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INTRODUÇÃO  
Com a implantação de políticas públicas de sáude 
bucal  em escolares (fluoretação da água, escovação 
supervisionada, aplicação tópica de flúor, alimentação 
balanceada, grupos operacionais, palestras), estudos 
apontam considerável declínio da cárie nestes grupos. 
Esta evidência sugere que fatores ambientais têm 
maior influência sobre a doença que fatores genéticos. 
(MARINHO et al., 2003). 

OBJETIVO 
Instrumento que objetiva mostrar  para a gestão 
pública de que é preciso ampliar as políticas 
preventivas da patologia cárie a todos os pré-escolares 
da localidade, não se limitando apenas aos 
frequentadores da creche, além da necessidade de 
fazer chegar a todos os lares alternativas de 
fluoretação da água de consumo dos reservatórios 
domiciliares de forma segura e eficaz, abolindo 
práticas empíricas. 
 

PLANO DE AÇÃO 

 Estudo observacional transversal (piloto) baseado no 
levantamento de dados secundários (Diagnóstico 
Situacional, Ficha A e Ficha Odontológica). Foram 
selecionados uma amostra aleatória de 54 crianças 
pré-escolares,  de ambos os sexos, sendo 27 que 
frequentavam a Creche Irmã Maria Clara e residentes 
na área urbana do PSF Pedreira do Instituto 
Itabira/MG e outras 27 não inseridas na referida 
instituição, residentes na área rural da localidade., 
sendo desprovidas do abastecimento de água tratada 
(fluoretada) e desassistidas de  quaisquer políticas 
públicas de prevenção da cárie. 
 

METODOLOGIA  

REFERÊNCIAS 
LOSSO, E.M. et al. Cáries precoce e severa na infância: uma abordagem integral. Jornal de Pediatria, 

Rio de janeiro, v.85, n.4, p.295-300, ago, 2009. 

MARINHO, V.C.C. et al. Fluorite tootpastes for preventing dental caries in children and adolescents. 

Cochrame Database Syst Ver, 2003. 
 *Cirurgiã Dentista 
ngranatol@hotmail.com 
** Orientadora 

 
PSF Pedreira do Instituto  

Prefeitura de Itabira 

Sônia Maria Nunes Viana**   

REFERENCIAL TEÓRICO

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 O fator proteção creche foi crescente com o avanço da 
faixa etária das crianças. Quanto mais velha a criança, 
mais protegida do agravo cárie se apresentou. 

À   medida que a criança crescia totalmente desprovida 
de políticas publicas preventivas de saúde bucal, 
aquelas que apresentavam fator de risco maior para 
desenvolver a doença cárie,era diagnosticado um maior 
número de  dentes acometidos pela mesma. 

Avaliar se a permanência das crianças na creche reduz a 
incidência de cáries quando comparadas com crianças da 
mesma faixa etária que não a frequentam e são 
desassistidas de água tratada (fluoretada). 

A cárie dental é uma doença infectocontagiosa, 
multifatorial, com expressiva variação em sua 
prevalência e elevado nível de severidade nos grupos 
populacionais menos favorecidos sócio, econômico e 
culturalmente. É mais comum em crianças e 
representa um grande problema de saúde pública no 
Brasil  e em vários outros países. (LOSSO et al., 2009). 


