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ÁREA TEMÁTICA:(marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(  X  )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

ALIMENTAÇÃO CARIOGÊNICA COMO RISCO NO DESENVOLVIMENTO DE 

LESÃO DE CÁRIE EM BEBÊS ACOMPANHADOS EM UMA COORTE 

 

Caique Mariano Pedroso (acadêmico/caiquemp@yahoo.com.br)1 

Maria Cecília Carneiro Weinert (acadêmica/maria.weinert@hotmail.com)2 

Mariana Xavier Borsoi (residente/maarianaborsoi@hotmail.com)3 

Fabiana Bucholdz Teixeira Alves (coordenadora/fabi.bucholdz@gmail.com)4 

Resumo: A cárie dentária é uma doença crônica multifatorial, que constitui um grave problema de saúde 

pública.  Sua relação entre a alimentaçãocariogênica, falta de higiene bucal e o desenvolvimento desta doença 

está bem estabelecida. a prevalência do uso de alimentos cariogênicos, como a sacarose, na alimentação de bebês 

de um ano de idade, como também observar os hábitos de higiene bucal levando em consideração o risco para o 

desenvolvimento de lesão cariosa.Participaram do estudo bebês com idade de um ano (n=184) que vieram à 

consulta de acompanhamento odontológico, na qual as mães responderam perguntas referente ao uso de sacarose 

e higiene bucal. Os bebês foram submetidos a um exame clínicobucal para pesquisar se havia presença de lesão 

cariosa. Dentre os resultados 110 (59,78%) bebês fazem uso de alimentação cariogênica e 16 (8,69%) deles não 

recebem higiene bucal. Dez bebês já possuíam lesão de cárie ativa. Conclui-se que o uso de alimentos 

cariogênicos por bebês de um ano apresenta com índice elevado. Desse modo, devemos modificar os fatores de 

risco para o desenvolvimento da doença cárie com o núcleo familiar, por meio de estratégias de intervenções 

educacional-preventivas centradas no reforço em um acompanhamento ativo. 

Palavras-chave:Cárie dentária. Higiene bucal. Dieta. 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Consulta no Pré-Natal e Pós-Parto: educação em saúde no ciclo gravídico-puerperal. 

Saúde Bucal Materno-Infantil (SBMI). 

                                                 
1 Acadêmico participante no acompanhamento clínico dos bebês; Universidade Estadual de Ponta Grossa; 

Odontologia/caiquemp@yahoo.com.br 

2 Acadêmica participante no acompanhamento clínico dos bebês; Universidade Estadual de Ponta Grossa; 

Odontologia/maria.weinert@hotmail.com 

3Residente; UEPG; Residência Multiprofissional em Neonatologia; maarianaborsoi@hotmail.com. 

4Coordenadora; UEPG; Odontologia, fabi.bucholdz@gmail.com 
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PÚBLICO-ALVO  

As ações extensionistas do projeto recebem como público alvo o binômio mãe/filho 

que fazem acompanhamento odontológico. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa - Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Hospital Universitário Regional da Universidade Estadual de Ponta Grossa e 

Clínica Odontológica da UEPG. 

JUSTIFICATIVA 

A cárie dentária é uma disbiose de etiologia multifatorial, que surge da combinação de 

fatores como a alimentação, a flora microbiana da boca, o pH da saliva, a higiene bucal, o 

tempo que os açúcares estão em contato com as bactérias orais e a susceptibilidade dos dentes 

(BOWEN, 2016). Os alimentos cariogênicos são aqueles contêm hidratos de carbono 

fermentáveis causando uma queda do pH salivar para um valor menor que 5,5 e causam 

desmineralização quando estão em contato com microrganismos da boca (TOUGER-

DECKER, 2003; TOUGER-DECKER, 2005).A dieta assume uma grande importância na 

etiologia da doença cárie dentária, pois, além de fornecer o principal substrato, influencia na 

produção de ácidos, no tipo e quantidade de biofilme bacteriano, na composição de 

microorganismos, e na qualidade e quantidade de secreção salivar (BIRAL et al, 2013). Em 

bebês, alimentação cariogênica, higiene precária e a ausência de flúor durante o período pós-

eruptivo podem promover a desmineralização do esmalte e aumentar a chance de o dente 

recém erupcionado desenvolver cárie dentária (STELTER et al, 2002). Nesse sentindo, 

destaca-se a importância da realização de prevenção e de orientação de higiene bucal na faixa 

etária da primeira infância, visto que após a fase de amamentação exclusiva os bebês são 

submetidos a introdução alimentar, e com a erupção dos dentes acontecendo na mesma fase, 

os riscos para o desenvolvimento de lesão cariosa podem estar estabelecidos. 

O projeto consulta no Pré-Natal e Pós-Parto: educação em saúde no ciclo gravídico-

puerperal, juntamente com o projeto de extensão Saúde bucal materno-infantil (SBMI), ambos 
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desenvolvidos no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais (HURCG), vinculado a 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), tem por objetivo na atenção básica 

disseminar e facilitar o acesso às práticas educativas, preventivas e curativas em saúde bucal 

ao grupo materno e primeiríssima infância. O mesmo conta com a participação de acadêmicos 

da graduação, especialização, residentes e mestrandos atuando em diversos cenários, com 

intuito de educação em saúde bucal desde a gestante até a criança promovendo um modelo de 

acompanhamento na atenção básica. 

OBJETIVOS 

O objetivo desse trabalho é descrever a prevalência do uso de alimentos cariogênicos, 

como a sacarose, na alimentação de bebês de um ano de idade, como também observar os 

hábitos de higiene bucal levando em consideração o risco para o desenvolvimento de lesão 

cariosa. 

METODOLOGIA 

 Essa pesquisa advinda da extensão é um recorte transversal aninhado a um estudo de 

coorte realizado com recém-nascidos pertencentes ao Hospital Universitário Regional dos 

Campos Gerais (HURCG) da Universidade Estadual de Ponta Grossa que atende a usuários 

do Sistema Único de Saúde (SUS), localizado no município de Ponta Grossa, Paraná, Brasil. 

A amostra foi composta por bebês de um ano de idade, que compareceram ao 

acompanhamento odontológico na clínica odontológica da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa entre os meses de maio de 2018 a maio de 2019. Durante a consulta, foi utilizada uma 

ficha clínica, na qual foi respondida pela mãe responsável do bebê. Essa ficha consta com 

perguntas abertas e fechadas relacionadas à alimentação nessa faixa etária, perguntando se o 

bebê faz uso de sacarose e que tipos de alimentos são consumidos no dia a dia. Também foi 

perguntado a respeito dos hábitos de higiene bucal nas crianças. Para esses dados, a escovação 

dos dentes foi classificada em: não fazem higiene bucal, fazem higiene uma vez por dia, duas 

vezes por dia e/ou três vezes por dia. Após as perguntas realizadas na anamnese, os bebês 

foram submetidos a um exame clínico intra-bucal, a fim de se observar a mucosa e os dentes, 

e se clinicamente poderia ser observado à presença de lesão de carie. Para os dados de rastreio 

de cárie dentária foi levado em consideração apenas mancha branca ativa e dentes cariados. A 

coleta foi realizada por residentes de Odontologia Hospitalar Neonatal e acadêmicos 
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participantes do projeto. Os dados coletados foram compilados e organizados em uma 

planilha, na ferramenta Microsoft Office Excel® 2013, que após mensuração dos resultados, 

estes foram apresentados por meio de freqüência absoluta (n) e relativa (%). 

RESULTADOS 

Com base na análise dos dados, tivemos durante o período um total de 184 bebês de 

doze meses de idade que compareceram ao atendimento clínico odontológico. Com relação ao 

sexo, a prevalência foi maior no sexo masculino totalizando 108 bebês (58,69%). Do número 

amostral, 110 (59,78%) bebês fazem uso de alimentação com sacarose. Dos 110 bebês, 

quando avaliada a freqüência de consumo dos alimentos cariogênicos, observa-se que os 

alimentos consumidos são chocolates (15,75%), refrigerante (12,78) e balas e pirulitos 

(31,25%). Os dados de saúde oral que foram analisados estão apresentados na Tabela 1. 

Verificou-se que quando se avaliou a higienização dos dentes, 16 bebês (8,69%) da amostra 

não possuem hábitos de higiene bucal. Quanto ao exame clínico realizado, os resultados 

mostram que dez bebês já possuíam atividade de lesão de cárie em pelo menos um dos dentes 

presentes na boca. Dentre esses bebês que possuíam lesão de cárie ativa foi observado que a 

higiene bucal não estava sendo realizada em sete bebês (70%), e sendo realizada somente uma 

vez ao dia em três bebês (30%). Os bebês pertencentes com lesão de cárie foram então 

encaminhados a especialização de Odontopediatria da UEPG para fins de conduta clínica e 

tratamento. 

Tabela 1. Frequência Absoluta e relativa de hábitos de higiene bucal. 

Hábitos de higiene bucal – 

Quantidade de vezes que se realiza 

a escovação dentária 

Frequência Absoluta (FA) Frequência Relativa (FR) 

1 vez por dia 75 40, 76% 

2 vezes ao dia 58 31, 52% 

3 vezes ou mais por dia 35 19,02% 

Não realizam higiene bucal 16 8,69% 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Conclui-se que neste estudo, o uso de alimentos cariogênicos por bebês de um ano de 

idade apresenta com alta freqüência, com quase 60% da amostra. A criança tem seus cuidados 

e valores recebidos do núcleo familiar. Desse modo, devemos modificar os fatores de risco 

para o desenvolvimento da doença cárie com a família e principalmente buscar a prevenção, 

por meio de um acompanhamento ativo. O projeto de extensão age na atenção primária 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

5 

disseminando informações para mudanças de hábitos a fim que não haja o surgimento de 

lesões cariosas nessa faixa etária. 

APOIO 

Fundação Araucária – PIBIS/UEPG 
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