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INTRODUÇÃO  

A inserção da odontologia no PSF (Programa de saúde 
da família), o processo de Educação Permanente em 
Saúde (EPS), e ainda, um estudo profundo das 
condições de vida da população podem proporcionar 
um atendimento de mais qualidade, focado não só no 
tratamento, mas, na prevenção e promoção da saúde 
bucal.O frequente consumo de açúcar pela população, 
a falta de informação e as condições socioeconômicas 
são fatores que podem estar associados a prevalência 
da doença cárie dentária em crianças de zero a cinco 
anos.O intuito deste trabalho é promover aos usuários 
do PSF um atendimento sem traumas, sem desgaste 
para o profissional, e com a satisfação dos pais e das 
crianças.  

OBJETIVO 
Conhecer os determinantes e condicionantes de um 
grave problema enfrentado pelas equipes de saúde 
bucal: “Alto índice de cárie em crianças de zero a cinco 
anos de idade”. Comparar dados da literatura com a 
realidade do município de São Sebastião do Rio 
Preto/MG e, através deste estudo proporcionar um 
atendimento com mais qualidade, enfocando a 
promoção da saúde e prevenção como principal 
ferramenta na diminuição das cáries dentárias e no 
aumento da qualidade de saúde bucal das crianças.   

Pellentes   
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RESULTADOS 
Em saúde bucal, os profissionais buscam consolidar um 
novo modelo de atendimento, rompendo com os 
modelos vigentes e buscando desenvolver novos 
métodos, que visam não só procedimentos curativos/ 
mutiladores, mas, buscando novas formas de promover 
a saúde da população infantil escolar. 

  

METODOLOGIA 
Foram selecionados artigos publicados no período de 
2000 a 2012 em português, inglês e espanhol que 
descreveram temas sobre a saúde bucal de crianças de 
zero a cinco anos. Também foi realizada consulta aos 
dados secundários disponíveis da ESF “Serafhim 
Sanna” no sistema de informação do município de São 
Sebastião do Rio Preto, onde foram encontradas 
informações sobre o município, que podem estar 
relacionadas com a prevalência de cárie dentária em 
crianças de zero a cinco anos. 
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DESENVOLVIMENTO 
 A magnitude e gravidade da cárie dentária em dentes 
decíduos é um  grave problema  de saúde e necessita 
de atenção especial. Um dos maiores agravantes do 
problema é que o consumo de açúcar tem sido 
crescente.Trabalhar com a criança de modo à permitir-
lhe segurança e confiança com o profissional de saúde 
é um  dos principais objetivos a serem atingidos.O 
profissional de saúde deve estar sempre se 
atualizando em função da mudança  e da necessidade 
de inovação. 
 
                         

 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com base na literatura revista e discutida, relacionada à 
“Prevalência de cárie dentária em crianças de zero a 
cinco anos: fatores associados”, concluiu-se que é 
necessário promover a saúde bucal na primeira infância 
melhorando a comunicação entre profissionais e pais. 
Buscar junto aos gestores novas formas de 
enfrentamento do problema de acordo com as 
necessidades do município.  
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