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Resumo 

KRÜGER, Marta Silveira da Mota. Análise do risco à atividade de cárie em 
crianças de 0 a 36 meses: protocolo de avaliação, acompanhamento 
longitudinal e efetividade de estratégias para controle da cárie na primeira 
infância. 2017. 98f. Tese (Doutorado em Odontopediatria) – Programa de Pós 
Graduação em Odontologia. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2017. 

A cárie dentária na primeira infância representa um problema de saúde pública em 

nosso país. Embora seja observada a superioridade de alguns métodos sobre outros 

para o controle dessa doença, as evidências ainda são limitadas. Assim, foi 

desenvolvido um scoping review para avaliar as evidências científicas registradas no 

período de 2002 a 2017 sobre métodos/estratégias para o controle da cárie na 

primeira infância. Foi verificado que, dentre os diversos métodos estudados 

(fluoretos, clorexidina, fluoreto de prata, xylitol, probióticos, selante, métodos 

nutricionais, educacionais, e métodos em conjunto), a inserção da criança em um 

programa com aconselhamento materno e/ou familiar sobre saúde geral, higiene 

bucal e dieta, enfatizando o acompanhamento periódico e o gerenciamento baseado 

na avaliação do risco demonstrou ser a estratégia que mais favoreceu o controle do 

risco e da doença cárie dentária na primeira infância. Foi descrito o protocolo para 

avaliação do risco à atividade de cárie utilizado no Projeto de Extensão atenção 

Odontológica materno-Infantil (AOMI) da FO-UFPel e analisado se algum parâmetro 

seria superior na identificação deste risco. Foi realizada uma análise transversal dos 

dados de prontuários de 476 crianças com dois anos de idade, conduzindo uma 

análise multivariada empregando a regressão de Poisson com variância robusta 

para estimar a razão de prevalência e intervalo de confiança (IC) de 95% e nível de 

significância de 5%. Após ajustes, pode-se observar que os parâmetros 

comportamentais (aleitamento noturno, consumo de sacarose superior a sete vezes 

por dia, início tardio da higiene bucal, ausência de participação familiar na higiene 

bucal, escolaridade materna inferior a oito anos de estudo, presença de biofilme 

bacteriano e autocuidado materno médio e ruim) foram mais importantes do que os 

fisiológicos (doença crônica, idade de irrupção do 1º molar decíduo, espaço 

interdental no arco e alteração dentária). Quando utilizado este mesmo protocolo, 

em avaliação longitudinal de dados de 344 crianças acompanhadas no projeto 

AOMI, do primeiro ao terceiro ano de vida, foi possível traçar a trajetória de risco a 

atividade de cárie destas crianças e verificar que, ao utilizar estratégias preventivas, 

foi possível manter a maioria das crianças dessa amostra (88,9%) em situação de 

saúde bucal ao longo de três anos. Na análise bivariada (Exato de Fischer) ficou 

evidenciado que a escolaridade materna >8 anos de estudo, a frequência de 

sacarose ≤ 7 vezes ao dia, a presença da participação familiar na higiene bucal do 

bebê, a presença de espaço interdental na arcada, a ausência de placa visível e o 

autocuidado materno bom/satisfatório tiveram uma relação significativa com a 

criança ter se mantido em condição de sem cárie e sem risco durante o período de 

avaliação. Esses achados reforçam a importância de inserção da crianças em um 

programa de saúde bucal e o gerenciamento baseado na avaliação do risco à 

atividade de cárie conduzido no projeto AOMI. 

Palavras chaves: saúde bucal; cárie dentária; risco; criança



    
 

 

Abstract 

KRÜGER, Marta Silveira da Mota. Caries risk in children from 0 to 36 months of 
age: evaluation protocol, longitudinal follow-up and effectiveness of early 
childhood control strategies. 2017. 98p. Thesis (PhD in Pediatric Dentistry). Post 
graduate Program in Dentistry. Federal University of Pelotas, Pelotas, 2017.  
 
Early childhood caries represents a public health problem in our country. Although 
the superiority of some methods over others to control this disease are observed, the 
evidence is still limited. Thus, a scoping review was developed to evaluate the 
scientific evidences registered in the period from 2002 to 2017 on methods/strategies 
to control early childhood caries. It was verified that, among the several methods 
studied (fluorides, chlorhexidine, silver fluoride, xylitol, probiotics, sealant, nutritional 
and educational methods, and methods together), the child insertion into a program 
with maternal and/or family counseling on general health, oral hygiene and diet, 
emphasizing periodic monitoring and management based on risk assessment proved 
to be the strategy that most favored the control of caries risk and early childhood 
dental caries. The protocol for assessing caries activity risk used in the Maternal and 
Child Dental Care Extension Project (AOMI) of FO-UFPel was described and was 
analyzed if any parameter would be superior in the identification of this risk. A cross-
sectional analysis of medical records from 476 two-year-old children was carried out, 
conducting a multivariate analysis using Poisson regression with robust variance to 
estimate the prevalence ratio and 95% confidence interval (CI) and significance level 
of 5%. After adjustments, it can be observed that the behavioral parameters 
(nocturnal suckling, consumption of sucrose more than seven times a day, late 
beginning of oral hygiene, absence of family participation in oral hygiene, maternal 
schooling less than eight years of study, presence of bacterial biofilm and maternal 
and poor maternal self-care) were more important than the physiological ones 
(chronic disease, age of eruption of the 1st molar deciduous, interdental space in the 
arch and dental alteration). When using this same protocol, in a longitudinal 
evaluation data of 344 children followed up in the AOMI project from the first to the 
third year of life, it was possible to trace the risk trajectory of the caries activity of 
these children and to verify that, using preventive strategies, it was possible to 
maintain the majority of the children of this sample (88.9%) in oral health situation 
over three years. In the bivariate analysis (Fisher's exact) it was evidenced that 
maternal schooling> 8 years of schooling, sucrose frequency ≤ 7 times a day, 
presence of family participation in baby's oral hygiene, presence of interdental space 
in the arcade, absence of visible plaque and good/satisfactory maternal self-care had 
a significant relationship with the child having maintained a caries-free and risk-free 
condition during the evaluation period. These findings reinforce the importance of 
children insertion into an oral health program and management based on caries 
activity risk assessment conducted in the AOMI project. 
 

Key-words: oral health; dental caries; risk; child
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1 Introdução  

 

O crescimento saudável da criança envolve diversos fatores, dentre os quais 

destacam-se alimentação, higiene e cuidados gerais (BRASIL, MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2012), sendo a saúde bucal da criança uma parte importante da 

manutenção da saúde geral (PINE, 2013). O reconhecimento da importância da 

saúde bucal nos primeiros anos de vida e a apropriação dessa filosofia pelos 

profissionais da saúde podem favorecer a disseminação desse conhecimento e a 

incorporação de hábitos saudáveis pela família (AMERICAN ACADEMY OF 

PEDIATRIC DENTISTRY (AAPD), 20117b).  

No que se refere à saúde bucal, a instalação de hábitos saudáveis deve 

considerar que a irrupção dos primeiros dentes decíduos ocorre, por volta dos seis 

meses de vida e que ao longo dos próximos dois anos a criança terá sua dentição 

decídua completa (BASTOS et al., 2007). Nesse contexto, é necessário salientar 

que a dentição decídua é importante contribuinte para o desenvolvimento da criança 

envolvendo tanto parâmetros físicos como psicológicos, pois fornece à criança 

meios para lidar com a alteração da dieta, de líquida para a pastosa e, 

posteriormente, para a sólida. Além de apoiar o desenvolvimento de uma fala clara e 

participar da caracterização da expressão facial e do sorriso e da aparência externa, 

contribuindo para a formação da identidade e da socialização da criança (PINE, 

2013).  

Nessa fase inicial da primeira infância a doença cárie dentária é a principal 

ameaça à manutenção da saúde bucal.  De acordo com o levantamento nacional 

brasileiro, realizado no ano de 2003, na idade de 18-36 meses ela acometia 26,8% 

das crianças (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). Em outro estudo foi 

reportada acometendo 34,3% das crianças de Porto Alegre, em avaliação com 

inclusão das lesões não cavitadas, na faixa etárias de dois a três anos (CHAFFEE, 

FELDENS, VITOLO, 2014).  Para a faixa etária de três a quatro anos, usando o 

método da Organização Mundial da Saúde (OMS) (1997), tem sido relatado uma 
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prevalência, em estudos nacionais, variando de 20% (SANTOS-JÚNIOR et al., 2014) 

a 50,4% (CORRÊA-FARIA et al., 2013). 

Embora a cárie dentária possa ser inativada e potencialmente revertida à 

condição de saúde, muitas vezes não é autolimitada e progride, se sem intervenção, 

à destruição coronária (KAWASHITA, KITAMURA, SAITO, 2011). O problema tem 

sido agravado pela baixa busca por serviços odontológicos durante a primeira 

infância, sendo de 13,3% considerando toda faixa etária, (KRAMER et al., 2008) e 

de 37,0% aos cinco anos de idade (CAMARGO et al., 2012). Somado a isto, a busca 

é tardia, em 67,2% foi após os 24 meses (CAMARGO et al., 2012) e, apenas, 4,3% 

tinham realizado esta visita até o primeiro ano de vida (KRAMER et al., 2008), tendo 

como consequência que 96,2% dos dentes acometidos, dos 18 aos 36 meses de 

idade, estavam na condição de cariado (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

Tem sido sugerido que algumas crianças possam ser consideradas mais 

vulneráveis, em outras palavras, têm maior risco a desenvolver a doença cárie 

(FARSI, MERDAD, MIRDAD, 2013; GAO et al., 2010). A situação de risco de cárie 

pode ser definida como a probabilidade de um indivíduo desenvolver determinado 

número de lesões de cárie durante um período de tempo (KALWITZKI et al., 2002). 

A partir do reconhecimento de que determinados fatores podem ser mensuráveis no 

que diz respeito à determinação do risco de desenvolver lesões de cárie tem sido 

construídos modelos que objetivam predizer esse risco.  

No entanto, existem evidências fracas sobre os sistemas para avaliação do 

risco de cárie, não sendo possível determinar se indivíduos identificados com alto 

risco por esses sistemas terão melhor custo-benefício a longo prazo no que diz 

respeito a prevenção da doença cárie (TELLEZ et al., 2013). Também é necessário 

considerar que um modelo ideal deve ter alta validade e confiabilidade, deve ser de 

fácil uso na prática diária e ter baixo custo (HÄNSEL, ISBERG, TWETMAN, 2010) 

pois, eles auxiliam o clínico no processo de tomada de decisões relativas ao 

tratamento, retorno e na necessidade de uso de métodos adicionais de diagnóstico 

(TELLEZ et al., 2013). Por isso, há uma necessidade urgente de desenvolver 

métodos válidos e confiáveis para avaliação do risco de cárie com base nas 

melhores evidências (TELLEZ et al., 2013).  



    
 

 

 

 

 

 

 

 

2 Efetividade de estratégias para o controle da cárie na primeira infância - 

Scoping review 

 

2.1 Introdução  

  

 A cárie dentária na primeira infância é definida como a presença de um ou 

mais dentes decíduos cariados, perdidos por cárie ou restaurados antes dos 71 

meses de idade (AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRIC DENTISTRY, 2016). Essa 

condição representa um problema de saúde pública em nosso país, considerando 

um índice ceod médio de 3,78 (DP= 4,46) aos quatro anos de idade (FELDENS et 

al., 2010), e suas manifestações clínicas, que podem incluir dor de origem dentária, 

abcessos crônicos, febre e edema dos tecidos intra e extrabucais, podendo causar 

também ausência de apetite e letargia (KURIAKOSE et al., 2015). Salienta-se ainda, 

como consequência, um maior risco para novas lesões cariosas, aumentando o 

custo e o tempo de tratamento, o maior número de consultas em serviços de 

emergência, a incidência de lesões de cárie na dentição permanente e maloclusão 

(FILSTRUP et al., 2003). 

Uma possível explicação para a dificuldade em prevenir a incidência de 

lesões de cárie baseia-se na natureza multifatorial dessa doença (GAUBA, GOYAL, 

MITTAL, 2016). As melhores práticas preventivas incluem o desafio do envolvimento 

familiar efetivo, a partir do controle do comportamento alimentar cariogênico, 

reduzindo ou eliminando hábitos como a amamentação noturna de livre demanda e 

o consumo frequente de líquidos açucarados (WAGNER, HEINRICH-WELTZIEN, 

2017; ANDRESON et al., 2016; PITCHIKA et al., 2013; PEREIRA, DO CARMO 

MATIAS FREIRE et al. 2004; PIENIHÄKKINEN, JOKELA, 2002). Assim como, a 

identificação do perfil de risco à atividade de cárie, objetivando alterar de forma 
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benéfica os fatores envolvidos no aumento da probabilidade da incidência de lesões 

de cárie (GAUBA, GOYAL, MITTAL, 2016). 

Apesar dos esforços para controlar a cárie na primeira infância, as estratégias 

disponíveis nem sempre tem se mostrado efetivas (OLIVEIRA et al., 2014). O uso 

diário, por exemplo, de dentifrício fluoretado em diferentes concentrações, associado 

a outras ações preventivas, tem sido testado (ANDERSON et al., 2016; PEREIRA, 

DO CARMO MATIAS FREIRE et al. 2004; AGOUROPOULOS et al., 2014; 

WENNHALL et al., 2005). Também, a efetividade da aplicação de fluoretos tópicos 

em gel (ANDRUSKEVICIENE et al., 2008) ou verniz (WAGNER, HEINRICH-

WELTZIEN, 2017; ANDERSON et al., 2016) em frequências trimestrais (WAGNER, 

HEINRICH-WELTZIEN, 2017; GAUBA, GOYAL, MITTAL, 2016) ou semestrais 

(ANDERSON et al., 2016; GAUBA, GOYAL, MITTAL, 2016). 

 Outros métodos químicos como clorexidina (RAMOS-GOMEZ et al., 2012), 

fluoreto de prata (SANTOS JR. et al., 2014), produtos com probióticos (HEDAYATI-

HAJIKAND et al., 2015) e com xylitol (SEKI et al., 2011; MEURMAN et al., 2009; 

MILGROM et al., 2009) podem ser utilizados na prevenção e controle dessa doença. 

Assim como, métodos físicos como o uso de selantes a base de ionômero de vidro 

que tem sido uma alternativa em ensaios clínicos nesse intuito (SUZUKI et al., 2005; 

CHADWICK, TREASURE, PLAYLE, 2005). 

Embora seja observada a superioridade de alguns métodos sobre outros, as 

evidências ainda são limitadas (WAGNER, HEINRICH-WELTZIEN, 2017). Assim, 

são importantes estudos complementares investigando a efetividade de medidas 

preventivas, especialmente nos primeiros anos de vida. Nesse contexto, o objetivo 

desse scoping review foi avaliar as evidências científicas registradas no período de 

2002 a 2017 sobre métodos/estratégias para o controle da cárie na primeira infância. 

 

2.2  Metodologia 

 

2.2.1 Desenho do estudo 

Um Scoping Review (THE JOANNA BRIGGS INSTITUTE TILE, 2015) foi 

conduzido a partir da questão de pesquisa “Os métodos/estratégias para controle da 

cárie na primeira infância são efetivos?” 
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2.2.2 Estratégia de busca 

 Para responder a questão de pesquisa foi montada a seguinte estratégia de 

busca: (high caries risk OR caries risk) AND (Dental Caries/prevention & control 

OR motivation OR education) AND (babies OR infants OR childhood OR 

children OR child) OU (Alto risco de cárie ou risco de cárie) E (Cárie Dentária / 

prevenção & controle OU motivação OU educação) E (bebês OU crianças OU pré-

escolares OU primeira infância) OR (Alto riesgo de caries o de riesgo de caries) y 

(Caries Dental / prevención y control de la motivación O formación) E (bebés o 

niños en edad preescolar o la primera infancia).  

 Essa estratégia foi realizada nas bases de dados Web of Science, PubMed, 

Scielo e Lilacs. As referências bibliográficas das revisões sistemáticas foram 

revisadas buscando artigos que pudessem não ter sido encontrados através da 

busca nas bases de dados. Adicionalmente, foi realizada busca no banco de teses e 

dissertações da Capes com o objetivo de incluir trabalhos de interesse que não 

tivessem sido publicados no formato de artigo. 

Para a seleção dos artigos foram considerados os seguintes critérios de 

inclusão:  

Tipo de participante: Foram considerados todos os estudos envolvendo o 

grupo etário específico de crianças na primeira infância (0 a 71 meses), 

independentemente de sexo ou contexto geográfico;  

Contexto: Os estudos deviam ter claramente relatado(s) o(s) método(s) de 

prevenção de cárie utilizado(s) e a efetividade da estratégia; 

Parâmetro: Os trabalhos deviam ter como parâmetro preferencialmente o 

incremento de cárie dentária, podendo ser incluídos também aqueles que 

utilizassem medidas de prevalência de cárie e/ou de avaliação do risco de cárie, 

presença de biofilme bacteriano e de gengivite. Todos com acompanhamento de, no 

mínimo, 12 meses após a coleta de dados no baseline; 

Tipos de estudo: Ensaio clínico, ensaio clínico randomizado controlado, 

meta-análise, estudo multicêntrico, ensaio controlado aleatório, estudo 

observacional. Foram considerados estudos redigidos na língua portuguesa, inglesa 

e espanhola, nos últimos 15 anos. 

 

 



17 
 

2.2.3 Tipos de intervenção 

Foram incluídos nesse Scoping Review estudos que tivessem realizado 

intervenções clínicas diante da presença de cárie dentária na primeira infância ou 

diante do diagnóstico de risco para essa doença. Foram incluídos métodos químicos 

(fluoretos nas apresentações dentifrício, gel e verniz; clorexidina gel e verniz no 

bebê ou na mãe; fluoreto de prata; xylitol na forma de goma de mascar e xarope; e 

probióticos adicionado ao leite e a tabletes mastigáveis), físicos (selante de cimento 

de ionômero de vidro), nutricionais, educacionais, e métodos em conjunto. 

 

2.2.4 Coleta e análise dos dados  

Dois revisores avaliaram os resumos de registros obtidos das pesquisas nas 

diferentes bases de dados. Os artigos completos dos estudos relevantes e 

potencialmente relevantes (aqueles em que os dados do resumo eram insuficientes 

para avaliação) foram lidos e avaliados pelos mesmos dois autores. Não houve 

discordância sobre a elegibilidade dos estudos incluídos. Os registros que não 

atendiam aos requisitos de elegibilidade ou que estavam duplicados foram 

excluídos, os motivos para a exclusão dos artigos foram registrados. 

Após, os dados foram extraídos dos artigos e registrados no formato de 

tabelas resumo das informações relevantes. Os seguintes dados foram anotados: 

autor(es), ano e país da pesquisa, tipo de estudo, idade dos participantes envolvidos 

na intervenção, tamanho da amostra, o detalhamento da intervenção, parâmetro de 

interesse para o desfecho cárie dentária, principais resultados e conclusão do 

estudo. O tipo de estudo foi classificado pelos autores dos artigos.  

 

2.3 Resultados 

As buscas nas bases de dados resultaram em um total de 759 registros, 

conforme detalhado na figura 2.1. A partir da busca nas referências bibliográficas e 

no banco de teses e dissertações da capes houve a inclusão de 25 arquivos. Após a 

remoção das duplicatas, foram analisados 576 resumos, desses 398 não atendiam 

aos critérios de inclusão e foram excluídos na pré-seleção.  Assim, foi realizada a 

leitura completa de 178 artigos, desses, 129 foram excluídos, 80 devido a 

metodologia não estar claramente demonstrada ou por não cumprirem algum dos 

critérios de inclusão, 8 por se tratarem de protocolos/guias sem descrição de 
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resultados, 26 por serem revisões da literatura e 15 pela idade da amostra não estar 

de acordo com a estabelecida nos critérios de inclusão. 

Dessa forma, foram incluídos nesse estudo 50 pesquisas. Dessas, 14 tinham 

o flúor como principal intervenção e estão descritos na Tabela 2.1. As tabelas 2.2 e 

2.3 apresenta os resultados de 16 artigos com outras intervenções químicas como o 

uso de xylitol, de clorexidina, de probióticos, de fosfopeptídeo de caseína – fosfato 

de cálcio amorfo, de fluoreto de prata, de iodo povidona, e o uso de cimento de 

ionômero de vidro como método físico. Métodos exclusivamente educativos foram 

utilizados em nove dos estudos selecionados, agrupados na Tabela 2.4.  Em 11 

estudos, a intervenção era classificada como a inclusão dos(as) bebês/crianças em 

um programa de saúde bucal, conforme descrito na Tabela 2.5.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1- Fluxograma da busca de artigos para o Scoping Review. 
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Tabela 2.1- Estudos que apresentavam o uso de fluoretos como principal estratégia para prevenção e/ou 
controle da cárie dentária na primeira infância (2002- 2017). 

 

Autor (es), 
ano e país 

Metodologia Principais resultados 
 e conclusões Tipo de 

estudo e 
idade 

Intervenção  (n)  
 Parâmetro 

(tempo) 

Anderson et 
al., 2016, 

Dinamarca 

Cluster 
randomizado 

de campo 
controlado 

 
12-36 meses 

GT (1.231): programa padrão 
 (orientação HB >1.000 ppm/F 
+  dieta). VF a cada 6 meses 
(22.600 ppm/ F) nas superfície 
vestibulares dos dentes. 
GC (1305): programa padrão. 

Incremento 
de cárie 
(ICDAS II) 
(24 meses) 
 

TG: incremento médio de 0,4 
(DP = 3,5); p:0,48. CG: 
incremento médio de 0,5% 
(DP = 3,6). Aplicações 
semianuais de VF, não 
reduziram cárie em 
comunidades de alto risco. 

Memarpour 
et al., 2016, 

Irã 

Ensaio clínico 
randomizado 

paralelo 
único-cego 
de 1 ano 

 
12-36 meses 

GT II (85): prevenção 
(orientação saúde bucal + 
panfleto educacional + escova 
de dentes), placebo; GT III 
(87): prevenção + VF (22.600 
ppm/ F) no início e 6 meses 
após; GC I (88): sem 
intervenção + placebo. 

Incidência de 
cárie (ceod, 
OMS)  
(24 meses) 

TG II : 4,7%  ceod #0 
TG III:1,2%  ceod #0 
CG I: 33% ceod #0  
O aconselhamento sobre 
saúde bucal sozinho ou 
associado ao uso de verniz 
de fluoreto reduziu a 
incidência de cárie. 

Agoroupolos 
et al., 2014, 

Grécia. 

Duplo-cego 
randomizado 
controlado 

 
2-5 anos 

GC: Instruções HB 2 x/ano, 
escovação supervisionada 1 
x/dia (1.000 ppm F). GT (174): 
VF (0,9% de diflurosilano) 2 
x/ano; GC (154): verniz de 
placebo 2 x/ano. 

Incremento 
de cárie 
(ceos, OMS). 
(24 meses). 

GT: 2,9; 
GC: 30;  
Aplicações bianuais de VF 
não apresentaram benefícios 
significativos (p =0.82). 

Jiang et al., 
2014, China. 

 
Ensaio 
clínico 

randomizado 
8- 47 meses 

GI (134): orientação de saúde 
aos pais; GII (144): orientação 
de saúde aos pais e 
treinamento de escovação 
dentária semianual; GIII (137): 
VF (22.600 ppm F) semianual 
+ intervenção GII. 

Incremento 
médio: ceod 
e lesões não 
cavitadas 
(ICDAS).  
(24 meses) 

GI- Média 0,3 (DP 1,2) 
GII-  Média  0,2 (DP  0,6) 
GIII-  Média  0,3 (DP 1,0) 
Não houve diferença entre 
os grupos (p:0,323) em 
crianças com baixo risco de 
cárie. 

Oliveira et 
al., 2014, 

Brasil. 

Ensaio clínico 
randomizado
, duplo cego, 
controlado 

por placebo; 
1-4 anos 

GT (89): VF (22.600 ppm F) no 
início e a cada 6 meses por 
um período de 24 meses; GC 
(92): verniz placebo no início e 
a cada 6 meses. 

Incremento 
de cárie 
dentária 
(ICDAS).  
(24 meses) 

Diferença do incremento 
médio de cárie entre GT e 
GC foi -0,8 (IC 95%: -2,0 a 
0,4) no nível d2 e -0,7 (IC 
95%: -1,9 a 0,4) no nível d3. 
Sem diminuição significativa. 

Divaris, 
Preisser, 

Slade, 2013, 
Austrália 

Ensaio 
clínico 

randomizado 
 
18-47 meses 

GT (281): VF 2x/ano (22.600 
ppm F) e promoção da saúde 
bucal; GC (262): Visita 
profissional apenas duas 
vezes. 

Incremento, 
lesões não 
cavitadas.  
(24 meses) 

Redução de 25% (risco 
relativo, RR = 0,75; 95% IC= 
0,71- 0,80). Houve maior 
eficácia nas superfícies 
sadias no baseline. 

Pitchika et 
al., 2013, 
Alemanha 

Avaliação não 
randomizada 

de 
intervenções 

de saúde 
pública; 
2-4 anos 

GT (159): programa preventivo 
(escovação supervisionada 
500 ppm F e dieta) + VF 
(22.600 ppm F) bianual. 
GC (149): Programa  
preventivo 

Incidência de 
cárie: ceos 
(OMS), 
lesões não 
cavitadas  
(UniViSS). 
(24 meses) 

GT (média 2,2; DP 2,3); GC 
(media 2,9; DP 1,9) 
A eficácia da aplicação 
bianual de verniz de fluoreto 
foi evidente apenas nas 
lesões cariosas não 
cavitadas. 

Slade et al., 
2011, 

Austrália 

Prospectivo, 
cluster-

randomizado 
18-47 meses 

GT (281): VF (22.600 ppm F) 
2x/ano e promoção de saúde 
(HB e dieta); GC (262): Visita 
ao dentista 2x. 

Incremento 
de cárie 
(ceos). (24 
meses) 

GT versus GC - 3,0 (IC -4,9, 
-1,2,). O verniz de fluoreto foi 
eficaz na prevenção da cárie 
dentária. 
 
             Continua.. 
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  GT: grupo teste; GC: grupo controle; VF: verniz fluoretado; FG: flúor gel; ppm: partes por milhão; F: flúor;       

DP: desvio padrão; ICDAS: International Caries Detection and Assessment System; ceod: dentes decíduos 

cariados, extraídos ou obturados; OMS: Organização Mundial de Saúde; HB: higiene bucal; IC: Intervalo de 

confiança; UniViSS: Universal Visual Scoring System. 

   

...continuação 

Autor (es), 
ano e país 

Metodologia Principais resultados 
e conclusões Tipo de 

estudo e 
idade 

Intervenção  (n) 
Parâmetro 

(tempo) 

Vilhena et al. 
2010, Brasil 

 
Ensaio clínico 
randomizado 
único-cego 
4-6 anos 

G I (271): dentifrício líquido, 
1.100 ppm F, pH 4,5; G II 
(262): dentifrício líquido, 1.100 
ppm F, pH 7.0; G III (250): 
dentífrico líquido, 550 ppm F, 
pH 4,5; G IV (270): pasta de 
dente 1.100 ppm de F, pH 7,0. 

Incremento 
de cárie, 
ceos (OMS). 
(20 meses) 

GI:2,06-2,38 (1,8-2,3); 
GII:2,08-2,87 (1,7-2,4);  
GIII:2,05-2,79 (1,7-2,4);  
GIV:2,08-2,34 (1,8-2,4).  
Não houve diferenças 
significativas entre os 
grupos. 
 

Milgrom & 
Ohnmar, 

2009, 
República 
das Ilhas 
Marshall 

Ensaio de 
base escolar; 

5 anos 

GI (360): VF 3x/ano, pasta de 
dente F e escova a cada 3 
meses; GII + GIII (113): GII-VF 
4x/ ano + escovação 
supervisionada 2x/dia; GIII- 
idem GII+ bala de xylitol 3x/dia 
(11,7 g/dia). 

ceod médio 
(OMS).  
(12 meses) 

GI: 10,3 (DP= 4,3); GII+GIII: 
8,2 (DP= 4,0) P = 0.004. 
Escovação de dentes 2x/dia 
e aplicações freqüentes de 
verniz de flúor foi eficaz em 
reduzir cárie. 

Andruskevici
ene et al., 

2008, 
Lituânia 

 
Longitudinal; 

 
3 anos 

GA (156): escovação 
supervisionada 2x/dia (500 
ppm F); 
GB (118): idem A + FG (1,23 
FFA) a cada 4 meses; 
GC (137): sem intervenção. 

Incremento 
de cárie: 
ceos (OMS). 
(24 meses). 
 

GA: 0.88 (±0.09) p<0.003 
versus GC; GB: 0.68 (±0.06) 
p<0.001 versus GC; CG: 
1.92 (±0.08). Menor 
prevalência de cárie nos 
grupos teste em comparação 
com o controle.  

Holve, 2008, 
EUA 

 
Observacional 

 
9-30 meses 

GT (187): VF (22.600 ppm F) 
aos 9, 12, 15, 18, 24 e 30 
meses 
GC (170): sem intervenção. 

ceos médio 
(OMS).  
(36 meses) 

GT: 4-6 x/flúor: 15,5 ceos; 1–
3  x/flúor: 26,8-21,16 ceos. p 
0.041; CG: ceos 23,66. 
Verniz fluoretado pode 
reduzir a cárie da primeira 
infância. 

Lawrence et 
al., 2008, 
Canadá 

 
 

Randomizado 
em clusteres 

 
6 meses- 5 

anos 

TG (818): VF (22.600 ppm F) 
2x/ano; 
CG (328): sem intervenção. 

Incremento 
de cárie 
(ceod); 
incidência de 
cárie (ceos); 
Drury et al., 
1999.  
(24 meses) 

Redução de 18% no 
incremento médio em 
crianças aborígenes e 
redução de 25% para todas 
as crianças. OR=1,96 (IC 
95% = 1,08-3,56; p = 0,027). 
Os achados apoiam o uso de 
FV pelo menos duas vezes 
por ano. 

Ellwood et 
al., 2004, 
Inglaterra 

Ensaio 
clínico 

randomizado 
controlado, 
examinador 

cego 
 

1-5½ anos 

GT1 (1093): kit dentifrício 
(1.450 ppm F) + panfleto a 
cada 3 meses + escova anual. 
GT2 (1096):  kit dentifrício 
(440 ppm F) + panfleto a cada 
3 meses + escova anual. 
GC (1278): sem intervenção. 

Incremento 
cárie (ceod) 
de acordo 
com o índice 
de 
Townsend. 
(60 meses) 

Diferença de ceod entre os 
quartis 1 e 4:  
TG1: 1,4 (2,5) – 2,7 (3,0); 
TG2: 2,2 (3,0) – 2,9 (3,6); 
CG: 1,9 (2,9) – 3,2 (3,4).  
Para os grupos mais 
desfavorecidos, o dentifrício 
com alto ou baixo teor de 
flúor proporcionou benefício, 
enquanto para os grupos 
mais favorecidos apenas o 
dentifrício com alto teor 
apresentou diferença. 
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Tabela 2.3- Estudos que apresentavam outros métodos químicos ou físico como principal intervenção (2002- 
2017). 

 

T
e
m

a
 

Autor 
(es), ano 

e país 

Metodologia Principais resultados e 
conclusões Tipo de 

estudo e 
idade 

Intervenção  (n) 
Parâmetro 

(tempo) 

X
y
lit

o
l 

Seki et 
al., 2011, 

Japão 

Ensaio 
randomizado 

em bloco; 
3-4 anos 

GT (76): goma de xylitol 
(1,33g) por 5 min. 4x/dia por 3 
meses; GC (85): sem 
intervenção. 

Prevalência 
média: ceos 
(OMS).  
(12 meses) 

GT: 1,6 (DP 0,3); GC: 1,8 
(0,3). p 0,49. Não houve 
diferença entre os grupos. 

Meurman 
et al., 
2009, 

Finlândia 

 
 
 

Prospectivo 
controlado; 

 
18 meses- 5 

anos 
 

 

GT (446): idem GC + 2 
pastilhas de xylitol (0,25 mg) 
3x/dia se SM positivo até o 3º 
aniversário. Consultas em 3 
meses e depois em 6 meses 
até 5 anos; GC (348):  
Aconselhamento   dieta, 
transmissibilidade, HB (uso de 
fluoretos). Chamadas a cada 
18 meses ou menos de acordo 
com o risco. 

Prevalência 
de cárie 
média (ceod, 
OMS) de 
acordo com a 
ocupação do 
cuidador.  
(Aos 5 anos)  

GT: withe collar 11,4%; 
blue collar 25,4%. GC: 
withe collar 14,7 %; blue 
collar 27,4%. Redução do 
risco de cárie em famílias 
de withe collar. Para as 
famílias de blue collar, 
diferentes tipos de 
métodos de prevenção 
são necessários. 

Milgrom 
et al., 
2009,  

Rep. Ilhas 
Marshall 

Ensaio 
clínico 

randomizado 
duplo cego; 
9-27 meses 

GT1 (33): xarope com xylitol 
(4,0 g/dose) 2x/dia; GT2 (32): 
3x/dia xylitol (2,67 g/dose); GC: 
1x/dia xylitol (2,67 g/dose). 

Prevalência 
média: ceod 
(OMS).  
(12 meses) 

GT1: 24,2%; GT2: 40,6%; 
GC: 57,1%.  
Administração tópica de 
8g de xylitol diária, 
considerando RR, teve 
efeito protetor. 

P
ro

b
ió

ti
c
o

 Hedayati-
Hajikand 

et al., 
2015, 

Suécia 

Randomizad
o duplo-

cego, 
placebo 

controlado; 
 

 2-3 anos 

GT (54): tabletes mastigáveis 
com probióticos (1x108 UFC; 
S. uberis KJ2™, S. oralis 
KJ3™, S. rattus JH145™)) 
1x/dia + orientação HB; GC 
(56): tabletes placebo e 
mesmas orientações. 

Incremento de 
cárie médio: 
ceos e lesões 
não cavitadas.  
(12 meses. 

GT: 0,2 (DP 1,2); GC: 0,8 
(DP 1,4). p<0,05. 
Tabletes mastigáveis com 
probiótico reduzem o 
desenvolvimento de cárie 
como adjunto do 
dentifrício fluoretado 
 diário.         
                        
 

C
P

P
-A

C
P

  
Sitthisetta
pong et 

al., 2015, 
Japão. 

Ensaio 
clínico duplo-

cego, 
placebo 

controlado; 
 

2 1/ 2– 3 1/ 2  
anos 

GT (53): Aplicação de mousse 
(10% w/v Fosfopéptido de 
caseína - fosfato de cálcio 
amorfo) diariamente na escola 
após a escovação de com 
dentifrício fluoretado (1.100 
ppm). GC (50): Placebo.  

Desmineraliza
ção de lesões 
cariosas do 
esmalte 
(fluorescência
). (Baseline e 
12 meses) 

Regressão GT 30 (75,0%) 
GC 29 (74,4%); 
Manutenção GT 1 (2,5%) 
GC 1 (2,6%); Progressão 
GT 9 (22,5%) GC 9 
(23,1%). 
A aplicação diária de 
pasta CPP-ACP não 
resultou em melhora 
significativa 
(p= 0.95).  
 
Continua.. 
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GT: grupo teste; GC: grupo controle; ceod: dentes decíduos cariados, extraídos ou obturados; ceos: superfícies 

cariadas, extraídos ou obturados; DP: desvio padrão; SM: steptococcus mutans; F: flúor; VF: verniz fluoretado; OMS:  

 
 
 
 
 
 
continuação. 

T
e
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a
 

Autor 
(es), ano 

e país 

Metodologia  
Principais resultados e 
conclusões Tipo de 

estudo e 
idade 

Intervenção  (n) 
Parâmetro 

(tempo) 

C
P

P
-A

C
P

 

Sitthisetta
pong et 

al., 2012, 
Japão. 

 
Ensaio 

clínico duplo-
cego,  

placebo 
controlado; 

 
2 1/ 2– 3 1/ 2  

anos 

GT (117):  Aplicação de 
mousse (10% w/v Fosfopéptido 
de caseína - fosfato de cálcio 
amorfo) diariamente na escola 
após a escovação de com 
dentifrício fluoretado (1.100 
ppm); GC (112): Placebo. 

Cárie dentária 
(ICDAS II).  
(Baseline e 12 
meses). 

Regressão GT 317 
(21.97%) GC 333 
(21.35%); Manutenção 
GT 643 (44.56%); GC 704 
(45.13%); Progressão: GT 
483 (33.47%) TG 523 
(33.53%). 
A aplicação diária de 
pasta CPP-ACP não 
resultou em melhora 
significativa  
(p =0.97). 

N
F

P
 Santos Jr. 

et al., 
2014, 
Brasil 

Ensaio 
clínico 

prospectivo 
controlado; 

 
6 anos 

GT (51 dentes): Nano fluoreto 
de prata (33,989.8 mg/ml), 1 x 
em 12 meses. GC (49 dentes):  
Orientação HB e dieta; escova 
e de dentes (1.000 ppm F) + 
placebo. 

Progressão da 
lesão: ICDAS 
II (código 5).  
(12 meses) 

GT: 67% das lesões 
estabilizadas; GC: 34,7% 
estabilizadas. P=0,003. A 
intervenção foi efetiva em 
comunidades carentes. 

Io
d
o
 

p
o
v
id

o
n
a

 

Lopez et 
al., 2002, 

Porto 
Rico 

Ensaio 
clínico 

randomizado 
duplo-cego; 

 
12-31 meses 

GT (22): aplicação solução de 
iodo povidona (10%); 

GC (29): placebo. 

Porcentagem 
livre de cárie: 
Radike, 1972 
com lesões 
não cavitadas.  
(12 meses) 

GT: 91±5%; GC 54±9%. p 
0,0013. Terapia 
antimicrobiana tópica 
aumenta a sobrevivência 
livre de doença em 
crianças com alto risco. 

S
e
la

n
te

 

Suzuki et 
al., 2015, 

Japão 

Longitudinal; 
 

2-5 anos 

Revestimento dentes ântero- 
superiores com ionômero de 
vidro. G1 (28 dentes): sem 
cárie ou alterações; G2 (18 
dentes): crianças fissuradas 
lábio/palato, hipoplasia ou 
alterações. 

 
Presença de 
cárie. (12 
meses) 

G1:0; G2:0. 
O material promoveu 
remineralização do 
esmalte, diminuição da 
aderência da placa, tendo 
efeito preventivo na cárie 
dentária. 

Chadwick 
et al., 
2005, 

Inglaterra 

Ensaio 
clínico 

randomizado
; 
 

18-30 meses 

GT (221):  Orientação HB + 
dieta + selante de ionômero de 
vidro nos primeiros molares; 
GC (228):  Orientação HB + 
dieta. 

Incremento de 
cárie: ceod 
(OMS).  
(12-30 meses) 

GT:  baseline 221 (100%) 
ceod=0 - 169 (76,5%) no 
acompanhamento; GC: 
219 (96%)- 173 (75,9%). 
Não houve diferença 
entre os grupos. 
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Tabela 2.5- Estudos que apresentavam a inserção do(a) bebê/ criança em um programa de saúde bucal como 
principal intervenção (2002- 2017). 
 

 
Autor(es), 
ano e 
país 

Metodologia Principais 
resultados e 
conclusões 

Tipo de 
estudo e 
idade 

Intervenção (n) 
Parâmetro 

(tempo) 

Wagner, 
Heinrich-
Weltzein, 

2017,  
Alemanha 

 
 

Intervenção 
aninhado a 
coorte de 

nascimentos 
0-5 anos 

 

GT (174): Aconselhamento ao 
nascimento, aconselhamento HB 
(escovação a partir do primeiro 
dente 500 ppm NaF) e geral + 
entrevista motivacional + exame 
bianual + kit escova, pasta de 
dente, panfleto + VF (alto risco) <3 
anos bianualmente e entre 3 e 6 
anos 4 x/ano. GC (115): 
Aconselhamento ao nascimento. 

Prevalência 
de cárie: 
ceos (OMS) 
 (24 meses) 
 

GT:(10,9%,0,2±0,7d3–
4ceod) 
CG: (57,4%, 2,9 ± 3,8 d3–
4ceod). p < 0.001 
O uso de verniz 
fluoretado bianual 
associado as demais 
medidas foi efetivo na 
prevenção de cárie. 

Gauba et 
al., 2016, 

Índia 

 
 
 
 

Longitudinal 
 

4-8 anos 

Avaliação risco (Cariograma); 
prevenção (entrevista motivacional 
e aconselhamento (dentifrício 
fluoretado em casa), profilaxia, VF 
22.600 ppm 4x/ano, selante) e 
restaurações. Intervalos de retorno 
de acordo com risco; (n =100). 

escore de 
cárie e 
necessidade 
de 
tratamento 
(Möllers, 
1973) e 
Cariograma. 
(12 meses) 

97% de sucesso. 
Prevenção de novas 
cavidades aumentou de 
12,5 (baseline) para 72,7. 
 P<0,001. O programa  
com  consultas de retorno 
e intervenção 
personalizada, mostrou 
bons resultados. 

França-
Pinto 

(Artigo 1), 
2015, 
Brasil 

Retrospectivo 
com avaliação 
transversal e 
longitudinal 

0-3 anos 

Visitas programadas. 1ª (4-8 
meses): orientação HB mãe e 
bebê; 2ª (12-14 meses): avaliação 
risco, dentifrício fluoretado (1.100 
ppm F); 3ª (18-20 meses), 4ª (24-
30 meses) e 5ª (32-36 meses): 
exame, reforço HB. GI (272):≤ 12 
meses; GII (63):12-18 meses; GIII 
(65): 19-23 meses; (n=400). 

Incidência de 
cárie do 2º 
para o 3º 
ano: 
severidade 
(Drury et al., 
1999).   
(12 a 36 
meses) 

Incidência de cárie: GI 
3,3%, GII 11,3% e GIII 
15,4%. O ingresso no 
programa antes do 
primeiro ano de vida 
proporcionou uma menor 
incidência de cáries 
(p<0,001). 

França-
Pinto 

(Artigo 2), 
2015, 
Brasil 

Retrospectivo 
com 

avaliação 
transversal e 
longitudinal 

Gestação-3 
anos 

GI (174): Bebê com pré-natal 
odontológico (orientação saúde 
bucal): acompanhamento mãe e 
bebê, consultas de acordo com a 
necessidade do bebê (risco) até 36 
meses; GII (98): Bebê antes do 1º 
ano de vida: mesmo protocolo para 
o bebê, atendimento materno 
apenas emergência;  

Experiência 
de cárie: 
severidade 
(Drury et al., 
1999).  
(>36 meses) 

Prevalência de cárie: GI 
6,9%; GII: 15,3%. A 
severidade esteve 
associada à ausência do 
pré-natal odontológico 
(RP 2,45/IC 1,54-5,47). 
Pré-natal odontológico foi 
efetivo na prevenção de 
cárie no terceiro ano. 

Medeiros 
et al., 
2015, 
Brasil 

 
 

Longitudinal 
 

Gestação- 4 
anos 

GT (87): Tratamento odontológico 
gestante + orientação HB, dieta 
mãe e bebê durante a gestação; 
retorno bebê a cada 3 meses, 
orientação HB, dieta e hábitos não-
nutritivos + exame, flúor e 
restaurações se necessário. GC 
(90): bebês de mães que não 
retornaram após o parto. 

Prevalência 
de cárie: 
(índice 
CAST).  
(>48 meses) 

GT: 0,25 (DP 0,93) 
GC: 4,12 (DP 6,56); p < 
0,01. O programa foi 
eficaz na prevenção de 
lesões cavitadas em 
dentina nas crianças do 
programa atendidas pelo 
menos uma vez por ano. 

Ramos-
Gomez et 
al., 2012, 

EUA 

Ensaio 
clínico 

randomizado 
 

0-36 meses 
 

 

Aconselhamento saúde bucal. TG 
(123): clorexidina (0,12%) 4x/ano 
nas mães e VF (22.600 ppm) nas 
crianças 2x/ano até 36 meses; CG 
(120): monitoramento e 
encaminhamento para mãe e bebê 
com sinais de cárie. 

Incremento 
médio: 
NIDCR/lesão
não cavitada 
(Drury et al., 
1999). (Após 
36 meses) 

GT: 3,4 (DP 5,3); GC: 3,7 
(DP 5,5); 
Não houve diferença 
significativa. 
 
 
                 Continua... 
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...continuação 

 
Autor(es), 
ano e 
país 

Metodologia Principais 
resultados e conclusões Tipo de 

estudo e 
idade 

Intervenção (n) 
Parâmetro 

(tempo) 

Van den 
Branden, 

2013, 
Bélgica 

Intervenção 
não 

randomizada 
 

0-5 anos 
 
 

GT (1080): programa padrão + 
orientação adicional sobre saúde 
bucal (nutricional, hábitos, 
escovação) + kit (panfleto, escova 
e pasta fluoretada e copo); GC 
(1057): programa padrão de 
acompanhamento de saúde geral 
até 3 anos. As orientações de 
saúde bucal aos 6 e 24 meses, por 
uma auxiliar de saúde bucal.  

Experiência 
de cárie: 
ceos com 
lesões não 
cavitadas. (3 
e 5 anos) 

3 anos: GT 86,1 para 
91,9; GC 76,2 para 77,9. 
p<0.001; 5 anos: CT 63,8 
para 61,3;GC 46,8 para 
61, 6 p 0.91. 
A intervenção teve efeito 
temporário.  

Lemos et 
al., 2011, 

Brasil 

Transversal 
observacional 

 
0-48 meses 

TGI (97; 0-24 meses) e TGII (103; 
25-48 meses): Orientação HB e 
dieta, profilaxia, FG (NaF 2%) de 
acordo com a necessidade; CGI 
(58; 0-24 meses) e GCII (42; 25-48 
meses): crianças que não fizeram 
parte do programa. 

Prevalência 
de cárie.  
(Até 48 
meses) 

GCI: 60,2 aumentando 
GCII: 90,7 comparado 
com GTI:11,3 e GTII: 
32,0. 
 O programa impactou 
positivamente (p<0,001) a 
saúde bucal dos bebês. 

Wennhall 
et al., 
2005, 

Suécia 

Coorte 
2-3 anos 

 
 
 
 

TG (738): Orientação HB e dieta, 
pasta de dente fluoretada (1.100 
ppm NaF), pastilhas de flúor (0,25 
mg) 1x/dia aos 24 meses, com 
reforço aos 27, 30, 33 e 36 meses; 
CG (217): sem intervenção. 

Incremento 
de cárie: 
ceod (Wendt 
et al., 1992). 
(12 meses) 

RR= 2,5 (95% IC 1,8-3,4). 
O programa afetou 
significativamente a 
prevalência de cárie e 
fatores de risco nessa 
população carente. 

Pereira & 
Freire, 
2004, 
Brasil 

 
Coorte 

0-3 anos 

Orientação materna sobre saúde e 
dieta (3 sessões semanais ao 
iniciar), prevenção (remoção 
biofilme, FG 1,23%, selante, 
solução fluoretada 0,05 ao deitar), 
procedimentos restauradores e de 
emergência, intervalo das 
consultas de acordo com o risco 
(30-60 dias). Dentifrício após 30 
meses; (n=100). 

ceod (OMS). 
(2 a 3 anos) 

91% livres de cárie.  
Concluiu-se que o 
programa para bebês 
mostrou resultados 
positivos após 3 anos de 
implantação. 

Pienihäkki
nen & 
Jokela, 
2002, 
Finlândia 

 
 

Ensaio pré-
escolar 

 
2-5 anos 

GT (299): de acordo com o risco: 
baixo risco- orientação HB 
(dentifrício fluoretado) e dieta; risco 
intermediário: prevenção adicional 
2x/ano, informação sobre 
contaminação por SM e uso de 
produtos com xylitol, VF (22.600 
ppm F) 2x/ano; alto risco: VC a 
cada 3 meses, VF e selante; GC 
(226): programa preventivo de 
rotina (educação + VF) e 
restauração se necessário.  

Porcentagem 
de cárie: 
ceos.  

(>36 meses) 

GT: 11%; GC: 23%. RR 
2,1 (IC 1,3–3,2).   
O gerenciamento 
baseado em risco da 
cárie parece prático, e a 
prevenção da cárie pode 
ser direcionada 
eficazmente para 
indivíduos em risco. 

GT: grupo teste; GC: grupo controle; HB: higiene bucal; VF: verniz fluoretado; ppm: partes por milhão; NaF: 

Fluoreto de sódio; ceod: dentes decíduos cariados, extraídos ou obturados; OMS: Organização Mundial de 

Saúde; RP: razão de prevalência; IC: Intervalo de confiança; DP: desvio padrão; F: flúor; NIDCR: National 

Institute of Dental and Craniofacial Research; CAST: Caries Assessment Spectrum and Treatment; RR: Risco 

relativo; SM: steptococcus mutans. 

 
 

 
 



27 
 

  
   

2.4 Discussão 

 Nesse Scoping Review vários dos estudos incluídos apresentavam como 

estratégia para prevenção e/ou controle da cárie na primeira infância a utilização de 

fluoretos, variando a apresentação e a concentração, podendo ser utilizados na 

forma de dentifrício com escovação supervisionada ou domiciliar e/ou em verniz, gel 

ou mousse para aplicação profissional. Desses, seis randomizados (ANDERSON et 

al., 2016; MEMARPOUR et al., 2016; AGOUROPOULOS et al., 2014; JIANG et al., 

2014; OLIVEIRA et al., 2014; VILHENA et al., 2010) não encontraram diferença 

significativa em seu uso, enquanto quatro randomizados (DIVARIS, PREISSER, 

SLADE, 2013; SLADE et al., 2011; LAWRENCE et al., 2008; ELLWOOD et al., 2004) 

e quatro não randomizados (PITCHIKA et al., 2013; MILGROM, OHNMAR, 2009; 

ANDRUSKEVICIENE et al., 2008; HOLVE, 2008) descreveram uma ação positiva do 

uso do fluoreto.  

Quando a ação principal foi a aplicação de verniz fluoretado duas vezes ao 

ano (PITCHIKA et al., 2013; DIVARIS, PREISSER, SLADE, 2013; SLADE et al., 

2011; LAWRENCE et al., 2008) com avaliação do incremento de cárie após 24 

meses, foi registrada uma redução de 25% no risco relativo principalmente nas 

superfícies que eram sadias no baseline (DIVARIS, PREISSER, SLADE, 2013) ou 

em lesões não cavitadas (PITCHIKA et al., 2013). A redução entre 18 e 25% sugere 

que o uso de verniz bianual (SLADE et al., 2011) pode ser eficaz na prevenção da 

cárie dentária (SLADE et al., 2011; HOLVE, 2008). É importante salientar que, em 

três dos estudos citados acima, o dentifrício fluoretado de baixa concentração foi 

utilizado como medida preventiva completar ao verniz fluoretado (PITCHIKA et al., 

2013; DIVARIS, PREISSER, SLADE, 2013; SLADE et al., 2011) e em outros dois 

não houve orientação de saúde bucal (HOLVE, 2008; LAWRENCE et al., 2008). 

Estas são razões que podem justificar o impacto na redução da cárie dentária com o 

uso de verniz fluoretado bianual, considerando não haver evidências que suportem o 

uso de dentifrício com 500 ppm F para a prevenção da cárie dentária (SANTOS, 

OLIVEIRA, NADANOVSKY, 2013).  

De outra forma, os demais estudos randomizados que também utilizaram 

verniz fluoretado como principal estratégia não encontraram redução significativa em 

acompanhamentos de 12 (MEMARPOUR et al., 2016) a 24 meses (ANDERSON et 

al., 2016; AGOUROPOULOS et al., 2014; JIANG et al., 2014; OLIVEIRA et al., 
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2014). Cabe destacar que a presença de um programa preventivo com orientação 

de higiene bucal com dentifrício (>1.000 ppm) e dieta nos grupos esteve presente na 

maioria dos estudos (ANDERSON et al., 2016; MEMARPOUR et al., 2016; 

AGOUROPOULOS et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2014) e que, reforçando a 

qualidade metodológica deles, em três havia grupo placebo, sendo dois duplo cego 

(OLIVEIRA et al., 2014; AGOUROPOULOS et al., 2014) e um único cego 

(MEMARPOUR et al., 2016). A partir desses estudos pode-se verificar que a ação do 

verniz fluoretado de forma isolada, não teve benefício adicional significativo.   

A escovação supervisionada duas vezes ao dia com dentifrício fluoretado de 

baixa concentração com ou sem associação à aplicação de gel de flúor fosfato 

acidulado 1,23% três vezes ao ano evidenciou uma diminuição significante no 

incremento de cárie após 24 meses quando comparados a um grupo sem 

intervenção, mas não houve diferença entre elas (ANDRUSKEVICIENE et al., 2008). 

Esse estudo apresenta resultado contraditório às evidências disponíveis na literatura 

(WALSH et al., 2010; SANTOS, OLIVEIRA, NADANOVSKY, 2013) embora além da 

quantidade de flúor também tenha a supervisão diária que implicaria na melhor 

qualidade da remoção do biofilme. Mas também é preciso considerar que esse 

estudo, quando avaliado metodologicamente em uma revisão sistemática com meta-

análise que o incluiu (SANTOS, OLIVEIRA, NADANOVSKY, 2013), foi considerado 

mal relatado, sendo que dentre os nove domínios de avaliação da qualidade 

metodológica, seis foram julgados como não claros, incluindo randomização, 

alocação e cegamento, considerados importantes contra o viés. 

Anteriormente, em 2004, Ellwood et al. realizaram um estudo em que 

compararam a influência da presença do dentifrício e da sua concentração no 

incremento de cárie considerando o índice de Townsend, e verificaram que 

disponibilizar dentrifrício fluoretado independente da concentração proporcionou 

benefício as crianças do quartil 4 (menor renda), enquanto que para as crianças dos 

quartil 1 (maior renda) apenas o dentifrício com alta concentração foi efetivo.   

A concentração de flúor (550 e 1.100 ppm) e também a diferença do pH (4,5 e 

7,0) foi testada em dentifrícios líquidos e não foi encontrada diferença significante, 

após 20 meses, no incremento de cárie em crianças vivendo em área com água 

fluoretada em comparação com o dentifrício convencional (1.100 ppm) (VILHENA et 

al., 2010). Desta forma, o fluoreto se mantém como uma boa medida preventiva, 
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concordando com os achados da revisão sistemática de Santos, Oliveira, 

Nadanovsky (2013).  

Seguindo com os métodos químicos, a clorexidina foi objeto de avaliação em 

6 estudos, sendo quatro randomizados (PUKALLUS et al., 2013; ROBERTSON et 

al., 2013; CHEDID et al., 2012; DU et al., 2006). O uso do verniz de clorexidina a 1% 

quatro vezes ao ano foi capaz de reduzir o incremento médio de cárie após 12 

meses (PLOTZITZA et al., 2005) e também após 24 meses nos molares quando 

usado na concentração de 40%, duas vezes ao ano (DU et al., 2006). Chedid et al. 

(2012), considerando o risco à cárie dentária utilizou diferentes estratégias 

associando verniz de clorexidina a 1% com verniz fluoretado, orientação de 

escovação e dieta observando uma redução de novas lesões cariosas. No entanto, 

descrevem ser difícil determinar os efeitos isolados da clorexidina uma vez que o 

uso foi concomitante com flúor (CHEDID et al., 2012). 

 Outros estudos, utilizaram como veículo para clorexidina a forma de gel e 

esses, mesmo com variação na concentração e frequência de uso, 0,12% uma vez 

por dia (PUKALLUS et al., 2013) ou 4% duas vezes por dia, por três dias 

consecutivos com intervalo de três meses (PETTI, HAUSEN, 2006) não mostraram 

efeito significativo na prevenção de cárie aos 18 (PETTI, HAUSEN, 2006) e 24 

(PUKALLUS et al., 2013) meses de acompanhamento. Somando-se a estes, 

Robertson et al. (2013) aplicando solução de 10% de clorexidina em gestantes não 

observou redução de cárie em seus filhos após 12 e 24 meses. Com as informações 

existentes, pode-se sugerir que a clorexidina apresenta melhor efeito protetor 

quando utilizada na forma de verniz de no mínimo a 1%, no entanto, mais estudos 

são necessários para avaliar o seu real efeito no controle e/ou prevenção da cárie 

em bebês. 

Também tem sido relatado o uso do xylitol, devido ao seu efeito redutor dos 

níveis de Streptococcus mutans (SM) no biofilme bacteriano e na saliva (SEKI et al., 

2011), quando testado para prevenir e/ou controlar cárie na primeira infância teve 

um efeito protetor após 12 meses, quando administrado de forma tópica na dose de 

oito gramas diárias (MILGROM et al., 2009), dosagens inferiores não mostraram 

efetividade (SEKI et al., 2011; MEURMAN et al., 2009), evidenciando a necessidade 

de métodos preventivos adicionais (MEURMAN et al., 2009). 
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Outros produtos como fosfopeptídeo de caseína fosfato de cálcio amorfo 

(10%) usado diariamente na escola após a escovação como método auxiliar ao 

fluoreto na remineralização das lesões de cárie, com acompanhamento de 12 meses 

não resultaram em uma melhora significativa na prevenção de cárie 

(SITTHISETTAPONG et al., 2015; SITTHISETTAPONG et al., 2012). Por outro lado, 

o uso de nano fluoreto de prata em associação a orientação de higiene bucal e dieta 

(SANTOS JR. et al., 2014) ou a aplicação de iodo povidona a 10% (LOPEZ et al., 

2002), após 12 meses de acompanhamento mostraram efetividade no controle da 

progressão da lesão de cárie em comunidades carentes (SANTOS JR. et al., 2014) 

ou na prevenção em crianças com alto risco de cárie (LOPEZ et al., 2002). 

Outra estratégia estudada como complemento aos cuidados preventivos é a 

terapia com probióticos, devido a suas ações locais como co-agregação, inibição 

competitiva, produção de bacteriocinas e ação via sistêmica baseada na imunidade 

(HEDAYATI-HAJIKAND et al., 2015). No estudo randomizado, duplo-cego, placebo 

controlado, de Hedayati-Hajikand et al.(2015) o uso diário de tabletes mastigáveis 

com probióticos como adjunto ao dentifrício fluoretado diário reduziram o 

desenvolvimento de cárie após 12 meses, entretanto mais estudos são necessários 

para clarear a sua ação sem a presença do fluoreto do dentifrício.  

A utilização de métodos físicos de controle do biofilme na prevenção de cárie 

na primeira infância também tem sido realizada. Quando utilizada em conjunto com 

orientação de higiene bucal e dieta a aplicação de cimento de ionômero de vidro em 

molares decíduos não apresentou benefício adicional (CHADWICK, TREASURE, 

PLAYLE, 2005). Entretanto, se aplicado como uma barreira na superfície dentária 

em crianças com fissuras de lábio e/ou palato, em hipoplasia ou alterações dentárias 

promoveu remineralização do esmalte e diminuição da aderência da placa, tendo 

efeito preventivo na cárie dentária após 12 meses (SUZUKI et al., 2005). 

As ações educativas com o uso de panfletos, vídeos, distribuição de kits 

(escova e pasta de dentes) com pequenas variações na estratégia demonstraram 

efeitos positivos na prevenção da cárie da primeira infância em avaliações aos 12 

(AZEVEDO et al., 2015), e aos 20 meses (PLUTZER, KEIRSE, 2011), no entanto 

sem efeito significativo aos 24 meses (BLINKHORN et al., 2003) e no terceiro ano de 

vida (NEUMANN et al., 2011). A falha em demonstrar os benefícios dessas ações 

educativas no período de 24 meses é justificada pelos autores devido à falta de 
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habilidade dos profissionais em identificar crianças em risco de cárie e também a 

dificuldade das mães em seguir as orientações passadas pelo profissional 

(BLINKHORN et al., 2003). Já, o estudo com desfecho no terceiro ano de vida 

(NEUMANN et al., 2011) pode não ter apresentado efeito positivo por ter realizado 

uma única intervenção educativa quando os bebês tinham 8 meses.  

Estratégias envolvendo entrevista motivacional direcionada à mãe parecem 

promissoras, pois quando conduzidas em dois ensaios clínicos randomizados 

(BLINKHORN et al., 2003; HARRISON et al., 2007) utilizando o mesmo protocolo 

encontraram efeito positivo na prevenção e/ou controle da cárie após 24 meses. A 

abordagem de aconselhamento personalizado, concentrando-se em estratégias para 

transformar os pais em autores da ação, oferecendo caminhos possíveis mostra-se 

promissora. 

Embora a orientação de dieta esteja presente na maioria das intervenções 

conduzidas pelos cirurgiões-dentistas (ANDERSON  et al., 2016; PITCHIKA et al., 

2013; PEREIRA, DO CARMO MATIAS FREIRE, 2004; PIENIHÄKKINEN, JOKELA, 

2002; LEMOS et al., 2011; CHADWICK, TREASURE, PLAYLE, 2005; SLADE et al., 

2011; CHEDID et al., 2012; PETTI, HAUSEN, 2006; VAN DEN BRANDEN et al., 

2014; AZEVEDO et al., 2015; BLINKHORN et al., 2003), existem estudos 

específicos das ações educativas através de aconselhamento, panfletos e/ou visitas 

domiciliares reforçando os “Dez passos para a alimentação saudável”. Que, quando 

conduzidas por profissionais da nutrição em visitas domiciliares de aconselhamento, 

foi capaz de reduzir significantemente a prevalência de cárie aos quatro anos de 

idade (FELDENS et al., 2010), enquanto ações educativas na forma de pôster fixado 

no consultório e panfletos na busca de repassar essas informações para gestantes e 

lactantes não mostraram, após 30 meses, diferença significativa na redução de cárie 

(CHAFFEE, FELDENS, VÍTOLO et al., 2013). Estes dados podem nos mostrar que 

para uma estratégia ser efetiva ela deve ser ativa e conduzida por pessoas com foco 

no tema, parecendo que o odontólogo se preocupa mais com a situação de higiene 

bucal do que com o efeito de um consumo não racional de açúcares. 

Por fim, na avaliação da efetividade dos programas destinados a prevenção 

e/ou controle da cárie dentária na primeira infância, de onze estudos incluídos  

apenas um era randomizado (RAMOS-GOMEZ et al., 2012) e sete apresentavam 

um grupo controle (WAGNER, HEINRICH-WELTZIEN, 2017; MEDEIROS et al., 
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2015; VAN DEN BRANDEN et al., 2014; RAMOS-GOMEZ et al., 2012; LEMOS et 

al., 2011; WENNHALL et al., 2005; PIENIHÄKKINEN, JOKELA, 2002). Do total, dez 

apresentaram resultados positivos para a prevenção e/ou controle da cárie 

(MEDEIROS et al., 2015; WAGNER, HEINRICH-WELTZIEN, 2017; GAUBA, 

GOYAL, MITTAL, 2016; PEREIRA, DO CARMO MATIAS FREIRE, 2004; 

PIENIHÄKKINEN, JOKELA, 2002; FRANÇA-PINTO, 2015; WENNHALL et al., 2005; 

LEMOS et al., 2011; VAN DEN BRANDEN et al., 2014) e um não apresentou 

diferença significativa (RAMOS-GOMEZ et al., 2012).  

Quando o aconselhamento materno e/ou familiar sobre hábitos nutricionais, 

dieta, saúde e higiene bucal é o principal enfoque, a intervenção educativa tem 

efeito temporário em um grupo de crianças participantes de um programa voltado à 

saúde geral, mesmo sendo ofertado um kit com panfleto, escova e dentifrício até que 

elas completassem três anos de idade, tendo efeito positivo na avaliação aos três 

anos e sem diferença ao cinco anos (VAN DE BRANDEN et al., 2014).  Pois além da 

ação educativa, o acompanhamento periódico é importante na manutenção da 

saúde bucal (GAUBA, GOYAL, MITTAL, 2016; MEDEIROS et al., 2015; FRANÇA-

PINTO, 2015).  

Vários programas foram embasados na avaliação do risco de cárie 

(WAGNER, HEINRICH-WELTZIEN, 2017; GAUBA, GOYAL, MITTAL, 2016; 

PEREIRA, DO CARMO MATIAS FREIRE, 2004; PIENIHÄKKINEN, JOKELA, 2002; 

FRANÇA-PINTO, 2015) levando a ações de controle do biofilme e aplicações 

profissionais de flúor (WAGNER, HEINRICH-WELTZIEN, 2017; GAUBA, GOYAL, 

MITTAL, 2016; PEREIRA, DO CARMO MATIAS FREIRE, 2004; PIENIHÄKKINEN, 

JOKELA, 2002; FRANÇA-PINTO, 2015), de selante (PIENIHÄKKINEN, JOKELA, 

2002) e, se necessário, de restaurações (GAUBA, GOYAL, MITTAL, 2016; 

PEREIRA, DO CARMO MATIAS FREIRE, 2004; PIENIHÄKKINEN, JOKELA, 2002; 

FRANÇA-PINTO, 2015). Em crianças pequenas, o gerenciamento baseado em risco 

da cárie parece prático, pois a prevenção pode ser direcionada eficazmente para 

indivíduos em risco (PIENIHÄKKINEN, JOKELA, 2002). 

Importante destacar que quanto mais cedo for o ingresso em programas 

melhor será a condição bucal (PEREIRA, DO CARMO MATIAS FREIRE, 2004; 

FRANÇA-PINTO, 2015; LEMOS et al., 2011) sendo que iniciar antes do primeiro ano 

de vida proporcionou significativamente uma menor incidência de cáries aos 3 anos 
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de idade (FRANÇA-PINTO, 2015). Ramos-Gomez et al. (2012) em ensaio clínico 

randomizado além do aconselhamento de saúde bucal do programa, incluiu em um 

grupo a aplicação de verniz fluoretado (22.600 ppm F) bianual no bebê e aplicação 

na mãe de clorexidina 0,12% quatro vezes ao ano, não encontrando uma melhora 

significativa. Porém, quando foi avaliado a efetividade de um programa de atenção 

odontológica à gestante (pré-natal odontológico) os resultados apontaram para uma 

melhora significativa (RP 2,45/IC 1,54-5,47) na experiência de cárie em seus filhos 

no terceiro ano de vida (FRANÇA-PINTO, 2015) e a prevenção das lesões cavitadas 

em dentina aos quatro anos de idade (MEDEIROS et al., 2015), quando as crianças 

vieram pelo menos uma vez por ano (FRANÇA-PINTO, 2015; MEDEIROS et al., 

2015) ao programa. 

 

2.5 Conclusões 

 

Intervenções com verniz fluoretado, xylitol, fluoreto de prata, iodo povidona ou 

probióticos apresentam benefício adicional quando associadas ao aconselhamento 

de higiene bucal e de dieta e uso de dentifrício fluoretado, tendo efeito limitado 

quando utilizados de forma isolada. 

A utilização de fosfopeptídeo de caseína – fosfato de cálcio amorfo ou de 

cimento de ionômero de vidro como barreira física carecem de mais estudos para 

que possam conclusões possam ser inferidas.  

O verniz de clorexidina, intervenções educativas e a estratégia da entrevista 

motivacional apresentaram resultados promissores na prevenção de cárie. 

A inserção do(a) bebê/criança em um programa com aconselhamento 

materno e/ou familiar sobre saúde geral, higiene bucal e dieta, enfatizando o 

acompanhamento periódico e o gerenciamento baseado na avaliação do risco 

demonstrou ser a estratégia que mais favoreceu o controle do risco e da doença 

cárie dentária na primeira infância. 
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3 Protocolo para avaliação do risco à atividade de cárie em bebês  

 

3.1 Introdução 

 

A determinação do risco de cárie em odontopediatria objetiva auxiliar o clínico 

na tomada de decisão em relação à estratégia preventiva, à necessidade de 

tratamento e aos intervalos de retorno (TELLEZ et al., 2013). Um protocolo para 

avaliação do risco de cárie ideal deve ter alta validade e confiabilidade, ser de fácil 

aplicação prática e ter baixo custo (HÄNSEL PETERSON, ISBERG, TWETMAN, 

2010).  

Na literatura, o método mais divulgado de avaliação de risco exclusivamente 

para bebês é o da Academia Americana de Odontopediatria (AMERICAN ACADEMY 

OF PEDIATRIC DENTISTRY (AAPD), 2017a). O da Associação Dentária Americana 

(ADA), engloba crianças de zero a seis anos de idade (AMERICAN DENTAL 

ASSOCIATION, 2014) e o método CAMBRA (Caries Management by Risk 

Assessment), é para crianças acima de seis anos e adultos (FEATHERSTONE et al., 

2007). Existe ainda o Cariograma que é um programa de computador interativo que 

avalia o risco do desenvolvimento de novas lesões de cárie em adultos e crianças 

(HÄNSEL, TWETMAN, BRATTHAL, 2002).  

As evidências científicas da capacidade dos sistemas/guias de avaliação do 

risco de cárie existentes em predizer futuras lesões de cárie são fracas (TELLEZ et 

al., 2013).  O único sistema para o qual tinham sido desenvolvidos estudos 

longitudinais foi o Cariograma, sendo constado que esse método combinou 

sensibilidade e especificidade para a predição de cárie na dentição permanente, no 

entanto apresentou utilidade limitada quando utilizado em crianças pré-escolares 

(TELLEZ et al., 2013). Variações desse método também tem sido testadas, 
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sugerindo, no entanto, fracas evidências (HOLGERSON, TWETMAN, STECKSEN-

BLICKS, 2009; HÄNSEL PETERSSON, ISBERG, TWETMAN, 2010). 

Além disso, os métodos existentes não partem de uma perspectiva de saúde 

para avaliar o risco à atividade de cárie, de outra forma, buscam predizer o risco 

para o desenvolvimento de novas lesões de cárie. Dentro desse contexto, a partir do 

conhecimento dos fatores de risco para atividade de cárie em bebês/crianças dos 

zero aos 36 meses, o objetivo desse trabalho é apresentar o protocolo utilizado no 

projeto de extensão Atenção Odontológica Materno-infantil para prever o risco de 

atividade de cárie e avaliar que fator(es) mais influencia(m) na presença do risco de 

cárie no segundo ano de vida. 

 

3.2 Metodologia 
 

3.2.1 Desenho do estudo 

Foi realizada uma avaliação transversal de dados de prontuários de bebês 

acompanhados no Projeto de extensão Atenção Odontológica Materno-infantil 

(AOMI), da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Pelotas (FO-

UFPel) no ano 2000 até 2016. 

 

3.2.2 População 

Foram estudados prontuários de bebês atendidos no projeto AOMI que é, um 

projeto de extensão desenvolvido com uma carga horária de quatro horas semanais. 

E seu objetivo é acolher as díades mãe-filho, com o foco no acompanhamento 

periódico do bebê, cuja a proposta é de uma consulta no primeiro ano de vida e 

duas no segundo e no terceiro ano de vida. A maioria dos bebês ingressam no 

programa antes do primeiro ano de vida, mas o projeto também acolhe bebês que 

iniciarem antes de completarem dois anos de idade.  A partir do ingresso, a 

frequência de acompanhamento e as condutas foram realizadas de acordo com a 

avaliação individual de risco a atividade de cárie. 

  

3.2.3 Critérios de inclusão 

Foram incluídos nesta avaliação os prontuários de bebês assistidos no projeto 

AOMI que estivessem livres de cárie, com os dados corretamente preenchidos e 
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com, pelo menos, uma avaliação de risco à atividade de cárie no segundo ano de 

vida.  

3.2.4 Protocolo de avaliação de risco a atividade do Projeto AOMI 

 

O protocolo utilizado pelo projeto AOMI (Figura 3.1) para aplicar em bebês em 

situações de saúde bucal, buscando predizer o risco de instalação da cárie da 

primeira infância (CPI), é uma adaptação dos métodos existentes para avaliação do 

risco de novas lesões de cárie preconizados pela Academia Americana de 

Odontopediatria (Anexo A), Associação Dentária Americana (Anexo B) e método 

CAMBRA (Caries Management by Risk Assessment, Anexo C) (AAPD, 2017a, 

AMERICAN DENTAL ASSOCIATION, 2014, FEATHERSTONE et al., 2007). Foram 

incluídos parâmetros relacionados ao comportamento materno e familiar 

considerando fatores de risco comprovadamente relacionados à CPI (GHAZAL et al., 

2015; CORRÊA-FARIA et al., 2013) e fisiológicos da cavidade bucal do bebê 

(CAUFIELD, LI, BROMAGE, 2012; LIMEIRA et al., 2010; FOSTER, FITZGERALD, 

2005).  

Os parâmetros foram pontuados, considerando fatores da anamnese e do 

exame físico do bebê, somados a observação profissional do autocuidado materno 

para determinar a situação de risco à atividade de cárie. Para o parâmetro de 

autocuidado materno, os critérios são: 0=bom (mãe motivada ou desmotivada, com 

nenhuma ou pouca placa, sem atividade de cárie); 2 =médio (mãe pouco motivada, 

com placa, com alguma lesão ativa de cárie em superfície proximal ou oclusal ou 

sem atividade mesmo com número maior de dentes cariados, perdidos ou 

obturados); e 4=ruim (mãe desmotivada ou mesmo motivada, com placa, com lesões 

ativas de cárie nas superfícies livres e lisas ou muitas proximais e oclusais).   

Na avaliação da motivação materna pela equipe são considerados os 

seguintes fatores: a percepção profissional da motivação materna observada pela 

equipe de atendimento.  A mãe com alta motivação estava atenta e preocupada com 

a saúde bucal do seu filho(a) mesmo que com dificuldades em atender as 

adequações sugeridas; na média motivação aquela  mãe  que  embora estivesse 

atenta e preocupada com a saúde bucal do seu filho(a), encontrava dificuldade para 

tudo, embora atendesse as sugestões de adequações; a mãe com baixa motivação 

aquela desatenta, que desviava o olhar quando estava recebendo as orientações, 
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responsabilizando o próprio filho(a) de cuidar da boca e não atende as sugestões de 

adequações.  

A partir da pontuação dos parâmetros, o bebê é classificado em: sem risco, 

com risco presente e com alto risco presente.  

 

Figura 3.1 – Protocolo de avaliação de risco do Projeto de Extensão Atenção 

Odontológica Materno-Infantil. 

 

 

3.2.5 Coleta de dados 

 

Foram coletados dados do prontuário (Anexo D) de forma padronizada, por 

uma única pessoa, seguindo critérios pré-definidos, tanto dos registros da anamnese 

como do exame da cavidade bucal (Apêndice A). Os dados referentes à avaliação 

de risco à atividade foram o mais próximo ao final do segundo ano de vida. Todos os 

parâmetros da avaliação de risco foram considerados:  aleitamento noturno (ausente 

e presente), frequência diária de sacarose (≤7 e > 7 vezes), relato do início da 
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higiene bucal (antes ou com o primeiro dente e >2 meses após irrupção), 

participação familiar na higiene bucal (presente e ausente), doença crônica (ausente 

e presente), escolaridade materna (≤ 8 e > 8 anos de estudo), placa visível no 

exame ao segundo ano de vida (ausente e presente), época da irrupção do primeiro 

molar decíduo (≤ 15 meses e ≥ 16 meses), espaço interdental no arco (presente e 

ausente), alteração dentária (ausente e presente) e autocuidado materno 

(ótimo/bom, satisfatório e ruim). 

 

3.2.6 Padronização dos exames no projeto AOMI.  
 

Todo exame clínico e intervenção dentária foram realizados por uma equipe 

treinada composta por um dentista experiente (especialista em odontopediatria) 

responsável pelos exames, um estudante de graduação e um aluno auxiliar. Para 

padronizar os procedimentos, um processo de treinamento foi realizado a cada seis 

meses. Com aproximadamente seis horas de treinamento teórico através de uma 

apresentação em que foram explicados os índices e protocolos utilizados no 

programa. O exame físico de crianças com até 12 meses de idade é conduzido na 

macri e, a partir dessa idade, geralmente pela técnica do joelho até o joelho e com o 

aumento da idade e desenvolvimento da criança, na cadeira odontológica. Refletor 

de luz artificial, gaze foram sempre utilizados e compressão de ar com sucção de 

saliva, odontoscópio e uma pequena cureta sempre que necessário. 

 

3.2.7 Considerações Éticas 
 

 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Odontologia da UFPel pelo parecer 57/2013 (Anexo E) e as mães após 

orientadas, assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido antes do 

atendimento as seus filho(a) e permitindo o uso dos dados mantendo o anonimato. 

 

3.2.8 Análise Estatística 
 

Para avaliar os parâmetros mais associados ao risco de cárie no segundo ano 

de vida, os dados foram divididos em dois grupos: de bebês sem risco e com risco. 

Foi realizada uma análise multivariada através da Regressão de Poisson com 

variância robusta para os fatores independentes associados ao desfecho risco á 

atividade de cárie no segundo ano de vida em bebês assistidos no projeto AOMI, 
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estimando-se a razão de prevalência (RP) e os intervalos de confiança (IC) de 95%, 

com nível de significância de 5%. 

 

Tabela 3.1 – Análise bruta e ajustada da associação entre o risco à atividade de cárie no 

segundo ano de vida e variáveis independentes, em crianças assistidas no projeto AOMI, 

Pelotas, RS. (n= 476) 

 
Variáveis 

Risco de cárie no 2.º ano de vida    

RP Bruta 

 (IC 95%) 
Valor de 

p* 
RP Ajustada 

(IC 95%) 
Valor de 

p* 

Aleitamento noturno   0,010  0,032 
Ausente 
Presente 

1,00 
1,16 (1,04 – 1,31) 

 1,00 
1,10 (1,01 – 1,20) 

 

     
Frequência de sacarose   < 0,001  < 0,001 
≤ 7 vezes/dia  
>7 vezes/dia  

1,00 
1,35 (1,28 – 1,43) 

 1,00 
1,26 (1,20 – 1,32) 

 

     
Início da Higiene bucal      < 0,001  0,033 
Antes ou com o primeiro dente  
>2 meses após irrupção 

1,00 
1,15 (1,06–1,24) 

 1,00 
1,07 (1,01– 1,14) 

 

     
Participação familiar na HB  < 0,001   0,039 
Presente 1,00 

1,23 (1,14 – 1,31) 
 1,00  

Ausente  1,06 (1,00 – 1,12)  
     
Doença crônica   0,564  0,330 
Ausente  
Presente  

1,00 
1,02 (0,95 – 1,10) 

 1,00 
1,03 (0,97 – 1,09) 

 

     
Escolaridade materna   < 0,001  < 0,001 
>8 anos  
≤ 8 anos 

1,00 
1,21 (1,14 – 1,28) 

 1,00 
1,11 (1,05 – 1,16) 

 

    

Placa visível no 2.o ano de vida  < 0,001  < 0,001 
Ausente  1,00 

1,39 (1,32 – 1,47) 
 1,00  

Presente  
 

 1,27 (1,21 – 1,34)  

Irrupção do primeiro molar decíduo 0,401  0,675 
≤ 15 meses  1,00 

0,97 (0,92 – 1,04) 
 1,00  

≥ 16 meses   0,99 (0,95 – 1,04)  
 
Espaço interdental no arco 

  
0,104 

  
0,930 

Presente  1,00 
1,06 (0,99 – 1,13)  

 1,00  
Ausente   
 

 1,00 (0,95 – 1,05)  

Alteração dentária   0,589  0,974 
Ausente  1,00 

1,03 (0,93 – 1,13) 
 1,00  

Presente  
 

 1,00 (0,94 – 1,07)  

Autocuidado materno      
Ótimo /bom  1,00 

1,24 (1,16 – 1,34) 
1,47 (1,37 – 1,58) 

 1,00  
Satisfatório (médio)  < 0,001 1,11 (1,04 – 1,18) < 0,001 
Ruim  < 0,001 1,24 (1,16 – 1,33) < 0,001 

RP= razão de prevalência    IC= intervalo de confiança 
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3.3 Resultados 

 Foram analisados os dados de 476 crianças, idade média de 18,7meses, 

sendo 50,2% meninos. Em análise ajustada, descrita na tabela 3.1, o aleitamento 

noturno, o consumo de sacarose superior a sete vezes por dia, o início tardio da 

higiene bucal, a ausência de participação familiar na higiene bucal, a escolaridade 

materna menor ou igual há oito anos, a presença de biofilme bacteriano ao exame 

clínico no segundo ano de vida e o autocuidado materno médio e ruim foram fatores 

significativamente associados ao risco à atividade de cárie no segundo ano de vida.  

 

 

3.4 Discussão 

 

Na avaliação dos parâmetros utilizados, fica evidente o papel dos hábitos 

comportamentais maternos e/ou familiares para a determinação do risco à atividade 

de cárie na primeira infância. Durante esse período, o indivíduo é dependente dos 

cuidados maternos e/ou familiares, sendo as características comportamentais e 

socioeconômicas da mãe, ou do cuidador primário, indissociáveis da condição de 

saúde bucal do seu filho (LEONG et al., 2013).  

A menor escolaridade materna esteve associada ao risco de desenvolver 

atividade de cárie no segundo ano de vida, assim como ausência de participação 

familiar na higiene bucal e o seu início tardio. O baixo nível de escolaridade dos pais 

pode implicar conhecimentos insuficientes em relação à saúde bucal e, 

consequentemente, uma maior frequência de cárie na primeira infância em seus 

filhos (CORRÊA-FARIA et al., 2013). O desenvolvimento do hábito de higienizar a 

cavidade bucal do bebê, por exemplo, parece estar relacionado com a condição 

econômica da família em que a criança vive, tendo impacto a escolaridade do 

cuidador primário, particularmente da mãe (AIDA et al., 2006; RAMOS-GOMEZ et 

al., 2002; MARTHALER, 2004). A baixa renda familiar está associada ao nível de 

escolaridade dos pais, acesso a informações sobre saúde e aos serviços de saúde. 

Perspectivas inadequadas também são relatadas quanto à manutenção da saúde 

bucal da criança, bem como a necessidade de usar os serviços odontológicos e ter 

hábitos saudáveis de alimentação e higiene (CORRÊA-FARIA et al., 2013).  

Em relação aos cuidados com a higiene bucal do bebê, é necessário salientar 

que a mesma deva ser iniciada o mais tardar com irrupção do primeiro dente (AAPD, 
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2017b) e a importância do uso de dentifrício fluoretado na prevenção e da cárie a 

partir do nascimento do primeiro dente (WALSH et al., 2010). Sendo que iniciar a 

higiene bucal mais de dois meses após a irrupção do primeiro dente esteve 

associado a maior risco à atividade de cárie nesse estudo. 

A presença do biofilme bacteriano no exame do segundo ano de vida também 

é um forte parâmetro relacionado ao risco á atividade. Esse fator demonstra a 

dificuldade de higienizar os dentes dos bebê/criança de maneira adequada. Pré-

escolares ainda não possuem a destreza manual necessária para a manutenção de 

higiene bucal adequada, e quando sem supervisão durante a escovação apresentam 

pobre higiene bucal caracterizada pela presença de placa visível (JIANG et al., 

2014). Embora crianças com higiene bucal insatisfatória e as de famílias de baixa 

renda apresentaram maior frequência de cárie na primeira infância (CORRÊA-FARIA 

et al., 2013), sabe-se que a escovação regular dos dentes e o uso de dentifrício 

fluoretado são fatores de proteção para a cárie mesmo na presença de outros 

fatores de risco (LEONG et al., 2013).  

 Para Jose e King (2013), além da ausência da higiene bucal, a prolongação 

da amamentação é fator de risco para cárie na primeira infância. Pode-se hipotetizar 

que esta associação está relacionada à ausência de higiene bucal adequada após a 

amamentação, ou um atraso no início das práticas de higiene bucal e na falta de 

assistência dos pais durante a escovação dentária (JOSE, KING, 2013). Assim, 

avaliar a presença de aleitamento, especialmente o noturno é importante para, no 

conjunto dos fatores, alertar a família também dos efeitos negativos do hábito 

noturno frequente não só relacionado ao seio materno (CHAFEE et al., 2014) como 

também ao uso da mamadeira (ÁVILA et al., 2015). Durante os períodos de sono, 

com a diminuição da produção salivar, o desafio cariogênico, pela dieta líquida do 

bebê, representa um risco grande à manutenção da saúde bucal (BOWEN, 

LAWRENCE, 2005). 

Adicionalmente, os hábitos dietéticos familiares transmitidos ao bebê também 

foram importantes na identificação do risco à atividade de cárie em bebês. A 

associação da CPI com hábitos alimentares tem sido relacionada ao maior consumo 

de alimentos e bebidas doces (THITASOMAKUL et al., 2009; WARREN et al., 2009), 

dieta pobre (PALMER et al., 2010), hábitos irregulares de alimentação (FELDENS et 

al., 2010a; ARORA et al., 2011) e problemas nutricionais (FELDENS et al., 2010b). 
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 Foco importante deve ser dado à sacarose, carboidrato dietético mais 

cariogênico por ser fermentado pelas bactérias bucais e também servir de substrato 

de polissacarídeos extra e intracelulares no biofilme bacteriano (CURY et al., 2010). 

A recomendação da OMS (2015) para adultos e crianças é que o consumo de 

açúcares livres seja menos do que 10% da energia total consumida, sendo que 

taxas superiores a essa induzem altas taxas de cárie mesmo utilizando água e 

dentifrício fluoretados (SHEIHAM, JAMES, 2015). Cabe destacar que as práticas 

alimentares no primeiro ano de vida estão relacionados ao nível educacional 

materno (FELDENS et al., 2015), reforçando a importância da presença da 

escolaridade como parâmetro na avaliação do risco à atividade de cárie. 

Embora não tenha estado associado nesta amostra, a condição sistêmica tem 

sido incluída como fator para avaliar risco. Pois, algumas doenças crônicas, como 

por exemplo, asma, diabetes mellitus e hemofilia têm sido associadas com saúde 

bucal ruim e maior prevalência de lesões de cárie em comparação com crianças 

saudáveis (FOSTER, FITZGERALD, 2005). Crianças com deficiências físicas e/ou 

que apresentam dificuldade de aprendizagem podem ter vários fatores de risco para 

uma saúde bucal ruim, incluindo desvantagem social, exposição a medicamentos 

açucarados por longos períodos, anormalidades salivares, dificuldades com o uso da 

escova de dentes, má-oclusão, disfunção temporo-mandibular (abertura anormal da 

mandíbula), assim como ansiedade médica/odontológica (FOSTER, FITZGERALD, 

2005).  

A possibilidade de haver sítios retentivos de biofilme, como por exemplo, a 

presença da hipoplasia de esmalte em dentes decíduos é considerada nos 

protocolos (AAPD, 2017a) e descrita como fator de risco para cárie em estudos 

longitudinais (OLIVEIRA, CHAVES, ROSENBLATT, 2006; TARGINO et al., 2011). 

Tem sido proposto um subgrupo "cárie na primeira infância associada com 

hipoplasia", considerando crianças que, em situação de pobreza, compartilham 

características comuns: um ou múltiplos estresses perinatais resultando em 

hipoplasia de esmalte, colonização precoce e alta por bactérias cariogênicas 

(favorecida pelo defeito no esmalte dentário) e alta ingestão de alimentos 

processados ricos em carboidratos e açucares (CAUFIELD, LI, BROMAGE, 2012). 

 Defeitos no esmalte, falta de espaços no arco presença de dentes em infra 

oclusão que constam no protocolo não mostraram nem na análise bruta ter 
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associação com a presença do risco à atividade de cárie nos bebês no segundo ano 

de vida. No entanto, algumas particularidades devem ser esclarecidas ao cuidador 

primário em relação à higiene bucal do bebê, como o freio labial baixo que dificulta à 

limpeza dos incisivos superiores, os molares decíduos em infra oclusão a 

quantidade do dentifrício e a introdução do uso do fio dental, especialmente em sem 

espaços interdentais.  Embora não tenha influenciado na determinação da presença 

de risco no segundo ano de vida e nem ter sido associado à cárie severa no terceiro 

ano de vida (FRANÇA-PINTO, 2015), crianças sem espaços interproximais, arco tipo 

II de Baume, segundo LIMEIRA et al., 2010 apresentam maior possibilidade de 

desenvolver lesões de cárie interproximais.   

Ainda, é necessário considerar que a aquisição precoce de streptococcus 

mutans (SM) é um evento chave na história natural do desenvolvimento da doença 

cárie (BERKOWITZ, 2003). E que esse evento apresenta relação direta com a 

magnitude do inóculo, a frequência de pequenas inoculações e a dose mínima 

considerada infecciosa, dessa forma, mães com reservatórios salivares densos de 

SM representam um alto risco para a contaminação precoce do bebê (BERKOWITZ, 

2003).   

Neste contexto, o autocuidado materno médio ou ruim esteve fortemente 

associado ao risco. Pode-se inferir que mães com altos níveis de SM, higiene bucal 

inadequada e má alimentação, não só transmitem SM para seu filho, mas também 

oportunizam um ambiente de alto risco para o desenvolvimento da doença cárie 

(SEOW, 2012). Pois, embora a presença de bactérias cariogênicas seja um fator 

significativo para o desenvolvimento da cárie, é necessário considerar a natureza 

multifatorial dessa doença, salientando que fatores como hábitos alimentares, 

frequência e/ou tipo de alimentos e líquidos consumidos são capazes de modificar 

sua progressão (LEONG et al., 2013).   Destacamos também que a motivação 

materna faz parte do autocuidado e, embora a mesma tenha sido observada pela 

equipe profissional e seu instrumento não seja validado, a escassa literatura a 

respeito aponta para importância da sua avaliação e da realização de mais 

pesquisas a este respeito, uma vez que para sua avaliação não há necessidade de 

exame da cavidade bucal. 

Um protocolo ideal deve ter alta validade e confiabilidade, ser de fácil 

aplicação prática e ter baixo custo (HÄNSEL PETERSON, ISBERG, TWETMAN, 
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2010). Embora seja de fácil aplicação e sem custo no processo de atenção 

odontológica, o protocolo de risco à atividade da AOMI não foi validado. Mas, cabe 

destacar, que é um instrumento utilizado há mais de 15 anos e tem fornecido 

parâmetros confiáveis para a determinação do risco à atividade em bebês, 

atendendo aos seu objetivo, ou seja, auxiliar o clínico na tomada de decisão em 

relação à estratégia preventiva, à necessidade de tratamento e aos intervalos de 

retorno (TELLEZ et al., 2013).   

 Uma recondução da estratégia de aplicação merece ser revista, pois o 

protocolo é aplicado em crianças a partir do aparecimento do primeiro dente decíduo 

e, em cavidades bucais livres da doença cárie, favorecendo a adoção de estratégias 

para evitar a instalação da CPI. Mas com os resultados desse estudo, considerando 

que os fatores fisiológicos foram menos importantes que os comportamentais, se 

mais cedo houver a identificação isto favorecerá a adoção de hábitos maternos 

saudáveis.  

 

3.5 Conclusões 

 

Os resultados dessa pesquisa mostram que os parâmetros comportamentais 

(aleitamento noturno, consumo de sacarose superior a sete vezes por dia, início 

tardio da higiene bucal, ausência de participação familiar na higiene bucal, 

escolaridade materna inferior a oito anos de estudo, presença de biofilme bacteriano 

e autocuidado materno médio e ruim) foram mais importantes do que os fisiológicos 

(doença crônica, idade de irrupção do 1º molar decíduo, espaço interdental no arco e 

alteração dentária) na avaliação do risco à atividade de cárie no bebê no segundo 

ano de vida, destacando a inclusão de fatores maternos como a escolaridade e 

autocuidado.  
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4 Avaliação da trajetória de risco à atividade de cárie em bebês: 

acompanhamento do primeiro ao terceiro ano de vida 

 

4.1 Introdução 

 O reconhecimento da importância da saúde bucal nos primeiros anos de vida 

e a apropriação dessa filosofia pelos profissionais da saúde pode favorecer a 

disseminação do conhecimento e a incorporação de hábitos saudáveis pela família 

(AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRIC DENTISTRY (AAPD), 2017b). Assim, a 

primeira consulta odontológica do bebê deve acontecer dentro de seis meses do 

aparecimento do primeiro dente e não mais tarde do que 12 meses de idade (AAPD, 

2017b). O início mais cedo é considerado uma medida fundamental para prevenir o 

principal acometimento da saúde bucal da criança que é a cárie da primeira infância 

(CPI) que afeta as crianças logo após a erupção dentária (LEONG et al., 2013), 

chegando a acometer 18,7% (SILVEIRA et al., 2015) e 34,3% (CHAFFEE et 

al.,2014), respectivamente no segundo e terceiro anos de vida, levando a uma 

limitação nas funções bucais (ALSUMAIT et al., 2015).   

Algumas crianças tem sido consideradas mais vulneráveis a desenvolver a 

doença cárie, em outras palavras, têm maior risco (FARSI, MERDAD, MIRDAD, 

2013; GAO et al., 2010) e instrumentos são aplicados com o objetivo de predizer 

esse risco (AAPD, 2017a). Considerando que os sinais da CPI podem ser 

detectados logo após a erupção do primeiro dente (RAMOS-GOMEZ et al., 2012), 

para resultados ótimos, a avaliação do risco de caries deve ser realizada o mais 

cedo possível e antes do início do processo da doença (RAMOS-GOMEZ et al., 

2012, AAPD, 2017b). Receber, para consulta odontológica, crianças livres de cárie 

no primeiro ano de vida representa uma grande responsabilidade para profissionais 

da área de odontopediatria, já que a primeira infância é um estágio crítico para a 
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formação da saúde e de hábitos, e os pais são frequentemente receptivos nessa 

fase (SKOUTERIS et al., 2010). Assim, este período oferece uma oportunidade 

única para intervenções em hábitos comportamentais familiares (AAPD, 2017b). 

Trabalhando a partir da determinação do risco de cárie, é possível identificar 

os fatores que estão aumentando a probabilidade do desenvolvimento da doença 

(DIVARIS et al., 2016). E a partir daí lançar mão de recursos para a manutenção da 

saúde, ou seja, impedir que a criança saia de uma condição de ausência de risco, ou 

risco baixo para alto risco ou desenvolvimento de atividade de cárie (TELLEZ et al. 

2013, DIVARIS et al., 2016). O cuidado de acordo com as necessidades individuais 

de saúde bucal dos indivíduos é um objetivo ambicioso, mas realizável (DIVARIS et 

al., 2016).  

No entanto, existem evidências fracas sobre os sistemas para avaliação do 

risco de cárie, não sendo possível determinar se indivíduos identificados com alto 

risco por esses sistemas terão melhor custo-benefício a longo prazo no que diz 

respeito a prevenção da doença cárie (TELLEZ et al., 2013). Assim, o objetivo desse 

trabalho foi traçar a trajetória de risco à atividade de cárie e os fatores relacionados 

à manutenção da saúde bucal de crianças acompanhadas do primeiro ao terceiro 

ano de vida no projeto AOMI. 

 

4.2 Metodologia 

 

4.2.1 Desenho do estudo 

Foi realizado um estudo retrospectivo com a avaliação longitudinal de dados 

de prontuários de bebês/crianças acompanhados (as) por três anos no projeto de 

extensão Atenção Odontológica Materno-infantil (AOMI), da Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal de Pelotas (FO-UFPel). 

 

4.2.2 População 

Foram estudados os dados dos prontuários dos (as) bebês/crianças atendidos 

(as) no projeto de extensão AOMI, da Faculdade de Odontologia da FO-UFPel, do 

ano 2000 até 2016.  O projeto de extensão é desenvolvido com uma carga horária 

de quatro horas semanais e tem como proposta acolher as díades mãe-filho, com o 
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foco no acompanhamento periódico do bebê, cuja a proposta é de uma consulta no 

primeiro ano de vida, duas no segundo e no terceiro ano de vida. Assim, a maioria 

dos bebês ingressaram no programa antes do primeiro ano de vida. A partir do 

ingresso, a frequência de acompanhamento e condutas clínicas adotadas são 

baseadas na avaliação individual de risco à atividade de cárie (Tabela 4.1). 

 

4.2.3 Critérios de inclusão 

Foram incluídos nesta avaliação os dados dos bebês assistidos no projeto 

AOMI que tivessem: a primeira consulta antes do primeiro ano de vida, pelo menos 

uma avaliação de risco à atividade de cárie a cada ano de vida com intervalo de, no 

máximo, oito meses, e a condição da cavidade bucal com relação à cárie dentária do 

bebê corretamente preenchidas. 

 

            Tabela 4.1- Conduta de acordo com classificação do risco à atividade de cárie. 

 
Classificação 

de risco 

     
SEM RISCO 

 
RISCO PRESENTE 

 
ALTO RISCO 

 
 
 
 
 

Conduta 

Parabenizar e estimular a 
manutenção dos hábitos 

saudáveis. 

Identificar o hábito nocivo, e orientação para 
adequação desse hábito. 

Educação e orientação do núcleo familiar. 
Incentivar a descontinuidade da mamadeira e/ou chupeta. 

(Estímulo constante) 

Auxiliar no controle mecânico 
efetivo. 
 
Usar 0,1g pasta fluoretada 
contendo, no mínimo, 1100 
ppm de flúor, se possível, 
2x/dia. 

Auxiliar no controle mecânico efetivo. 
 

 
Usar 0,1g pasta fluoretada contendo, no mínimo, 
 1100 ppm de F, 2x/dia. 

 
Aplicação de flúor profissional; 

Estimular a adequação do meio bucal da família. 

Sugestão de 
Retorno 

Reavaliar o risco após 4 
meses. 

Reavaliar o risco em  
3/4 meses.  

Retorno mensal, se com 
presença de biofilme 

reaplicar 
flúor profissional. 

          

4.2.4 Coleta dos dados 

 

Os dados foram coletados dos prontuários dos bebês (Anexo D) de forma 

padronizada, por uma única pesquisadora, seguindo os critérios pré-definidos e as 
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informações foram registradas em ficha específica (Apêndice 1), contendo as 

variáveis de interesse para esse estudo, além de outras. Da anamnese foram 

coletados dados sociodemográficos: sexo, tipo de nascimento, idade do bebê nas 

avaliações, cor da pele, renda familiar (dicotomizada pela mediana dois salários 

mínimos brasileiros), escolaridade materna, presença de doenças crônicas. E 

variáveis comportamentais: frequência diária de sacarose (≤7 e > 7 vezes), início e 

participação familiar na higiene bucal. Também do uso do serviço (idade do bebê na 

primeira consulta, número de consultas). 

Do exame físico da cavidade bucal dos bebês foram coletados dados dos 

registros do primeiro, segundo e terceiro anos de vida, sendo considerado o mais 

próximo de 11, 23 e 35 meses de idade, respectivamente. Foram utilizados os dados 

sobre a irrupção do primeiro dente e do primeiro molar decíduo, o número de dentes 

presentes, presença de placa bacteriana, presença de dentes em infra oclusão, tipo 

de arco dentário, presença de biofilme bacteriano, classificação do risco à atividade 

de cárie e presença de lesão de cárie não cavitada (DRURY et al.,1999; AAPD, 

2017b). Também foi observado o comportamento materno e/ou avaliação da sua 

condição bucal no autocuidado materno cujos critérios são: 0=bom (mãe motivada 

ou desmotivada, com nenhuma ou pouca placa, sem atividade de cárie); 2 

=satisfatório (mãe pouco motivada, com placa, com alguma lesão ativa de cárie em 

superfície proximal ou oclusal ou sem atividade mesmo com número maior de 

dentes cariados, perdidos ou obturados); e 4=ruim (mãe desmotivada ou mesmo 

motivada, com placa, com lesões ativas de cárie nas superfícies livres e lisas ou 

muitas proximais e oclusais). Para a análise foram dicotomizados em 

bom/satisfatório e ruim. 

Na avaliação da motivação materna pela equipe são considerados os 

seguintes fatores: a percepção profissional da motivação materna observada pela 

equipe de atendimento.  A mãe com alta motivação estava atenta e preocupada com 

a saúde bucal do seu filho(a) mesmo que com dificuldades em atender as 

adequações sugeridas; na média motivação aquela  mãe  que  embora estivesse 

atenta e preocupada com a saúde bucal do seu filho(a), encontrava dificuldade para 

tudo, embora atendesse as sugestões de adequações; a mãe com baixa motivação 

aquela desatenta, que desviava o olhar quando estava recebendo as orientações, 
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responsabilizando o próprio filho(a) de cuidar da boca e não atende as sugestões de 

adequações.  

Para análise da trajetória de risco as crianças foram agrupadas considerando 

as três avaliações do risco à atividade de cárie durante o período de 

acompanhamento. Sendo categorizadas em: 1= sempre sem risco; 2= terminou sem 

risco; 3= terminou com risco; 4= sempre com risco; 5= risco e cárie; 6= sem risco e 

cárie. Todas as variáveis de interesse citadas foram categorizadas de acordo com a 

Tabela 4.2.  

 

4.2.5 Padronização dos exames na AOMI 

Todo exame clínico e intervenção dentária foram realizados por uma equipe 

treinada composta por um dentista experiente (especialista em odontopediatria) 

responsável pelos exames, um estudante de graduação e um aluno auxiliar. Para 

padronizar os procedimentos, um processo de treinamento foi realizado a cada 

seis meses. Com aproximadamente seis horas de treinamento teórico através de 

uma apresentação em que foram explicados os índices e protocolos utilizados no 

programa. O exame físico de crianças com até 12 meses de idade é conduzido na 

macri e, a partir dessa idade, geralmente é conduzido através da técnica do joelho 

até o joelho, de acordo com o aumento da idade e com o comportamento da 

criança na cadeira odontológica. Refletor de luz artificial, gaze, compressão de ar, 

sucção de saliva, odontoscópio e uma pequena cureta foram utilizados sempre 

que necessário. 

 

4.2.6 Considerações Éticas 

  Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Odontologia da  UFPel pelo parecer 57/2013 (Anexo E) e as gestantes/mães  

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido após serem esclarecidas 

sobre o atendimento  e o programa e do uso dos dados mantendo o anonimato.  
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Tabela 4.2- Categorização das variáveis do estudo.  

Variável Tipo Código / Categoria 
Sexo Categórica dicotômica 

Nominal 
1= Masculino 
2= Feminino 

Cor da pele Categórica dicotômica 
Nominal 

1= Branca 
2= Não branca 

Tipo de nascimento Categórica dicotômica 
Nominal 

1= a termo 
2= pré-termo 

Idade do bebê Categórica dicotômica 
Ordinal 

1= <12 meses 
2= 12-23 meses 
3= 24-36 meses 

Escolaridade materna Categórica dicotômica 
Ordinal 

1=≤8 anos 
2=>8 anos 

Renda familiar Categórica dicotômica 
Ordinal 

1= ≤2 salário mínimo brasileiro  

2=> 2 salário mínimo brasileiro 

Condição sistêmica 

(doença crônica) 

Categórica dicotômica nominal 1= Ausente 

2= Presente 

Mamadeira noturna Categórica dicotômica nominal 1= Ausente 
2= Presente 

Frequência de sacarose Quantitativa Discreta Ingestão diária 

Participação familiar na 
HB 

Categórica dicotômica nominal 1= Ausente 
2= Presente 

Alteração dentária Categórica dicotômica nominal 1= Ausente 
2= Presente 

Irrupção do primeiro 
molar 

Categórica dicotômica ordinal (a 
partir da mediana 14 meses)  

1= ≤14 meses 
2= ≥15 meses 

Tipo de arco Categórica dicotômica nominal 1= Arco com espaçamento 
2= Arco sem espaçamento 

Presença de biofilme 
bacteriano 

Categórica dicotômica nominal 1= Ausente 
2= Presente 

Autocuidado materno   Categórica politômica nominal 1=bom 
2 =médio 
3= ruim 

Motivação materna Categórica politômica nominal 1= Alta 
2= Média 
3= Baixa 

Identificação de risco Categórica politômica nominal 1= Sem risco  
2= Com risco 
3= Com alto risco  
8= Cárie 

Risco à atividade de 

cárie 

Categórica dicotômica 

Nominal 

1= Ausente 

2= Presente 

 

 

Trajetória de risco 

Categórica politômica nominal 1= Sempre sem risco 

2= Terminou sem risco 

3= Terminou com risco 

4= Sempre com risco 

5= Risco e cárie 

6= Sem risco e cárie 

Consultas  Quantitativa Discreta Número de consultas 

 ceos-modificado Quantitativa discreta Número de superfícies 
acometidas 

Cárie dentária Categórica Dicotômica 
Ordinal 

1= Ausência de cárie 
2= ceo-s modificado ≥ 1   
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4.2.7 Análise dos dados 

   Os dados dos prontuários foram transferidos, com dupla digitação, para o 

banco específico do programa Microsoft Excel, com condução de validade e 

avaliados pelo pacote estatístico Stata 11.0. Foram realizadas análises descritivas 

utilizando Teste Exato de Fisher para descrição da amostra e para avaliar os fatores 

relacionados com a trajetória de risco à atividade de cárie, com nível de significância 

de 5%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1- Diagrama do estudo, considerando os critérios de inclusão. 

 

4.3 Resultados 

Foram incluídos dados de 344 bebês/crianças (Figura 4.1), sendo 171 

(49,7%) do sexo masculino e 173 (50,3%) do sexo feminino. A idade média 

(mediana) em cada ano de vida foi, respectivamente, de 7,1 (7), 19,0 (19) e 30,9 

(31) meses.  A análise descritiva da amostra de acordo com sexo está na Tabela 4.3 

e demonstra que a maioria das crianças nasceram a termo, tinham a cor da pele 

branca, viviam em um família com renda familiar baixa, com a mães apresentando 

mais de oito anos de estudo e alta motivação.  No primeiro ano de vida 181 não 

foram avaliados quanto ao risco, pois não apresentavam dentes na consulta. 

A análise dos fatores de risco avaliados na trajetória de risco, descrita na 

Tabela 4.4, demonstra fortemente (p< 0,001) a importância da menor frequência 

diária de sacarose, da participação familiar na higiene bucal do bebê e da sua 

qualidade aferida pela ausência de placa visível na manutenção da saúde bucal do 

bebê. Também mostrou efeito da presença de espaço interdental na arcada dentária 

N=405 
Completaram o segundo ano de vida 

N=344 
Completaram o terceiro ano de vida 

N=420 
Iniciaram no primeiro ano de vida 
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na dentição decídua (p=0,003) e reforça a importância dos fatores maternos (p< 

0,001), escolaridade superior a oito anos de estudo e do seu autocuidado bom/ 

satisfatório para que a criança esteja livre do risco a cárie. 

 A Figura 4.2 ilustra a trajetória das 344 crianças ao longo dos três anos de 

acompanhamento. Observa-se que maioria das crianças (88,9%) chegaram ao 

terceiro ano saudáveis, sendo 51,1% sem risco e 37,8% com risco. 

 

Tabela 4.3-  Descrição de variáveis socioeconômicas e de variáveis de interesse da amostra de 

acordo com o sexo (n=344).  

Variáveis Sexo  

 Masculino 
171 (49,7) 

Feminino 
173 (50,3) 

Valor de p* 

Nascimento    0,853 
A termo (313) 155 (49,5) 158 (50,5)  
Pré-termo (31) 
 

16 (51,6) 15 (48,4)  

Cor da pele#    0,567 
Branco (278) 137 (49,3) 141 (50,7)  
Não Branco (59) 
 

32 (54,2) 27 (45,8)  

Renda familiar #    0,150 

≤ 2,0  (211) 98 (46,4) 113 (53,6)  

> 2,0   (133) 
 

73 (54,9) 60 (45,1)   

Escolaridade materna   0,743 
> 8 anos (204) 103 (50,5) 101 (49,5)  
≤ 8 anos (140) 
 

68 (48,6) 72 (51,4)  

Motivação materna   0,636 
Alta (236) 117 (49,6) 119 (50,4)  
Média (86) 41 (47,7) 45 (52,3)  
Baixa (22) 13 (59,1) 09 (40,9)  
    
Risco de cárie no primeiro ano de vida   0,690 
Ausente (142) 71 (50,0) 71 (50,0)  
Baixo risco (17) 11 (64,7) 06 (35,3)  
Alto risco (04) 02 (50,0) 02 (50,0)  
Não avaliado (181) 
 

87 (48,1) 94 (51,9)  

Risco de cárie no segundo ano de vida   0,103 
Ausente (167) 78 (46,7) 89 (53,3)  
Baixo risco (114) 67 (58,8) 47 (41,2)  
Alto risco (43) 18 (41,9) 25 (58,1)  
Presença de cárie (20) 
 

08 (40,0) 12 (60,0)  

Risco de cárie no terceiro ano de vida   0,509 
Ausente (176) 82 (46,6) 94 (53,4)  
Baixo risco (112) 62 (55,4) 50 (44,6)  
Alto risco (18) 08 (44,4) 10 (55,6)  
Presença de cárie (38) 19 (50,0) 19 (50,0)  

*Teste Exato de Fisher     Salário mínimo brasileiro      # N menor por ausência de dado 
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Tabela 4.4 -  Análise bivariada da trajetória de risco e fatores independentes em crianças acompanhadas do primeiro ao terceiro ano de vida no projeto AOMI 

                    Pelotas, RS (N=344). 

 
 
 
Variáveis 

                                                      Trajetória de risco à atividade de cárie  
                                                   N (%) 

   

Sempre sem 
risco 

136 (39,5) 

Terminou sem 
risco 

40 (11,6) 

Terminou com 
risco 

68 (19,8) 

Sempre com 
risco 

62 (18,0) 

Risco e cárie 
 

21 (6,1) 

Sem risco e 
cárie 

17 (5,0) 

Valor de 
p* 

Aleitamento  noturno       0,061 
Não (20) 14 (70,0) 03 (15,0) 02 (10,0) 01 (5,0) 0 (0,0) 0 (0,0)  
Sim (324) 
 

122 (37,7) 37 (11,4) 66 (20,4) 61 (18,8) 21 (6,5) 17 (5,2)  

Frequência de sacarose       < 0,001 
≤ 7 vezes/dia (211) 121 (57,4) 18 (8,5) 37 (17,5) 26 (12,3) 02 (1,0) 07 (3,3)  
>7 vezes/dia (133) 
 

15 (11,3)  22 (16,5) 31 (23,3) 36 (27,1) 19 (14,3) 10 (7,5)  

Doença crônica        0,132 
Ausente (286) 118 (41,3) 35 (12,2) 49 (17,1) 50 (17,5) 19 (6,6) 15 (5,3)  
Presente (58) 
 

18 (31,0) 05 (8,7) 19 (32,8) 12 (20,7) 02 (3,4) 02 (3,4)  

Partipação familiar na HB     < 0,001 
Presente (290) 127 (43,8) 33 (11,4) 62 (21,4) 55 (15,5) 11 (3,8) 12 (4,1)  
Ausente (54) 09 (16,7) 07 (12,9)          06 (11,1) 17 (31,5) 10 (18,4) 05 (9,4)  

Irrupção do primeiro molar decíduo        0,098 
≥ 15 meses (216) 94 (43,5) 25 (11,6) 33 (15,3) 42 (19,4) 12 (5,6) 10 (4,6)  
≤ 14 meses (128) 42 (32,8) 15 (11,7) 35 (27,3) 20 (15,6) 09 (7,1) 07 (5,5)  
 
Espaço interdental   

      
 0,003 

Presente (239) 108 (45,2) 26 (10,8) 46 (19,2) 42 (17,6) 09 (3,8) 08 (3,4)  
Ausente  (105) 
 

28 (26,7)  14 (13,3) 22 (20,9) 20 (19,1) 12 (11,4) 09 (8,6)  

Alteração dentária      0,484 
Ausente (311) 124 (39,9) 33 (10,6) 62 (19,9) 58 (18,6) 18 (5,8) 16 (5,2)  
Presente (33) 12 (36,3) 07 (21,2) 06 (18,2) 04 (12,1) 03 (9,1) 01 (3,1)  Continua… 
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*Teste Exato de Fisher      

 

 

 

 

 

 

 

…continuação 

 
 
 
Variáveis 

                                                      Trajetória de risco à atividade de cárie  
                                                   N (%) 

Sempre sem 
risco 

136 (39,5) 

Terminou 
sem risco 
40 (11,6) 

Terminou com 
risco 

68 (19,8) 

Sempre com 
risco 

62 (18,0) 

Risco e cárie 
 

21 (6,1) 

Sem risco e 
cárie 

17 (5,0) 

Valor de 
p* 

 
Placa visível no 2.o ano de vida 

     
< 0,001 

Ausente (150) 90 (60,0) 12 (8,0) 30 (20,0) 16 (10,6) 01 (0,7) 01 (0,7)  
Presente (194) 
 

46 (23,8) 28 (14,4) 38 (19,6)  46 (23,7) 20 (10,3) 16 (8,2)  

Irrupção do primeiro molar decíduo      0,098 
≥ 15 meses (216) 94 (43,5) 25 (11,6) 33 (15,3) 42 (19,4) 12 (5,6) 10 (4,6)  
≤ 14 meses (128) 
 

42 (32,8) 15 (11,7) 35 (27,3) 20 (15,6) 09 (7,1) 07 (5,5)  

Escolaridade materna       < 0,001 
>8 anos (204)   100 (49,0) 26 (12,7) 35 (17,2) 27 (13,2) 06 (3,0) 10 (4,9)  
≤ 8 anos (140) 
 

36 (25,7) 14 (10,0) 33 (23,6) 35 (25,0) 15 (10,7) 07 (5,0)  

Autocuidado materno       < 0,001 
Bom/ satisfatório (242) 121 (50,0) 30 (12,4) 36 (14,9) 32 (13,2) 13 (5,4) 10 (4,1)  
Ruim (102) 15 (14,7) 10 (9,8) 32 (31,4) 30 (29,4) 08 (7,8) 07 (6,9)  
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   Legendas: Impossível avaliar : sem dente na consulta do primeiro ano de vida.   

Início sem risco  e trajetória  sem risco  

Início com risco  e trajetória  com risco  Início com risco  e trajetória  sem risco  Início com risco  e  com doença cárie 

Início sem risco  e com doença cárie Início sem risco  e trajetória  com risco  

 Figura 4.2 -  Ilustração da trajetória de risco do primeiro para o terceiro ano de vida:  
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4.4 Discussão 
  

 Concentrar abordagens preventivas em mulheres grávidas e mães de bebês, 

através da inserção em um programa com aconselhamento materno e inclusão das 

crianças em um sistema de rechamadas de acordo com o risco de cárie, com 

cuidado odontológico contínuo e aplicação de verniz fluoretado é uma estratégia 

promissora na prevenção de cárie na primeira infância (WAGNER, HEINRICH-

WELTZEIN, 2017). É possível evidenciar diferenças significativas com relação às 

práticas de higiene bucal, aos cuidados dentários e ao comportamento alimentar em 

famílias que participam de um programa de saúde bucal quando comparadas 

àquelas que não participam (WAGNER, HEINRICH-WELTZEIN, 2017). 

  Considerando que a maioria das crianças não realiza consultas 

odontológicas antes do terceiro aniversário, que retornos irregulares são comuns e 

que a dor de dente é o principal fator motivador para visitas odontológicas 

(CAMARGO et al., 2012; WAGNER, HEINRICH-WELTZEIN, 2017). É importante 

destacar que quanto mais cedo for o ingresso em programas melhor será a condição 

bucal (PEREIRA, DO CARMO MATIAS FREIRE, 2004; LEMOS et al., 2011; 

FRANÇA-PINTO, 2015). Além disso, consultas periódicas são fundamentais, o que 

nem sempre é conseguido em sua plenitude, mas se houver pelo menos uma em 

cada ano de vida os efeitos positivos são observados (MEDEIROS et al., 2015).  

Nesta análise da trajetória de risco à atividade de cárie foi possível verificar 

que, laçando mão de estratégias preventivas ainda no primeiro ano de vida (APPD, 

2017b), foi possível manter a grande maioria (88,9%) das crianças em situação de 

saúde bucal ao longo de três anos, mesmo que alguma consulta programada tenha 

deixado de ocorrer. Quando na avaliação do risco de cárie do primeiro para o 

terceiro ano de vida, pode-se observar a influência de múltiplos fatores envolvidos 

no equilíbrio necessário para a saúde bucal.  

O fator socioeconômico, avaliado pela escolaridade materna, esteve 

fortemente relacionado à manutenção da saúde, sendo que mães com escolaridade 

superior a oito anos de estudo em 49% dos casos foram capazes de manter seus 

bebês sem risco de cárie durante todo o período de acompanhamento do estudo. A 

alta escolaridade materna favorece o comportamento materno e desempenha um 

papel importante nas visitas odontológicas de rotina de seus filhos (MEDEIROS et 

al., 2015). Assim, as mães com baixos níveis de educação devem ser o foco das 
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intervenções de promoção da saúde infantil, especialmente aquelas destinadas a 

controlar a cárie dentária (FELDENS et al., 2012).  

O conhecimento materno pode favorecer o entendimento das orientações 

sobre a saúde bucal fornecidas pelo programa, pode-se verificar que a presença da 

participação familiar na higiene bucal do bebê, apresentou importante relação para a 

criança ter se mantido sempre sem risco. Quando as crianças estão inseridas no 

programa são desenvolvidas importantes ações de orientação e motivação da 

higiene bucal domiciliar realizada pelo responsável que pode ser iniciada por volta 

dos quarto mês de vida, mesmo sem dente, com objetivo de criar um hábito familiar 

ou, conforme recomendado pela academia Americana de Odontopediatria, o mais 

tardar com a irrupção do primeiro dente (AAPD, 2017b), fazendo o uso de uma 

“lambuzadela” de dentifrício fluoretado (AAPD, 2017c). 

É mandatório que a higiene bucal nessa faixa etária seja realizada pelos pais 

ou responsáveis, pois sabe-se que a criança ainda não possui destreza manual e 

nem entendimento da importância da realização dessa (TINANOFF, KANELLIS, 

VARGAS, 2002). A pobre higiene bucal, observada, pela presença de placa 

bacteriana visível, é importante fator associado à cárie na primeira infância 

(CORRÊA-FARIA et al., 2013). Entre as crianças acompanhadas 150 (43,6%) 

estavam sem placa visível no exame ao segundo ano de vida o que repercutiu em 

um desfecho saudável para 148 (98,6%) dessas crianças. A motivação materna para 

a remoção adequada do biofilme bacteriano diariamente através da escovação dos 

dentes do bebê deve ser um importante foco de programas de saúde bucal para 

gestantes e bebês (MEDEIROS et al., 2015; RAMOS-GOMEZ et al., 2012). 

O aleitamento noturno, embora represente um importante desafio cariogênico 

(WONG, LU, LO, 2012; JOSE, KING, 2013) e, por isso, deva ser considerado na 

avaliação do risco, isoladamente não foi um fator diferencial para a manutenção da 

saúde nesse estudo. Provavelmente, esse fator de risco possa ser controlado pela 

participação familiar na higiene bucal, realizando-a de forma orientada e eficiente 

(LEONG et al., 2013). Para evitar à cárie na primeira infância a frequência de 

ingestão de açúcar deve ser minimizada (AAPD, 2017b). A ingestão de sacarose no 

segundo ano de vida de até sete vezes por dia evidenciou, nessa amostra, ser um 

fator favorável em relação à manutenção da saúde bucal em crianças até três anos 

de idade. Importante reforçar que a baixa educação materna é um fator de risco para 
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práticas de alimentação cariogênica, independentemente de outros fatores 

(FELDENS et al., 2012). Assim, o aconselhamento dietético para as mães durante o 

primeiro ano de vida tende a melhorar a qualidade alimentar de crianças (VITOLO et 

al., 2010).  

Nessa amostra, fica evidente a maior influência do caráter comportamental 

familiar na manutenção da saúde bucal. Fatores como a presença de doença 

sistêmica crônica (doenças respiratórias, diabetes mellitus), de alguma alteração 

dentária de desenvolvimento (hipomineralização, hipoplasia, fusão e geminação) e o 

irrompimento do primeiro molar decíduo com ≤ 14 meses não apresentaram relação 

significativa com a trajetória de risco ao desenvolvimento de cárie. Apenas o tipo de 

arco dentário mostrou relação, sendo que aqueles bebês que apresentavam 

espaçamento dentário entre os dentes foram favorecidos pela maior facilidade da 

higiene bucal nesse tipo de arco. Esse resultado demonstra a importância de 

reforçar o uso de fio dental, principalmente em crianças com arco tipo II de Baume e 

também naquelas com ausência de espaços primatas (LIMEIRA et al., 2010). 

Embora a ausência de espaços no arco decíduo tenha tido relação em análise 

bivariada, em multivariada, dentro do conjunto de fatores envolvidos na presença da 

CPI, esse fator deixa de estar associado (FRANÇA-PINTO, 2015). 

A condição de saúde bucal materna apresentou forte relação com a trajetória 

de risco das crianças participantes desse estudo, sendo que aquelas cujas mães 

apresentavam autocuidado bom ou satisfatório, 121 (50%) mantiveram sem risco à 

atividade de cárie durante todo o período de acompanhamento do estudo. Pode-se 

considerar que mães com reservatórios salivares densos de streptococcus mutans 

representam um alto risco para a contaminação precoce do bebê e que essa 

bactéria desempenha papel fundamental, associada à presença de sacarose, na 

instalação e progressão da cárie dentária (BERKOWITZ, 2003). Três fatores tem 

sido associados à infecção materna por Streptococcus mutans: nível de educação, 

experiências de cáries passadas e a presença da placa dentária, enquanto que um 

quarto fator, frequência de escovação dental diária, foi associada a infecção com 

lactobacilos (LATIFI-XHEMAJLI et al., 2016).  

No autocuidado materno, além da condição dos dentes foi considerada a 

motivação materna percebida pela equipe profissional, que isoladamente se mostrou 

associada em análise ajustada à presença da cárie severa no terceiro ano de vida 
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(FRANÇA-PINTO, 2015). Isto é importante, pois, mesmo que a presença de 

bactérias cariogênicas seja um fator significativo para o desenvolvimento da cárie, é 

necessário considerar a natureza multifatorial dessa doença, salientando que fatores 

como hábitos alimentares, frequência e/ou tipo de alimentos e líquidos consumidos 

são capazes de modificar sua progressão (LEONG et al., 2013) e podem ser 

influenciados pela motivação materna.   

Alguns dificuldades para execução em sua plenitude do projeto AOMI foram a 

troca de parte da equipe, a pouca carga horária semanal e a dificuldade em contatos 

de agendamentos para as consultas periódicas. Destacamos que a adoção de 

hábitos comportamentais consistentes na infância começa em casa com os pais, 

especialmente a mãe, desempenhando um papel importante nos comportamentos 

de saúde bucal da criança (CASTILHO et al., 2013). E, de forma semelhante a 

estudos anteriores (MEDEIROS et al., 2015; RAMOS-GOMEZ et al., 2012), um 

programa de atenção odontológica materno-infantil, com acompanhamento periódico 

baseado na avaliação do risco à atividade de cárie da criança favorece o controle do 

risco, mantendo as crianças saudáveis.    

 
 
4.5 Conclusões 
  

         Nas crianças do projeto AOMI a manutenção da saúde bucal da criança, após 

acompanhamento do primeiro para o terceiro ano de vida, foi facilitada pela análise 

do risco à atividade de cárie. Embora a presença de espaço interdental na arcada 

tenha sido importante, os fatores comportamentais familiares como menor 

frequência diária de sacarose, a presença da participação familiar na higiene bucal 

do filho e a ausência de placa visível foram fortemente relacionados à manutenção 

da saúde bucal das crianças, especialmente em mães com maior escolaridade e 

com bom ou satisfatório autocuidado bucal materno. 
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5 Considerações Finais 

 

5.1 Considerando a literatura disponível, dentre os diversos métodos 

aplicados, a inserção da criança em um programa com aconselhamento materno 

e/ou familiar sobre saúde geral, higiene bucal e dieta, enfatizando o 

acompanhamento periódico e o gerenciamento baseado na avaliação do risco 

demonstrou ser a estratégia que mais favoreceu o controle do risco e da doença 

cárie dentária na primeira infância. 

 

5.2 Em análise do protocolo para avaliação do risco à atividade de cárie do 

Projeto de Extensão AOMI pôde-se evidenciar que os parâmetros comportamentais 

(aleitamento noturno, consumo de sacarose superior a sete vezes por dia, início 

tardio da higiene bucal, ausência de participação familiar na higiene bucal, 

escolaridade materna inferior a oito anos de estudo, presença de biofilme bacteriano 

e autocuidado materno médio e ruim) foram mais importantes do que os fisiológicos 

(doença crônica, idade de irrupção do 1º molar decíduo, espaço interdental no arco e 

alteração dentária).  

 

5.3 E que, ao traçar a trajetória de risco a atividade de cárie das crianças 

acompanhadas, verifica-se que, laçando mão de estratégias preventivas, foi possível 

manter a maioria das crianças em situação de saúde bucal ao longo de três anos. 

Considerando a importância de fatores como escolaridade materna escolaridade 

materna, da frequência de sacarose, participação familiar na higiene bucal do bebê, 

espaço interdental na arcada, placa visível e autocuidado materno nesse contexto. 
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Apêndice A- Ficha para a coleta de dados do prontuário 
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Apêndice B – Nota da Tese 

Análise do risco à atividade de cárie em crianças de 0 a 36 meses: 

protocolo de avaliação, acompanhamento longitudinal e efetividade de 

estratégias para controle da cárie na primeira infância. 

Caries activity risk in children from 0 to 36 months of age: evaluation protocol, 
longitudinal follow-up and effectiveness of early childhood control strategies.  

 
 

A presente tese realizou um scoping review para avaliar as evidências 

científicas registradas no período de 2002 a 2017 sobre métodos/estratégias 

para o controle da cárie na primeira infância. E verificou que, dentre os diversos 

métodos estudados, a inserção da criança em um programa com 

aconselhamento materno e/ou familiar sobre saúde geral, higiene bucal e dieta, 

enfatizando o acompanhamento periódico e o gerenciamento baseado na 

avaliação do risco demonstrou ser a estratégia que mais favoreceu o controle 

do risco e da doença cárie dentária na primeira infância. Em análise do 

protocolo para avaliação do risco à atividade de cárie do Projeto de Extensão 

AOMI demonstrou que os parâmetros comportamentais (aleitamento noturno, 

consumo de sacarose superior a sete vezes por dia, início tardio da higiene 

bucal, ausência de participação familiar na higiene bucal, escolaridade materna 

inferior a oito anos de estudo, presença de biofilme bacteriano e autocuidado 

materno médio e ruim) foram mais importantes do que os fisiológicos (doença 

crônica, idade de irrupção do 1º molar decíduo, espaço interdental no arco e 

alteração dentária). E, quando utilizado esse mesmo protocolo, com avaliação 

longitudinal, ao traçar a trajetória de risco a atividade de cárie das crianças 

acompanhadas e evidenciou que, laçando mão de estratégias preventivas, foi 

possível manter a maioria das crianças dessa amostra (88,9%) em situação de 

saúde bucal ao longo de três anos. E que escolaridade materna escolaridade 

materna > 8 anos, da frequência de sacarose ≤ 7 vezes ao dia, presença da 

participação familiar na higiene bucal do bebê, presença de espaço interdental 

na arcada, ausência de placa visível e autocuidado materno bom ou satisfatório 

com a criança estiveram relacionados com a criança ter se mantido em 

condição de saúde bucal durante o período de avaliação. Esses achados 
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reforçam a importânica de inserção da crianças em um programa de saúde 

bucal e o gerenciamento baseado na avaliação do risco à atividade de cárie. 

 

Campo da pesquisa: Odontopediatria, cárie na primeira infância, risco à 
atividade de cárie. 
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Apêndice C – Súmula do currículo do candidato  

 

Súmula do currículo1 

 Marta Silveira da Mota Krüger nasceu em 5 de abril de 1987, em 

Pelotas, Rio Grande do Sul, completou o ensino médio na mesma cidade. Em 

2007 ingressou na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de 

Pelotas (UFPel), tendo sido graduada cirurgiã-dentista em 2011. No ano 

seguinte ingressou no Mestrado do Programa de Pós-graduação em 

Odontologia da UFPel, área de concentração Odontopediatria, sob orientação 

da Profa. Dra. Ana Regina Romano. Durante o período de graduação foi 

bolsista do Programa de Bolsas de Desempenho Acadêmico (PROBEC), e 

atuou como estagiária do Projeto de Extensão Atenção Odontológica Materno-

Infantil. Durante o período de Mestrado foi bolsista do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e desenvolveu trabalhos na 

interface periodontia-odontopediatria. Atuou como preceptora no Programa de 

Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde da Criança do Hospital 

Escola da UFPel. É Cirurgiã-dentista da Marinha do Brasil atuando na área de 

odontopediatria. 
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Anexo A – Método para avaliação do risco de cárie AAPD  

 

Fonte: (AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRIC DENTISTRY, 2016). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

     

 

 

 

Anexo B – Método para avaliação do risco de cárie ADA 

Fonte: (<www.ada.org> Acesso em: outubro 2017). 
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Anexo C – Método para avaliação do risco de cárie CAMBRA 

 Fonte: (FEATHERSTONE et al., 2007).
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Anexo D - Prontuário do Programa de Atenção Odontológica Materno-

Infantil  
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Anexo E – Carta de Aprovação do Comitê de Ética 

 

 


