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Resumo: Os hábitos alimentares estabelecidos durante os primeiros anos de vida são os que 

perduram para a vida adulta, diante disso, uma dieta inadequada com uma alta ingestão de 

açúcar deve ser evitada, com o intuito de promover uma vida saudável, evitando e diminuindo 

os riscos para o desenvolvimento de doenças como a cárie dentária, diabetes mellitus e 

obesidade. O objetivo do presente estudo é avaliar a prevalência de alimentação cariogênica em 

bebês aos 12 meses de idade. A amostra é composta por 65 bebês que compareceram ao 

acompanhamento  do  Projeto  Saúde  Bucal  Materno-Infantil  onde  os  dados  foram obtidos 
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através de uma ficha clínica padronizada. Após a análise dos dados, um total de 36 bebês 

possuíam a sacarose como um componente da dieta. A prevalência apresentou-se elevada na 

amostra, evidenciando a necessidade de reforço diante as orientações fornecidas aos pais ou 

responsáveis para a instalação de hábitos saudáveis na primeiríssima infância. 

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

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

 
Projeto de Extensão Saúde Bucal Materno-Infantil (SBMI). 

 
PÚBLICO-ALVO 

 
As ações extensionistas do projeto atuam diretamente frente ao atendimento de todos 

os bebês nascidos nas dependências da maternidade do Hospital Universitário Regional da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa. O acompanhamento tem início logo ao nascimento, 

estendendo-se ao segundo ano de vida do bebê, com avaliações regulares no terceiro, sexto, 

décimo segundo, décimo oitavo e vigésimo quarto mês de vida da criança. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

 
O projeto assiste aos municípios pertencentes à 3ª Regional de Saúde do Estado do 

Paraná, sendo: Arapoti, Carambeí, Castro, Ipiranga, Ivaí, Jaguariaíva, Palmeira, Piraí do Sul, 

Ponta Grossa, Porto Amazonas, São João do Triunfo, Sengés. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

 
Hospital Universitário Regional da Universidade Estadual de Ponta Grossa e  Clínica 

Odontológica da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

 

JUSTIFICATIVA 

 
Uma dieta saudável e balanceada pode conter açúcares naturais, presentes em alguns 

alimentos como frutas, grãos e vegetais e destacam-se por possuírem um efeito positivo para o 
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organismo. Já os açúcares adicionados, advindos de alimentos industriais, não são componentes 

necessários dentro da dieta de crianças saudáveis, pois podem contribuir para problemas de 

saúde, já que o consumo excessivo de açúcar tem sido associado a anormalidades metabólicas 

e condições adversas de saúde (FIDLER et al., 2017). 

 

A alta ingestão de açúcar e sua introdução precoce pode estar diretamente associada a uma 

maior prevalência de crianças com um Índice de Massa Corporal (IMC) alterado, que por 

consequência tende a um maior acúmulo de gordura, favorecendo a instalação de quadros de 

obesidade infantil (VOS et al., 2017). Ademais, crianças com Diabetes Mellitus tipo I, devido 

a uma dieta inapropriada, tendem a ser um grupo de risco para o desenvolvimento da doença 

cárie (BASSIR et al., 2014). 

 

Por volta do sexto mês de vida do bebê, a introdução alimentar tem início e pode coincidir com 

o momento de erupção dentária. O contato com uma dieta baseada em alimentos cariogênicos 

pode acarretar em uma redução do pH salivar, que, quando em contato com os microrganismos 

da cavidade bucal, associado a uma higienização precária e ausência de flúor durante o período 

pós-eruptivo podem promover a desmineralização do esmalte, aumentando a chance do dente 

recém erupcionado desenvolver lesões cariosas diante do desequilíbrio da saúde bucal, com 

uma carga bacteriana aumentada devido a não remoção do biofilme dentário (TOUGER-

DECKER, 2003; TOUGER-DECKER, 2005; BOWEN, 2016; CHEN et al., 

2020). 

 
A cárie de acometimento precoce é a doença crônica mais comum na infância e umas das 

principais causas de perdas dentárias na infância, o que provoca variações e comprometimento 

da arcada dentária, estética, fonética e mastigação, (BHASKAR et al., 2014), tendo um impacto 

negativo sobre as crianças afetando seu desenvolvimento, rendimento escolar e causando 

estresse em seu meio familiar devido a dor aguda e crônica causada por ela, afetando 

diretamente em uma diminuição da qualidade de vida (CASAMASSIMO et al., 2009). 

 

Diante disso, destaca-se a importância da realização de programas de prevenção e orientação 

na primeiríssima infância, afim de reduzir os agravos em saúde, visto que hábitos instalados 

durante a infância podem perdurar até a vida adulta. 
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OBJETIVOS 

 
Avaliar a prevalência da ingestão de alimentos cariogênicos na alimentação de 

bebês aos doze meses de idade que participaram do Projeto de Extensão SBMI. 

 

METODOLOGIA 

 
O recorte transversal aqui aninhado a um estudo de coorte foi realizado com recém- 

nascidos pertencentes ao projeto de extensão Saúde Bucal Materno-Infantil (SBMI), vinculado 

ao Hospital Universitário Regional da Universidade Estadual de Ponta Grossa (HU- UEPG) da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), que atende aos usuários do Sistema Único de 

Saúde (SUS) localizada no município de Ponta Grossa, Paraná, Brasil. A amostra foi composta 

por 65 bebês que realizaram os três acompanhamentos feitos pelo projeto, que consiste em 

consultas nos seus três, seis e doze meses, entre Maio de 2018 até Junho de 2019, na clínica 

odontológica da UEPG. 

O delineamento foi ordenado em duas etapas: a primeira consistiu na obtenção de dados por 

meio de uma ficha clínica padronizada composta por uma anamnese dirigida aos pais ou 

responsáveis onde constavam perguntas abertas e fechadas relacionadas à alimentação: 

frequência e ingestão de sacarose, além dos demais alimentos consumidos no dia a dia. Os 

dados coletados foram compilados e organizados em uma planilha, na ferramenta Microsoft 

Office Excel® 2019, que após mensuração os resultados foram apresentados por meio de 

frequência absoluta (n) e relativa (%). 

 

RESULTADOS 

 
Com base na análise dos dados, durante o período, um total de 65 bebês de doze meses de idade 

que compareceram ao atendimento clínico odontológico foram avaliados. Com relação ao sexo, 

a prevalência foi maior no sexo masculino totalizando 39 (60%) bebês e 26 (40%) do sexo 

feminino. 

 

Tabela 1 – Prevalência de bebês em relação ao sexo 

 

FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA (n) 

FREQUÊNCIA 

RELATIVA (%) 
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FEMININO 26 40% 

MASCULINO 39 60% 

TOTAL 65 100% 

Fonte: Dados dos questionários aplicados durante o acompanhamento 

 

 
Do número amostral, 36 (55,3%) bebês possuíam alimentação cariogênica. Quando 

avaliado os diferentes tipos de alimentos cariogênicos consumidos, 56,8% eram balas e 

pirulitos, 31,3% chocolates e 11,7% refrigerantes. 

 

 
Tabela 2 – Prevalência de alimentos cariogênicos. 

 

 FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

(%) 

CHOCOLATE 31,3% 

DOCES (BALAS E PIRULITOS) 56,8% 

REFRIGERANTE 11,7% 

Fonte: Dados dos questionários aplicados durante o acompanhamento 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A ingestão de alimentos cariogênicos por bebês aos 12 meses de idade foi identificada 

em mais da metade da amostra, evidenciando a necessidade de reforço diante das orientações 

fornecidas aos pais ou responsáveis para a instalação de hábitos saudáveis na primeiríssima 

infância, com o intuito de promover qualidade de vida e prevenção de agravos em saúde. 

 

APOIO 

 
Fundação Araucária – PIBIS/UEPG 
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