood Asthma 
Symptoms”: Brisa Cohort, Brazil.

• Soft drink consumption and periodontal status in pregnant women.

PARA SABER MAIS!



Curso na Área de Odontologia

 A exposição ao cigarro 
durante a gestação pode levar 
a prejuízos para a gestante – 
hipertensão, desenvolvimento 
de trombose venosa e doença 
periodontal; para o feto, pode 
resultar em má formação da 
membrana placentária, o que 
aumenta a chance de nascimento 
pré-termo e de bebê pequeno 
para a idade gestacional – e para 
a criança – desenvolvimento de 
transtorno do déficit de atenção e 
hiperatividade.

Até mesmo a exposição passiva à fumaça do cigarro está associada à 
restrição de crescimento fetal e ao nascimento pré-termo. 

 Semelhantemente, o consumo de 
álcool durante a gestação está associado a 
desfechos negativos para a gestante e sua 
prole. Na gestante, a exposição ao álcool 
pode levar ao parto prematuro, redução do 
leite materno, perda dentária e até mesmo 
ao aborto. O conjunto de complicações para 
o bebê, acarretado pela exposição ao álcool 
durante a gestação, é conhecido como 
Síndrome Alcoólica Fetal.

7

IMPORTANTE

Foto de Julia Engel no Unsplash.
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Síndrome Alcoólica Fetal

Essa condição leva a complicações como: anomalia facial, 
restrição de crescimento fetal, deficiências congênitas nos 
órgãos e anomalias relacionadas ao aprendizado, por exemplo, 
o desenvolvimento do transtorno do déficit de atenção e 
hiperatividade.6, 31

Foto de Patrick Fore no Unsplash.



Curso na Área de Odontologia

 Nesse contexto, durante o pré-natal, o cirurgião-dentista deve fazer uma 
anamnese completa da gestante atendida pela Equipe de Saúde da Família, 
de modo a reconhecer a presença de possíveis fatores de risco e a orientar e 
incentivar a adoção de práticas saudáveis no período gestacional. É imperativo 
que a gestante entenda que decisões tomadas no período gestacional podem 
levar a problemas sistêmicos e bucais na gestação e influenciar todo o ciclo 
vital de sua prole. Portanto, as seguintes orientações devem ser transmitidas 
durante o pré-natal:

 A atuação do cirurgião-dentista durante o tratamento odontológico das 
gestantes também pode ser determinante no equilíbrio saúde/doença, com 
repercussões ao longo da vida do indivíduo.

Orientações 
no pré-natal

Adotar uma alimentação saudável, livre de bebidas ricas em 
açúcares de adição;

Não fumar durante o período gestacional e de amamentação;

Evitar se expor de forma passiva à fumaça de cigarro;

Não consumir bebidas alcóolicas no período gestacional e de 
amamentação.

IMPORTANTE

O uso de antibióticos no período da gestação pode aumentar o risco 
de asma na primeira infância, e já foi associado ao aumento do risco 
de epilepsia e de obesidade infantil.    Assim, o cirurgião-dentista deve 
avaliar criteriosamente a real necessidade de prescrição de antibióticos 
para cada caso durante o tratamento odontológico das gestantes.

32

9

 Nos dois primeiros anos de vida da criança, fatores ambientais, como o 
parto cesáreo, aleitamento artificial e exposição precoce aos açúcares de adição 
podem levar a desfechos sistêmicos e bucais desfavoráveis ao longo da vida.

3.2 Estressores ambientais nos dois pri-
meiros anos de vida da criança



 O parto cesáreo, eletivo ou de urgência, tem sido associado a um maior 
risco de desenvolvimento de doenças imunológicas e metabólicas durante a 
infância, como: asma, alergia alimentar, diabetes tipo I e obesidade.19

 
          Insegurança materna;
          Medo do parto;
          Medo de dor no parto; e
          Predisposição da equipe médica para realizar a cirurgia cesárea.

 Por isso, é importante que na consulta pré-natal haja incentivo ao parto 
vaginal e que sejam mencionados os riscos a longo prazo do parto cesáreo para 
a prole.

 A OMS recomenda que 
o parto cesáreo seja realizado 
apenas em condições nas 
quais a saúde ou a vida da mãe 
e/ou do recém-nascido estão 
ameaçadas.33 No entanto, a 
frequência de partos cesáreos 
aumentou em todo o mundo e 
isso pode ter ocorrido devido 
a fatores como: 

33

19

Imagem livre para uso. Banco de imagens: Unsplash.
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Foto de Ben Kerckx no Pixabay. Grátis para uso comercial.

O aleitamento artificial está 
associado ao desenvolvimento 
de obesidade tardia. A obesidade 
é um importante fator de risco 
metabólico para o desenvolvimento 
de DCNT ao longo da vida.16, 18 Nesse 
sentido, o cirurgião-dentista e a 
equipe da Estratégia de Saúde da 
Família devem orientar as mães a 
não introduzirem fórmulas sem a 
indicação do pediatra.

16, 18

 Nesses atendimentos, deve ser ressaltado que o aleitamento artificial só 
deve ocorrer quando a amamentação não pode ser realizada.



A amamentação exclusiva é recomendada nos primeiros 6 meses de vida 
da criança e deve ser continuada até os dois anos ou mais, pois, além de 
aumentar o vínculo entre a mãe e o filho e de proteger contra infecções, trata-
se de um fator protetor para o desenvolvimento de doenças crônicas não 
transmissíveis e seus fatores de risco, como menor risco para sobrepeso, 
obesidade, asma e diabetes do tipo 2. 14, 16, 18

 O incentivo profissional ao aleitamento materno pode ampliar a duração 
da amamentação. Nesse sentido, é crucial que o cirurgião-dentista conheça as 
campanhas de incentivo ao aleitamento materno frequentemente lançadas pelo 
Ministério da Saúde, a fim de participar, incentivar e orientar as gestantes nas 
consultas pré-natais.
 A exposição precoce aos açúcares de adição, em especial às bebidas ricas 
em açúcares de adição, está associada com a epidemia global de obesidade  e 
com o desenvolvimento de DCNT a curto prazo – asma, cárie dentária e doença 
periodontal/gengivite – e a longo prazo – hipertensão, diabetes e doenças 
cardiovasculares.
 Evidências sobre os efeitos nocivos do consumo de açúcares levaram 
a Associação Americana do Coração (AHA – American Heart Association) a 
publicar diretrizes que visam à redução do consumo de açúcares a não mais que 
25 gramas diárias para crianças e adolescentes, com a recomendação de que 
crianças menores de dois anos não devem consumir açúcares adicionados. 
 A OMS publicou diretrizes pautadas na redução do consumo de açúcares 
para a prevenção da obesidade e da cárie, de modo que o consumo de açúcares 
livres não ultrapasse 10% da quantidade total das calorias ingeridas diariamente. 
Há, ainda, uma recomendação condicional para uma redução no consumo para 
5% das calorias totais ingeridas diariamente. 
 Por isso, durante as consultas odontológicas, o cirurgião-dentista deve 
orientar aos pais e cuidadores para que a criança não consuma açúcares 
adicionados até os dois anos de vida, visto que este padrão de consumo pode 
levar a problemas bucais, como a cárie dentária e a gengivite – marcador precoce 
da doença periodontal – e ao desenvolvimento de DCNT sistêmicas no decorrer 
da vida do indivíduo.

2
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10, 15, 17, 20
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PARA SABER MAIS!

Para conhecer mais sobre as campanhas, clique aqui.
Para conhecer as diretrizes pautadas na redução do consumo de açúcares 
para a prevenção da obesidade e da cárie publicadas pela Organização 
Mundial da Saúde, acesse:
• Dietary Sugars Intake and Cardiovascular Health 
• Guideline: Sugars intake for adults and children
• Manual “Ending childhood dental caries”

12

 Como cirurgião-dentista inserido na Estratégia de Saúde da Família, 
você lida diretamente com pacientes nos primeiros 1000 dias de vida, podendo 
acompanhar a gestante durante seu pré-natal odontológico e durante o 
procedimento de saúde bucal nos dois primeiros anos de vida da criança. Além 
disso, é importante conhecer a realidade em que estes pacientes estão inseridos 
para que você possa melhor orientar a gestante/mãe nesse período, que é uma 
janela de oportunidades para prevenção primordial das DCNT.

4 PREVENÇÃO PRECOCE DAS DCNT: AÇÕES 
DO CIRURGIÃO-DENTISTA NOS PRIMEIROS 
1000 DIAS DE VIDA

Para a prevenção precoce dessas DCNT, o cirurgião-dentista precisa 
superar os limites de uma prática profissional somente voltada para ações 
curativas e fortalecer seu papel nas ações interdisciplinares que devem 
estar voltadas para a promoção de saúde e prevenção de doenças.

 Serão destacadas a seguir as importantes ações do cirurgião-dentista 
nos primeiros 1000 dias de vida para prevenção precoce das DCNT bucais e 
sistêmicas:



1. Realizar o pré-natal odontológico das gestantes, com orientações de saúde 
bucal e saúde geral;
2. Durante as consultas de pré-natal, incentivar a gestante a optar pelo parto 
vaginal, se não houver contraindicação médica;
3. Orientar a gestante a não se expor ao cigarro e ao álcool durante a geração;
4. Prescrever antibióticos para tratamentos odontológicos de forma 
consciente, para os casos realmente necessários e com base em evidências 
científicas da real necessidade de cada caso; 
5. Durante as consultas da gestante, incentivar o aleitamento materno exclusivo 
durante os primeiros seis meses de vida e a continuidade da amamentação 
até os dois anos de idade ou mais, conforme recomendação da Organização 
Mundial de Saúde; 
6. Orientar o núcleo familiar a ter hábitos saudáveis de dieta, com a forte 
recomendação de que crianças até dois anos de idade NÃO DEVEM SER 
EXPOSTAS AOS AÇÚCARES DE ADIÇÃO para prevenção não só das doenças 
bucais (cárie e doença periodontal/ gengivite), mas também visando à redução 
de risco cardiovascular, da obesidade e de DCNT;
7. Orientar os pais quanto aos doze passos para uma alimentação 
saudável, para que eles possam implantar hábitos de dieta adequados aos 
filhos. (http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_da_
crianca_2019.pdf – página 221);
8. Incentivar a consulta odontológica no primeiro ano de vida da criança para 
promoção de saúde bucal na primeira infância. 

13



 Com o aumento da prevalência de DCNT ao redor do mundo, estratégias 
para prevenção primordial destas doenças devem ser o foco da atuação 
dos profissionais da saúde. Os primeiros 1000 dias de vida caracterizam-se 
como um “intervalo de ouro” para prevenção das DCNT sistêmicas e bucais. 
Intervenções nesse período podem mudar o curso do desenvolvimento de 
doenças no indivíduo.
 No contexto da atuação multidisciplinar na Estratégia de Saúde da 
Família, o  cirurgião-dentista deve assumir um papel importante na atenção 
odontológica das gestantes e crianças, incentivando a adoção de práticas 
saudáveis no ambiente familiar, com foco na prevenção das DCNT bucais e 
sistêmicas.

 Até a próxima!

Considerações Finais
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