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Introdução   

 

•Família: elo importante para a atenção odontológica precoce. 

•Visita Domiciliar (VD) Puerperal: 

     - Conjunto de ações educativas preventivas voltadas para      a 

orientação, aconselhamento e treinamento dos pais.  

     - Deve ser realizada preferencialmente até  uma semana  após 

a alta do recém-nascido. 

     - Mãe e quando possível à família são orientadas sobre os      

cuidados que devem ter com a saúde bucal do recém-nascido. 

•Experiência da ESB/ESF  Oliveira Fortes:  

     - Realização de VD puerperal em todas as famílias, 

disponibilização de orientações, material informativo e escova 

massageadora de silicone. 
 

•Identificar aspectos conceituais e a operacionalização das VD  

para recém-nascidos na ESF/ESB.  

Objetivos Específicos: 

•Levantar as principais experiências sobre VD puerperal realizadas 

pelas ESB;  

•Descrever as ações de saúde bucal desenvolvidas durante a VD 
puerperal. 

Objetivo Geral 

•Revisão da literatura narrativa  

•Bases de dados utilizadas: Lilacs, Medline, Scielo, Bireme e 

biblioteca virtual do Programa Ágora.  

•Período: 2000 a 2011  

•Número de artigos levantados: 65 

•Número de artigos selecionados: 29 artigos 

•Palavras-chave utilizadas: equipe de saúde bucal, puericultura, 

recém-nascido e visita domiciliar puerperal.  

 

Metodologia  
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PSF - Prefeitura de Oliveira Fortes 

Considerações Finais  

•Importância da ESB na VD puerperal para priorizar ações de saúde 

bucal voltadas aos familiares dos recém-nascidos 

•A VD da ESB pode contribuir com a diminuição dos índices 

epidemiológicos em saúde bucal e a melhoria da qualidade de vida 

dessas crianças. 

Quadro 1- Atividades do CD durante a VD puerperal 

Conscientizar para a importância dos 

dentes decíduos, remoção dos fatores 

de risco para cárie dentária: 

Orientar para a limpeza da cavidade 

oral do bebê: 

-Transmissibilidade da doença cárie;           

-Contaminação do bebê;                               

-Não usar utensílios do bebê pratos, 

copos, talheres;                                                        

-Evitar beijar o bebê na boca. 

-Deve ser iniciado o mais cedo possível, 

antes da erupção dentária;                                                  

-Após o bebê se alimentar, ingerir xaropes 

e medicamentos que sejam adoçados;         

-Frauda ou gaze molhada em água 

filtrada ou fervida, também podendo 

utilizar a dedeira;                                                        

-Escova extra-macia pequena poderá ser 

introduzida a partir do primeiro dente. 

Esclarecer que a saúde bucal da mãe e 

responsável pelo bebê tem relação 

com a saúde bucal da criança: 

Esclarecer sobre a cárie de 

mamadeira: 

-Uso inteligente do açúcar;                          

-Importância da escovação dentária, uso 

do fio dental, uso de dentifrício com flúor 

na prevenção e tratamento da doença 

cárie e doença periodontal.                                          

-Dieta mole e adocicada aumenta o risco 

de cárie;                                                            

-Resíduos alimentares que 

permanecerem na boca do bebê servirão 

de substrato, ou seja, de alimento para as 

bactérias causadoras da cárie dental. 

Fonte: Oliveira et al. (2003, p.60). 

Resultados e Discussão 
 

 

•Segundo Lima, Watanabe e Palha (2006)  no Município de 

Camaragibe um dos pioneiros na inclusão da ESB, a primeira visita 

é realizada na primeira semana após o nascimento do bebê. Após 

três anos de implantação da VD puerperal, já se observaram 

resultados positivos, como a diminuição dos índices 

epidemiológicos. 
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