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INTRODUÇÃO  

Analisar e discutir, a partir de um levantamento bibliográfico, o papel da 

equipe de saúde da família em relação às ações e aos cuidados com a CPI. 
 

 

Suscitar a reflexão do processo de trabalho em saúde bucal, direcionando o 

trabalho para ações multiprofissionais e intersetoriais, buscando a 

Integralidade da atenção e a Promoção da Saúde. 

OBJETIVO 

Etiologia da CPI 

METODOLOGIA  

BÖNECKER M; SHEIHAM A. Promovendo Saúde Bucal na Infância e 

Adolescência: conhecimentos e prática. São Paulo: Santos, 2004. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A CPI afeta um número significativo de crianças em fase pré-escolar e, 

consequentemente, suas famílias. Por isso, é relevante que seja 

considerada e abordada dentro da ESF como uma patologia de efeitos 

biopsicossociais sérios. O combate efetivo da CPI exige a atenção de 

toda a equipe por meio do desenvolvimento de ações 

multiprofissionais e intersetoriais planejadas e eficazes. 

A CPI corresponde a um termo que determina o acometimento de lesão 

cariosa em crianças na idade de 6 a 36 meses. É uma doença de evolução 

rápida. Pode levar a dor, infecção e perda precoce do dente decíduo. Em 

estágio avançado, a CPI pode ocasionar disfunções na mastigação, fonação, 

respiração e/ou articulação, causando danos para a saúde da criança.  

Está associada principalmente a amamentação noturna com sacarose e 

sem posterior limpeza dos dentes. Anteriormente, a CPI era chamada 

de “Cárie Rampante”, “Cárie de Mamadeira”, “Cárie da Amamentação”, 

“Cárie do Lactante” ou “Cárie do Bebê” (LIMA, 2001; RIBEIRO et al., 

2005; MINAS GERAIS, 2006).  

A cárie precoce da infância (CPI) é considerada um grave problema de 

saúde pública. O processo de trabalho e o planejamento das ações em 

equipe são essenciais para alcançar resultados mais positivos e 

duradouros na Estratégia de Saúde da Família (ESF). Devido à alta 

prevalência e ao grande impacto que exerce sobre a saúde da criança, a 

atenção à CPI engloba um conjunto de ações que exige a efetivação das 

competências adquiridas pela equipe inserida na ESF. 

Foram selecionadas produções de literatura de livros, documentos oficiais, 

artigos científicos, em português, inglês e espanhol. A busca foi realizada 

nas bases de dados PubMed (MEDLINE) e BVS (BIREME/LILACS e BBO), 

além das bibliotecas virtuais SCIELO e Periódicos CAPES. Os descritores 

utilizados foram: Saúde da Família, PSF, Equipe Multiprofissional, Cárie 

Precoce da Infância, Saúde bucal. 

REVISÃO DE LITERATURA 

Abordagem Multiprofissional na Atenção à Saúde Bucal 

O trabalho multidisciplinar configura-se como um dos princípios 

fundamentais da promoção da saúde. Por isso, ressaltando a 

relevância de atenção à saúde da população, o Ministério da Saúde, 

implantou a ESF (RIBEIRO et al., 2010). Todos os profissionais ligados à 

atenção primária possuem condições de se envolverem nas atividades 

dedicadas à promoção da saúde bucal. Para isso devem possuir uma 

abordagem de equipe, identificando as oportunidades de promover a 

saúde e não se limitando a somente dar orientações (FULLER, 2004) . 

Desse modo, é importante que se pense, já na prática do pré-natal 

médico e na fase de acompanhamento da criança em medidas que 

visem a redução da CPI. Para isso, o profissional não deve deixar de 

lado o cuidado integral e a prática de promoção da saúde. 
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