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RESUMO  

O Programa Saúde da Família (PSF) vem se afirmando como estratégia promissora na 
reorganização da atenção básica em saúde. A atenção odontológica precoce faz parte do 
elenco de atividades desenvolvidas pelas equipes, este estudo enfocou este tema, realizando 
uma pesquisa descritiva que teve como foco principal conhecer as mães que cadastraram os 
filhos  no Programa Odontológico do Bebê desenvolvido em uma Unidade Básica de Saúde 
(PSF), em Campo Grande/MS. Foram abordados três temas: perfil, aceitação das ações e 
motivação das mães frente ao programa desenvolvido. Aplicou-se um formulário, através de 
uma amostra de 98 mães, as mesmas foram abordadas em visitas domiciliares. Os dados 
foram submetidos ao Programa Epi-Info 2002. Os resultados indicaram mães em sua maioria 
na faixa etária de 30 a 39 anos, de baixa escolaridade, não trabalhavam fora, eram casadas ou 
possuíam companheiro, houve uma tendência para um menor número de filhos e as mesmas 
classificaram a própria  saúde bucal como regular ou ruim, sendo o motivo mais indicado para 
justificar esta classificação a necessidade de tratamento dos dentes por lesões de cárie. Quanto 
a aceitação da mesma ao Programa, a maioria relatou baixo consumo de açúcar para seus 
filhos, afirmaram realizar a higiene bucal domiciliar, mantiveram uma freqüência de 
escovação, já realizaram retornos às consultas, porém ainda utilizavam a mamadeira. Quanto 
à motivação, foram captadas pelas estratégias da Unidade, sendo que o agente comunitário de 
saúde foi o grande divulgador das ações, afirmaram que estão motivadas para o programa 
porque querem prevenir a criança da cárie dental. Em um cruzamento de variáveis, em relação 
aos principais aspectos inerentes às mães (idade, instrução, ocupação, estado civil, número de 
filhos e saúde bucal) e as suas condutas frente ao manejo da criança, não foram encontradas 
relações significativas, exceto quando foram cruzados idade da mãe com o motivo que as 
levaram a classificar a sua saúde bucal, e ocupação da mãe com cuidados diurnos com a 
criança.  

PALAVRAS-CHAVE: Odontologia para bebês, Programa Saúde da Família, 
Odontopediatria.           



    
ABSTRACT  

The Family Health Program (PSF) it is affirming if as promising strategy in the reorganization 
of the basic attention. The attention precocious odontology is the cast's of activities part 
developed by the teams, this study focused this theme, accomplishing a descriptive research 
that it verified this type of attention, tends as main focus to know the mothers that she has 
theier children registered in the Baby's Program Odontology developed in a Basic Health Unit 
(PSF), in Campo Grande / MS. Three themes were approached: profile, acceptance of the 
actions and motivation of the mothers front to the developed program. A form was applied, 
through a sample of 98 mothers, the same ones were approached in home visits. The data 
cover submitted to the Program Epi-Info 2002. The results indicated mothers in theier 
majority in the age group from 30 to 39 years, of low education, they don't work out, they are 
married or they possess companions, there is a tendency for a smaller number of children and 
they classified theier buccal health as regulating or bad, being the most suitable reason to 
justify this classification the need of treatment of the teeth for decay lesions. With relationship 
to the acceptance of the same to the Program, most tells low consumption of sugar for theier 
children, they accomplish the hygiene buccal home, it maintains an escovaçion frequency, 
they already accomplished returns to the consultations, however they still use the feeding 
bottle. With relationship to the motivation, the strategies adopted by the Unit of health they 
were important, and the community agent of health was the great divulgator of the actions, 
they refer that are motivated for the program because they don't want theier son to have 
decay. In a crossing of variables, where it was taken in consideration the inherent aspects to 
the mothers in relation to the conducts front to the child's handling, they were not found 
significant relationships, except when they were crossed the mother's age with the reason that 
they took them to classify your buccal health, and the mother's occupation with cares of the 
day with the child.   
   
KEY WORDS : Odontology for infants, PSF (Family Health Program), Pediatric dentistry 
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1 INTRODUÇÃO  

Para contemplar o processo de descentralização da gestão e gerência pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) para os Estados e Municípios, foram criadas estratégias para a 

consolidação deste sistema que permitisse avanços na organização das ações e dos serviços. O 

Programa de Saúde da Família (PSF) foi implantado desde 1994 com este objetivo, visando o 

reordenamento do modelo vigente de atenção básica em saúde, sendo considerado como 

estruturante dos sistemas municipais. 

O que torna o PSF tão diferente das estratégias anteriores é o trabalho realizado 

através do princípio da adscrição da clientela, o que proporciona vínculos da Unidade Básica 

de Saúde com a população atendida. É o resgate de uma relação de compromisso e co-

responsabilidade entre profissionais e comunidade, onde a educação e a prevenção são 

largamente difundidas. 

Inicialmente o programa estava estruturado com uma equipe composta de médico, 

enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agentes comunitários; no entanto, a partir de 2001, foi 

ampliada com o profissional cirurgião dentista e o auxiliar de consultório dentário.Com esta 

reformulação, houve a determinação de ações básicas para esta área no âmbito da estratégia, 

observando que a prevenção dos problemas odontológicos, prioritariamente, estaria na faixa 

etária de 0 a 14 anos e gestantes. 

A atenção odontológica precoce a partir do nascimento foi iniciativa pioneira da 

Universidade Estadual de Londrina (PR). Os resultados destes trabalhos comprovaram a 

eficácia de um programa com enfoque totalmente inovador, mostrando diferenças 

significativas em relação à prevenção da cárie dental em idades mais precoces do início do 

atendimento. Outros serviços setorizados e consultórios particulares passaram a oferecer este 

tipo de trabalho, entretanto não é ainda de fácil acesso a população. 
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A atenção odontológica precoce foi introduzida com o objetivo de manter a saúde 

bucal, dentro de uma filosofia de tratamento educativo e preventivo, considerando que é 

consensual entre os estudos que o acometimento precoce das lesões de cárie ocorre na 

primeira infância e o aumento de sua prevalência e severidade estabelece-se de acordo com a 

idade (BÖNECKER et al., 2000). 

A cárie dental é uma doença multifatorial, onde se verifica à associação de  fatores 

biológicos como a higiene bucal deficiente (hospedeiro), hábitos alimentares inadequados 

(substrato) e transmissibilidade dos microorganismos cariogênicos (microflora), considera-se  

também o tempo em que estes fatores se interagem, tudo isto deve ser levado em conta para 

que ocorra a doença. No entanto, outros fatores que não eram comumente relacionados, estão 

sendo avaliados, entre eles as condições socioeconômicas e educacionais do país, bem como 

os padrões de cultura e tradição popular que regulam os hábitos e as condutas pessoais e 

coletivas (PINTO, 1989). 

O atendimento precoce é realizado a partir do nascimento até os 36 meses, nesta fase, 

os pais responsabilizam-se integralmente pelos seus filhos, a criança ainda não tem 

maturidade psicológica e coordenação motora suficiente que permita a execução das 

atividades sozinhas, principalmente quanto à higiene dental e a escolha da dieta, tão presentes 

na multifatorialidade da cárie dental. A atenção passa a ser prioritariamente centrada na 

família. 

Campo Grande, capital do Estado do Mato Grosso do Sul é uma das cidades 

brasileiras que implantou esta estratégia de reordenamento da atenção básica (PSF), conta 

hoje com 23 equipes de saúde da família e encontra-se em fase de expansão do programa. A 

Unidade Básica de Saúde Maria Aparecida Pedrossian (UBS MAPE), localizada no Distrito 

Sanitário Leste é uma das unidades que contam com duas equipes, e realizam a atenção 

odontológica precoce aos bebês de 0 a 36 meses, há aproximadamente 24  meses. Várias 

estratégias foram utilizadas para sensibilizar as mães a trazerem seus filhos para este tipo de 
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atendimento, uma vez que a proposta é dirigida às crianças que em sua maioria ainda não tem 

a doença cárie instalada. Este programa também permite a entrada de crianças em toda a faixa 

etária mencionada. No Programa de Atenção Odontológica implantado na UBS MAPE 

cadastra-se crianças com dificuldades de higienização por parte de suas mães, de menores que 

passam o dia com outras pessoas e que seus pais relatam não ter condições de supervisão das 

atividades básicas de higiene e dieta, de mães muito jovens que não tinham informação 

suficiente e, portanto desconheciam aspectos importantes da prevenção da cárie dental, de 

bebês que possuem manchas brancas que são precursoras da lesão da cárie, enfim lida-se com 

o risco a todo momento.   

Ultrapassar o risco e detectar a doença cárie também acontece no trabalho 

desenvolvido, neste momento tem-se a certeza de que além da utilização das técnicas 

inerentes ao trabalho odontológico, fatores educacionais e motivacionais devem ser incluídos 

dentro do contexto família. 

Muitos estudos observaram que os hábitos adquiridos pela criança estão relacionados 

com os hábitos da mãe e que o conhecimento e o nível de saúde mãe podem influenciar no 

comportamento da sua saúde e do próprio filho (MILGRON, 1998). 

Desta forma, nada mais pertinente do que executar este tipo de abordagem dentro de 

um programa ímpar como o PSF, onde se almeja que o profissional, ao caminhar em sua área 

adscrita, conheça as pessoas, saiba quem são, onde moram, como vivem, para que  haja  o 

reconhecimento de ambas as partes e o compromisso de responsabilidade entre elas. 

Estas considerações conduzem a proposta desta pesquisa  que verificou este tipo de 

atenção através do conhecimento do perfil das mães, aceitação da atenção odontológica 

precoce e a motivação para a participação do programa. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

Para Garbelini et al. (1991), a atenção odontológica precoce deve iniciar no primeiro 

ano de vida, considerando que a sua maior efetividade dá-se quando o bebê visita o cirurgião 

dentista antes dos seis meses, pois é nesta fase que as mães poderão ser informadas, há uma 

maior possibilidade de se obter a prevenção através da educação, enfatizando os hábitos de 

higiene, do controle de açúcar, do consumo de carboidratos, da remoção do risco, observam 

que a aplicação de um programa de odontologia para bebês em nível de saúde pública é viável 

e efetivo. 

Fraiz (1996) sugeriu que uso da mamadeira está relacionado com padrões 

comportamentais e que este fator pode determinar o alto risco. O hábito de dormir com a 

mamadeira na boca, além de fornecer substrato cariogênico, impede ou dificulta a higiene 

bucal, a criança dormindo pode na maioria das vezes apresentar irritação e resistência aos 

procedimentos de higiene. 

Segundo Walter et al. (1996), toda a prática da Odontologia para bebês é 

fundamentada no conceito de que a educação gera prevenção, tanto quando se tenta manter a 

saúde do indivíduo, prevenir a cárie dentária, ou mesmo, quando ela já está instalada, na 

realização de um tratamento curativo precoce. 

Toledo (1996) considerou sobre a dieta cariogênica e observou que não é realista a 

proibição do consumo de açúcar, existe a necessidade de enfatizar o controle da freqüência de 

consumo de açúcar em alimentos com consistência pegajosa. Existem alternativas para o 

aconselhamento ao paciente  e família quanto ao uso racional. 

Para que a criança sinta-se motivada a realizar sua higiene bucal, é de fundamental 

importância a atitude dos pais no sentido de incentivar o hábito rotineiramente, esta prática 

deve ser realizada no âmbito familiar ainda no período gestacional, através de métodos 

educativos, reforçando as atitudes positivas em relação a saúde bucal (LASCALA, 1997). 
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Correa (1998) ressalta que em algumas situações, por falta de cuidados e/ou 

conhecimentos das mães, a cárie dental acomete as crianças na primeira infância, a atividade 

de cárie torna-se tão aguda que a perda do tecido mineral do esmalte pela placa cariogênica 

supera em velocidade a reposição fisiológica desses minerais pela saliva, em pouco tempo 

ocorre a destruição de uma dentição jovem, ainda em processo de maturação pós-eruptiva. 

Este cenário caracteriza a cárie rampante, situação que obriga a mãe a procurar um serviço de 

odontologia para seu filho. 

Yasin-Harneaker (1998) considerou sobre mães muito jovens, estabelecendo relação 

entre a idade das mesmas e a  interferência  na saúde bucal das crianças, citou que estas mães 

tem maior possibilidade de ter filhos com cárie. 

Reisine e Douglas (1998) observou em estudo que a condição socioeconômica 

influencia a saúde do indivíduo pelas dificuldades que o mesmo enfrenta para sobreviver com 

sua família, além das dificuldades de moradia, alimentação, emprego e estudo. 

Com a finalidade de conhecer o padrão de higiene bucal em crianças de 0 a 36 meses 

do Município de Vila Velha / PR, Aguiar et al.  (1999), pesquisaram 160 crianças de ambos 

os sexos, que foram abordadas em consultórios particulares e da rede pública, a coleta de 

dados foi realizada através de questionários aos pais e exame clínico das crianças. 

Observaram que 62,5% dos pais entrevistados não receberam nenhum tipo de orientação em 

relação aos hábitos de higiene bucal. Os autores neste trabalho concluíram que a educação é 

fator primordial, e podem e devem ser aplicadas, tanto aos pacientes quanto aos pais, visando 

a promoção de saúde bucal.  

Em 1999, De Benedetto et al., constataram que a freqüência de escovação não é fator 

determinante na prevalência de cárie, no entanto, é resultado da relação íntima entre a 

atividade da cárie da mãe e o surgimento da doença da criança. 

Oliveira e Oliveira (1999) traçaram o perfil de saúde bucal de gestantes que buscam 

serviços públicos de pré-natal e propuseram um manual educativo-preventivo para contribuir 
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para a promoção e proteção da saúde bucal da mãe e do bebê. Ainda colocaram que crendices, 

mitos e receios populares influenciaram significativamente a relação dentista/gestante. 

Bönecker et al. (2000) observaram através de uma análise dos estudos 

epidemiológicos nacionais dos últimos vinte anos que discutem o índice de cárie em crianças 

de 0 a 36 meses que é fato consensual o acometimento precoce da cárie dental e o aumento de 

sua prevalência e severidade de acordo com a idade. Em estudo local considerando uma 

análise comparativa na população pré-escolar do município de Diadema/SP do índice de cárie, 

verificaram também que houve aumento dos valores dos índices epidemiológicos de acordo 

com o aumento da faixa etária. 

Campos et al. (2000) abordaram a determinação do risco de cárie em programa 

desenvolvido em uma unidade básica de saúde. Observaram que entende-se como risco o 

potencial do indivíduo para desenvolver determinada enfermidade devido a fatores genéticos 

e ambientais. Os métodos de determinação do risco estão baseados em fatores ambientais que 

aumentam o risco de uma pessoa vir a adquirir a cárie. 

Com o objetivo de investigar o modo de vida materno, Dytz (2000) procurou 

identificar até que ponto as políticas de saúde estão atendendo as mães e crianças 

identificadas como população alvo. A amostra foi composta de 17 mães da faixa etária de 19 a 

29 anos, de baixa escolaridade, da periferia do Distrito federal, estas foram entrevistadas 

utilizando-se como metodologia a história de vida tópica para captar as necessidades, 

preocupações e estratégias utilizadas na criação dos filhos, bem como determinações sociais 

mais amplas. Observou que as mães desempenham uma função decisiva na família, desde a 

criação e educação, até o manejo das enfermidades. Concluiu que para conseguir um 

aprimoramento da saúde infantil é preciso melhorar a situação da mãe, o que aponta para a 

necessidade de repensar o papel da UBS, sobretudo no sentido de torná-la um espaço 

importante de fortalecimento das políticas de promoção de saúde. 
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Fadel e Kozlowski Jr. (2000) ressaltaram a importância de métodos abrangentes em 

relação a cárie dental precoce. A educação em saúde faz parte do processo de prevenção, a 

rede de atuação deve ser ampla, contando com uma equipe de recursos humanos que deverá 

incluir outros profissionais e a sociedade organizada. 

Para muitas meninas o período da adolescência é uma época cheia de alegrias. No 

entanto, o assunto sexualidade aflora de forma irremediável e as adolescentes deparam-se com 

um problema que é a gravidez não programada. Não existe uma boa alternativa em termos de 

solução quando isto ocorre, uma das situações que pode ocorrer é que ela pode continuar a 

gravidez casando-se ou ficando solteira, enfrentar um futuro com uma criança que ela não está 

emocionalmente preparada para criar (LOPES, 2000). 

Nadanovsky (2000) observou que a educação sozinha não é suficiente para a 

prevenção. Quando se trata de atenção odontológica precoce a prevenção da cárie da infância 

deve estar estruturada em ações maiores e multidisciplinares, visto a complexidade etiológica 

da doença. 

Vicentin (2000) propôs um estudo onde trabalhou com pais de crianças menores de 

três anos, oferecendo ações educativas para os mesmos para que aprendessem a respeito dos 

cuidados com a cavidade bucal de seus filhos, antes que tivessem patologias bucais; a idéia 

foi a da valorização dos pais aliados aos serviços de saúde na prevenção das doenças da boca, 

reforçando que são eles que passam a maior parte do tempo com as crianças. Concluiu que a 

transmissão de conhecimentos aos pais de lactantes de maneira insistente e coerente, 

proporciona uma chance maior de despertar interesse pelo assunto, instruindo a maneira de 

posicionar a criança para facilitar a escovação e orientando o manejo dietético do recém nato. 

Buss (2001) fez uma revisão da emergência e desenvolvimento da promoção da saúde, 

centrando sua análise nas evidências que mostram a contribuição da saúde para a qualidade de 

vida de indivíduos e da população.  
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Feitosa et al. (2001) abordaram os aspectos psicossociais e comportamentais da cárie 

precoce na infância, considerando a interação amamentação/ relação mãe-filho através de uma 

breve revisão da literatura, considerou que a educação materna é o meio mais efetivo para a 

prevenção da cárie precoce na infância. 

Segundo Fraiz e Walter (2001) identificar fatores comportamentais de risco durante a 

higiene bucal domiciliar traduz-se como poderoso aliado na prevenção de cárie na infância. 

As crianças com comportamento difícil durante a higienização bucal domiciliar merecem 

atenção especial, constituindo-se em um grupo em que as ações educativas e de apoio ao 

núcleo familiar devem ser intensificadas. 

A educação odontológica da mãe/responsável é fator determinante para a saúde bucal 

da futura criança, a família serve como modelo, assim como auxilia a criança a cuidar dos 

seus dentes. Muitas mães associam a necessidade da higiene bucal com a presença dos dentes, 

apesar disto realizam algum tipo de higiene bucal em seus bebês (FERREIRA e GAÍVA, 

2001). 

Moura et al. (2001) destacaram que as propostas de atendimento e implantação de 

programas odontológicos devem ser cada vez mais acessíveis, simplificadas e voltadas 

efetivamente para as reais necessidades da comunidade onde se vai trabalhar. 

O  plano de reorganização das ações de saúde bucal na atenção básica, observa que: 

A necessidade de melhorar os índices epidemiológicos de saúde bucal e de ampliar 
o acesso da população brasileira às ações a ela relacionadas 

 

quer em termos de 
promoção, quer de proteção e recuperação 

 

impulsionou a decisão de reorientar as 
praticas de intervenção neste contexto, valendo-se, para tanto, de sua inclusão na 
estratégia de saúde da família (BRASIL, 2001, p. 67).  

A Norma Operacional da Atenção Básica 01 de 2001 prevê a ampliação da atenção 

básica, busca definir responsabilidades e ações estratégicas mínimas que todos os municípios 

brasileiros devem desenvolver. Nas ações de saúde bucal, uma das responsabilidades consiste 

na prevenção dos problemas odontológicos, prioritariamente na população de zero a quatorze 

anos (BRASIL, 2001). 
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A cárie precoce na infância é uma doença que se caracteriza pela presença de lesões 

cariosas rampantes, é uma condição debilitante, dolorosa e de tratamento demorado, 

dispendiosa e estressante tanto para a criança  e seus pais, tanto para o profissional que se vê 

diante da difícil tarefa de restabelecer a saúde bucal;  a educação dos pais e a atuação do 

profissional através de medidas preventivas aplicadas a criança são de fundamental 

importância na prevenção da doença (SILVA et al., 2001). 

Avaliar a percepção dos pais quanto a necessidade de atenção odontológica precoce 

consistiu a proposta de Fernandes et al. (2002).  Foram avaliadas 30 crianças de uma escola 

particular do município de Campinas/SP através de questionários respondidos pelos pais. 

Como resultado observou-se que os pais possuíam renda familiar de R$ 1500,00 a 3.000,00, a 

grande maioria das crianças tinham feito a primeira visita ao dentista entre 1 a 3 anos de 

idade,  os pais mostraram-se bem motivados com relação a necessidade odontológica de seus 

filhos, valorizando a prevenção e promoção de saúde bucal.  

A época da primeira visita ao consultório odontológico traduz-se em polêmica, 

Cavalcanti et al. (2002) propuseram um estudo com cirurgiões dentistas  formados na Paraíba 

sobre esta problemática, como resultado observaram que não houve concordância entre os 

profissionais em relação a época ideal, no entanto, a maioria recomendou que seja   feita     no 

primeiro ano de vida. 

A proposta de Bengston et al. (2002)  foi avaliar os dispositivos e escovas dentais do 

mercado brasileiro para crianças de 0 a 36 meses, relataram que existe uma grande variedade 

destes dispositivos, sugeriram que devido às características dos mesmos, é interessante 

substituir os mesmos a cada fase da vida do bebê, para a escolha também deve ser 

considerado o risco de cárie da criança e a sua condição socioeconômica familiar. 

Castro et al. (2002) relataram através de um estudo de caso clínico de cárie precoce, a 

influência do perfil materno na condição bucal de uma criança pré-escolar. Constataram que 
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há uma associação de fatores etiológicos no estabelecimento precoce da cárie na dentição 

decídua, porém a influência do perfil materno é importante. 

Cavalcanti et al. (2002) avaliaram a percepção dos cirurgiões dentistas quanto ao 

período ideal preconizado para a primeira consulta odontológica. Concluíram que não houve 

concordância quanto à época ideal pelos profissionais consultados, no entanto a maioria 

observa que esta visita deve acontecer no primeiro ano de vida. 

Lopes et al.  (2002) apresentaram a comunidade científica odontológica um programa 

direcionado a gestantes e bebês, desenvolvido por alunos e orientados por professores da 

Universidade Federal do Piauí. Traçaram um perfil dos pediatras que atendem no Instituto de 

Perinatologia Social do Piauí, onde foi desenvolvida a pesquisa, verificou-se que 71% deles 

falavam para as mães sobre higiene bucal dos bebês, porém sem entrar em detalhes 

técnicos, 93% deles só encaminhavam para o dentista quando observavam a lesão cariosa ou 

doença na gengiva. Não havia nenhum trabalho mostrando a importância do pré-natal 

odontológico para gestantes, embora diariamente fossem ministradas informações de outros 

temas. Desta forma, concluíram que havia necessidade da implantação de um programa 

odontológico educativo/preventivo direcionado às gestantes e bebês. 

No Programa Saúde de Família, o modelo de atenção deve estar centrado na realidade 

local, cujo diagnóstico e definição de prioridades se constroem pelos diferentes atores 

envolvidos nos processos de saúde ( SILVEIRA FILHO,2002). 

Kuhn (2002) avaliou a influência de um programa educativo-preventivo na promoção 

da saúde bucal de 122 bebês na faixa etária de 1 a 36 meses e suas respectivas mães residentes 

na cidade de Ponta Grossa/PR. Uma de suas conclusões mais importantes foi atribuída ao fato 

de que apenas a informação ou conhecimento sobre os hábitos adequados, constatado no 

instrumento de pesquisa empregado pela pesquisadora, não refletiu em atitudes saudáveis em 

relação a saúde bucal dos seus filhos. 
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Um projeto de atenção precoce a saúde bucal foi avaliado após um ano de 

acompanhamento, o referido oferecia atenção a criança de 0 a 12 meses, com a finalidade de 

prevenir a cárie dentária, orientação e educação dos pais para a tomada de atitudes que 

conduzam a saúde bucal. Concluíram que após um ano de implantação 90% dos bebês 

atendidos necessitavam apenas de procedimentos preventivos (RANGEL et al., 2002). 

Segundo Atalla (2003) que abordou a delicada relação de avós que cuidam dos netos 

enquanto os pais trabalham, observou que esta é a fase de maior maturidade no 

desenvolvimento humano, em que a pessoa desenvolve a capacidade de se voltar ao outro, de 

transcender os próprios desejos. Essa tarefa se inicia na maternidade, porém é mais 

concretamente atingida na posição de avós. 

Segundo Cotes (2003) as mães brasileiras alimentam mal os seus filhos pequenos. A 

falta de tempo não é desculpa, segundo o artigo a maioria das mães, foram 1200 entrevistadas 

em cinco capitais brasileiras, não trabalham fora. São vários os prejuízos de uma alimentação 

incorreta. Em curto prazo a criança pode ter cáries, e no futuro pode desenvolver problemas 

cardiovasculares, hipertensão e diabetes. 

A importância em começar o atendimento odontológico no primeiro ano de vida, 

segundo Píccolo e Garcia (2003) comprova-se através de levantamentos nacionais que 

informam que 90% das crianças brasileiras, aos 12 meses de idade, estão livres de cáries, 

enquanto que aos 36 meses, mais de 50% delas apresentam a doença. A odontologia para 

bebês é uma opção que mostra resultados altamente significativos na prevenção da doença 

cárie, ressaltando que a sua contribuição maior está no sentido de mostrar que manter a saúde 

bucal é um direito de cidadania, que a população entende isso, e que é possível fazê-lo. 

Segundo Monteiro (2003), o número de creches hoje é muito grande e o cuidado com 

a educação infantil deve ser pensado como estratégia para favorecer a formação e 

desenvolvimento das crianças.  
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3 OBJETIVO  

Conhecer os principais aspectos (perfil, aceitação da atenção odontológica precoce e 

motivação) das mães das crianças de 0 a 36 meses que participam do programa odontológico 

do bebê da UBS MAPE.                   
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4 METODOLOGIA  

Este estudo realizou uma pesquisa descritiva, em estudo transversal, com abordagem 

quantitativa, que foi realizada na Unidade Básica de Saúde Maria Aparecida Pedrossian 

(MAPE), Distrito Sanitário Leste da cidade de Campo Grande/MS; esta unidade conta com 

duas equipes de PSF (codificada nas cores verde e azul), sendo que ambas de acordo com 

determinação do Ministério da Saúde conta com 02 médicos, 02 enfermeiros, 02 auxiliares de 

enfermagem, 11 agentes comunitários de saúde, e na proporção de dois para um temos 01 

cirurgiã dentista e 01 assistente social para as equipes. 

Os dados referentes ao programa odontológico para o bebê de 0 a 36 meses 

encontram-se cadastrados em um software próprio da Secretaria Municipal de Saúde (Sistema 

Hygia), no campo 37 destinado a este programa especificamente, desde a implantação em 

dezembro de 2001. Estão cadastrados até junho de 2002, 140 bebês, este número representa 

31,5% de todos os bebês das duas áreas adscritas (446 crianças). 

O dimensionamento da amostra foi realizado considerando a população das mães dos 

140 bebês cadastrados, finita e considerando o nível de mensuração da variável nominal. 

Realizou-se o cálculo da amostra considerando a fórmula da distribuição normal padrão para 

populações finitas. Estabeleceu-se um nível de confiança de 95% e o erro amostral de 5%, 

obtendo assim uma amostra de 98 mães de bebês, o que vai perfazer um percentual de 70% 

das mães dos 140 bebês cadastrados (APÊNDICE C). 

Optou-se pela utilização da amostragem aleatória simples para seleção das mães, a 

razão desta opção consistiu no fato de que este método permite a escolha de qualquer 

elemento da amostra. Foi atribuído aos prontuários após estarem em ordem crescente de 

numeração (listagem obtida via sistema Hygia), os números de 1 a 140, para facilitar a 

escolha dos mesmos. Esta reorganização na prática fez-se necessária porque os prontuários da 
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Prefeitura Municipal de Campo Grande possuem uma numeração com sete dígitos, o que 

dificultaria o sorteio. Após os números estarem em ordem o sorteio foi realizado.  

O formulário continha 18 perguntas, o mesmo foi estruturado visando os três objetivos 

principais: perfil ( pergunta de 1 a 6); aceitação da atenção   (pergunta de 7 a 15), motivação 

(pergunta de 16 a 18). Para obter o tempo médio da aplicação do formulário e testar o 

entendimento das perguntas foi aplicado um pré-teste com 03 mães de bebês que foram 

abordadas na Unidade de Saúde em dia de consulta, escolhidas ao acaso. Desta avaliação foi 

acrescentado mais uma pergunta ao quesito perfil, a de nº 7, referindo-se a resposta da nº 6, se 

fosse regular ou ruim, a mãe diria o motivo; outra alteração fez-se necessária quando, na 

pergunta n° 16, questionava-se a conduta da mãe durante a higiene bucal domiciliar e optou-

se por acrescentar a alternativa que referia-se a aceitação da atividade pela criança.  

Após as modificações e com o formulário no modelo final com 19 perguntas 

(APÊNDICE B), foi feita a abordagem através de visitas domiciliares em data e hora 

previamente marcada pela agente comunitária (ACS). Para que isto ocorresse foi realizada 

reunião com os 11 ACS,  para que os mesmos tomassem conhecimento da pesquisa e 

agendassem as mães dos bebês sorteados por microáreas. As visitas foram realizadas sempre 

nas terças-feiras e quintas-feiras, no período vespertino (CD/ ACD/ ACS). As mães foram 

abordadas pela pesquisadora, observando que no momento da coleta de informações foram 

explicitados os objetivos da pesquisa e solicitado o consentimento para realização da mesma 

(APÊNDICE A). Por se tratar de pesquisa com seres humanos, o projeto desta pesquisa foi 

submetido ao Comitê de Ética da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, atendendo a 

resolução do Conselho Nacional de Saúde CNS 196/96. 

Para coleta de dados utilizou-se dados da ficha clínica do bebê para obtenção de 

endereço, nome dos pais, nome do agente comunitário (coleta de dados secundária). Quando a 

mãe não se encontrava em casa, novas visitas foram marcadas pelo ACS e a totalidade das 

abordagens previstas foi alcançada. 
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O software utilizado para a consolidação e representação dos dados foi o Epi-Info 

2002, por meio de análise de freqüências e quando do cruzamento das variáveis fêz-se 

necessária a utilização da TABELA 2x2 estratificada e,  análise através do teste do qui- 

quadrado, onde o  ¨p ¨indica a probalidade  de significância entre as variáveis cruzadas (o 

programa adota p < 0,05 como estatisticamente significativo e  p > 0,05 como não existindo 

relação significativa entre as variáveis).                     
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5 APRESENTAÇÃO DOS DADOS E DISCUSSÃO  

A prática odontológica para o bebê está centrada no conceito de que a educação gera 

a prevenção (Walter et al., 1996). Como a criança nesta faixa etária não tem maturidade para 

dirigir sua própria vida, estas estão irremediavelmente ligadas aos cuidados maternos. 

Observa-se que a saúde infantil é determinada por vários fatores, que vão desde as condições 

gerais de vida da criança até a observação de outras variáveis, como a relação que a mesma 

tem com a mãe, uma vez que está ligado a esta e dela depende a sua sobrevivência (DYTZ, 

2000). 

A constatação de que a associação de diversos fatores etiológicos pode conduzir a 

cárie precoce na infância é uma unanimidade, no entanto os estudos revelam que o perfil 

materno influencia a condição bucal da criança (CASTRO et al., 2002) 

Partindo destas considerações, este trabalho inicia a apresentação e considerações dos 

dados do perfil das 98 mães que levaram seus filhos ao Programa Odontológico do Bebê da 

UBS MAPE.  

5.1 Perfil das mães  

Os percentuais obtidos revelam que há um maior número de mães na faixa etária de 30 

a 39 anos (32,7%) que procuraram o serviço, seguido das mães de 25 a 29 anos(27,6%), de 20 

a 24 anos(18,4%) e as de 15 a 19 anos (11,2%) e as de 40 e mais (10,2%) (FIGURA 1). 

Portanto, 88,9% são mães em uma faixa etária importante, acima de 20 anos, estas 

estão mais conscientes no que refere-se à tomada de atitudes em relação a saúde de seus 

filhos, o próprio ciclo da vida comprova que adquire-se o  equilíbrio com o passar da idade 

(ATALLA, 2003). Estes dados são pertinentes, quando se faz analogia com o achado do  

número de mulheres que fizeram o pré-natal nesta unidade de saúde no último ano (2002), 



30

   
onde evidenciou-se que grande parte das  mulheres encontravam-se em uma faixa etária maior 

de 20 anos (SISPRENATAL, UBS MAPE, 2002). 

Mães muito jovens (11,2%) podem apresentar dificuldades nas escolhas para seus 

filhos, quando uma adolescente opta por ter uma criança, geralmente ela não está 

emocionalmente preparada para criar, a maternidade implica em assumir responsabilidades e 

principalmente aceitar o cuidado infantil e considerar as necessidades deste filho que vai 

nascer por pelo menos 18 anos (LOPES, 2000). 

Yasin-Harnekar (1998), Saito et al., (1999)  observaram em enfoque odontológico 

que há uma maior prevalência da doença cárie em filhos de mãe de faixa etária menor. 

  FIGURA 1  Distribuição percentual das mães abordadas por faixa etária, UBS MAPE, 2003     

Por outro lado, a maioria das mães (46,9%) tem o primeiro grau incompleto,  seguidas 

das que tem o 2º grau completo (21,4%), 2º grau incompleto (18,4%), 1º grau completo 

(9,2%) e curso superior (4,1%). Um ponto positivo encontrado é que não aparecem mães que 

referenciam analfabetismo  (FIGURA 2). Entretanto, estes dados confirmam que a população 

de mães é de pouca instrução formal (46,9%), estes achados estão de acordo com Ferreira e 
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Gaíva (2001) que também constataram em pesquisa semelhante uma baixa escolaridade de 

mães de crianças desta faixa etária. 

Embora a instrução formal não assegure necessariamente a adoção de medidas em 

favor da saúde e de execução de cuidados de higiene, países como o Brasil e outros da 

América Latina sofrem com o analfabetismo e a baixa escolaridade da população, sendo que 

estes são considerados indicadores das condições de vida e saúde (BUSS, 2001 ). 

Em outro prisma, este dado serve para alertar sobre o planejamento das ações 

educativas para estas mães, uma vez que as mesmas são o centro da atenção da equipe de 

saúde no que tange ao repasse de informações para serem praticadas no dia-a dia.  

FIGURA 2 -

 

Distribuição percentual das mães abordadas, segundo o grau de instrução,                                   
UBS MAPE, 2003.  

Na estratégia do PSF, estas considerações em relação a adotar uma nova prática 

educativa são realmente pretendidas, pois as técnicas e métodos efetivos para o processo de 

educação em saúde devem ser elaborados. Na abordagem a este grupo de mães, a equipe de 

saúde da família deve trabalhar em união, buscando a associação e somatória de saberes para 

um ótimo desempenho da equipe ( SILVEIRA FILHO, 2002). 
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Saito et al. (1999) realizaram estudos onde também observaram que a escolaridade da 

mãe tem correlação com a presença de cárie. Mães com graduação e pós-graduação tem filhos 

que apresentaram menor índice de cárie -ceo-d de 1,0 a 1,9, já as mães que não haviam 

concluído o ciclo básico, primeiro grau ou não tinham escolaridade, apresentavam ceo-d 

maior , que variavam de 2,8 a 5,8.  
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FIGURA 3  Distribuição percentual de mães de bebês segundo a ocupação, UBS MAPE,  
2003.    

Mais da metade das mulheres (54,1%) responderam que não trabalhavam e que 

cuidavam de suas casas (FIGURA 3), dados também encontrados por Ferreira e Gaíva (2001) 

em mães de criança desta faixa etária.  

Parece coerente observar que este tipo de constatação levaria a hipótese de que a 

criança estando com a mãe em casa poderia ter melhores cuidados, principalmente em relação 

a higiene e alimentação. Entretanto, Cotes (2003) observou que as mães alimentam mal os 

seus filhos pequenos, e que a falta de tempo não é desculpa, pois segundo o autor que 

pesquisou 1200 mães em cinco capitais brasileiras, observou que a maioria delas não trabalha 
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fora. Ainda, complementou que esta alimentação mal direcionada pode levar a criança a ter 

cáries em curto prazo. 

Entre as ocupações que as mesmas possuem, a função de empregada doméstica é a que 

mais foi citada (14,3% das mulheres) referenciaram este tipo de atividade, o que de forma 

geral era esperado, considerando que a maioria das mulheres citadas tem baixa escolaridade.  
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  FIGURA 4  - Distribuição  percentual das mães segundo o  segundo o estado civil, UBS    
MAPE,2003.     

Grande parte das mulheres relatou ser casada (46,9%) e outras (33,7%) têm 

companheiros (FIGURA 4) , ou seja, moram com os mesmos, no entanto não tiveram a sua 

união formalizada perante a lei, mesmo assim,  caracteriza um modelo familiar tradicional 

onde há a presença do pai e da mãe responsabilizando-se por seus filhos. Outras declararam 

que são solteiras (14,3%), cabendo aqui duas situações, a primeira, seria que esta mulher 

assumiria toda a responsabilidade no cuidado dos seus filhos, fazendo os dois papéis; a 

segunda, que poderia também ocorrer, é que esta mãe transferiria a responsabilidade do 
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cuidado dos filhos a um terceiro, que geralmente são os avós, ocorrendo esta segunda situação 

muito freqüentemente.  

FIGURA 5  Freqüência e percentagem de mães segundo o número de filhos, UBS MAPE,   
                      2003   

Observou-se que grande parte das mulheres (41,8%) possuem dois filhos e que 

(34,7%) das mulheres tem um filho, isto revela a tendência que a maioria delas tem em 

relação à diminuição do número de filhos (FIGURA 5). Segundo Buss (2001) ocorreram nos 

últimos tempos modificações nas condutas quanto a reprodução humana, sobretudo na 

diminuição de filhos por família, o que associado a outros fatores contribuíram para a 

melhoria de saúde das crianças. 

De acordo Feitosa et al. (2001), o número de filhos interfere nos hábitos de higiene 

bucal que a mãe imprime com a criança, quando ela possui apenas um filho está mais 

propensa a realizar a higiene bucal com maior disposição, se possuíam mais de uma criança, a 

falta de escovação era detectada. 
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Em relação à saúde bucal da mãe, as mulheres abordadas relataram que 48,0% delas, 

em sua concepção, possuíam uma saúde bucal regular e 18,4 % referenciaram condições ruins 

(FIGURA 6)  

FIGURA 6 

 

Percentagem de mães segundo a classificação da própria saúde bucal, UBS 
MAPE,2003.   

Na literatura consultada, observa-se que há uma associação fortemente positiva entre o 

estado de saúde bucal das mães e o aparecimento de cárie em crianças até 36 meses (Milgron, 

1998), ressaltando que é a faixa etária considerada neste estudo. Porém, 33,6% das mães 

declararam que estão satisfeitas com sua saúde bucal e a classificou como boa, quando a mãe 

relata experiências positivas em relação a sua própria saúde bucal, mostrando satisfação, elas 

dão maior importância à saúde bucal dos filhos (REISINE e DOUGLAS, 1998).  

Como esta questão é de extrema importância na condução desta discussão, no 

formulário aplicado foram perguntados à mãe, quais seriam os motivos que as levaram a 

classificar a sua própria saúde bucal como regular ou ruim, neste item considera-se apenas 65 

mães, uma vez que 33 mães estão satisfeitas com a sua condição bucal (TABELA 1).  
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 TABELA 1  Freqüência, percentagem, percentagem acumulada de mães de bebês de 0 a  36                           

meses da UBS MAPE, segundo o motivo que as levaram a classificar a 
própria saúde bucal em regular ou ruim  

MOTIVOS   FREQUENCIA PERCENTAGEM

 
PERCENTAGEM 
ACUMULADA 

    

NECESSIDADE DE 
TRATAMENTO/ CÁRIE                     

15 23,1% 23,1% 

FUMANTE  2 3,1% 26,2% 

NÃO TEM TEMPO PARA IR AO 
DENTISTA   

10 15,4% 41,5% 

TEM DORES DE DENTE 
FREQÜENTEMENTE   

3 4,6% 46,2% 

GRANDE NÚMERO DE 
EXTRAÇÕES  

10 15,4% 61,5% 

PROBLEMAS GENGIVAIS   4 6,2% 67,7% 

NECESSITA DE APARELHO 
ORTODÔNTICO  

6 9,2% 76,9% 

USA DENTADURA 2 3,1% 80,0% 

NECESSITA TRATAMENTO 
ESPECIALIZADO   

2 3,1% 83,1% 

GRAVIDEZ DESTRUIU OS 
DENTES   

1 1,5% 84,6% 

TEM MUITOS DENTES 
RESTAURADOS   

8 12,3% 96,9% 

TEM DENTES FEIOS  2 3,1% 100,0% 

TOTAL      65 100,0% 100,0% 

Fonte: pesquisa direta    

Das mulheres que responderam estarem insatisfeitas com a sua condição bucal, 23,1% 

indicaram que isto ocorreu porque elas necessitavam tratar os dentes pois tinham cáries, pode-

se considerar aqui,  que estas mães em auto exame bucal devem ter observado a presença de 
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cavitações clínicas evidentes, a cárie dental é uma das doenças da cavidade bucal mais 

prevalentes  na população brasileira (PINTO, 2000). 

Dois motivos tiveram a mesma freqüência de resposta a esta indagação, 15,4% 

declararam que não tem tempo de ir ao cirurgião dentista , este fato deve estar vinculado 

significativamente ao trabalho da mãe, a maioria não pode esperar uma vaga na unidade de 

saúde, por arriscarem a perda de um dia de trabalho, observa-se que no PSF estas mães não 

são contempladas com a oferta programada e portando existem dificuldades de marcação da 

demanda espontânea para a odontologia, considerando a grande demanda reprimida da 

unidade de saúde. Outras 15,4% de mulheres observaram que já extraíram muitos dentes, este 

achado é digno de nota, uma vez que as mesmas estão incomodadas com estas perdas, que as 

atingem no sentido funcional e estético, o grande número de exodontias feitas no passado faz 

parte de uma odontologia praticada que era mutiladora. 

As mães relataram (12,3%) que possuíam muitos dentes restaurados e que isto 

comprometia esteticamente o seu sorriso. Outras (9,2%) declararam que necessitavam de 

aparelho ortodôntico, este serviço devido a especialidade e o alto custo não é oferecido na 

rede municipal de saúde do município em questão. Os problemas gengivais (6,2%) também 

fazem parte do elenco das queixas, obviamente isto é justificado também pela alta prevalência 

desta doença na população adulta.  

Parece curioso observar que 4,6% das mulheres disseram que a saúde bucal está 

comprometida porque apresentam dores de dente freqüentemente, a rede municipal oferece 

sistema de plantões diários e noturnos e de fim de semana, considerando também que no PSF 

o atendimento emergencial é assegurado em qualquer momento que o usuário da área de 

adscrição procure a unidade de saúde. Parece que a dor de dente referenciada é esporádica e 

as próprias devem tentar resolver  com o uso de analgésicos e outras práticas populares, isto é 

considerável, pois esta falta de atendimento formal pode levar a perda do elemento dentário. 

Outros motivos foram listados e obtidos freqüências iguais (3,1%), são os que relataram ser 
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fumantes, usarem dentadura, precisar de tratamento especializado e terem os dentes feios. As 

fumantes possuem os dentes manchados e portanto tem a estética e o hálito comprometidos, 

as que usam dentadura não devem estar contentes pelas implicações e limitações do uso da 

prótese no dia-a-dia (adaptação, necessidade de retirar, estética, higiene e outros), as que 

indicam precisar de tratamento especializado, referem-se a reabilitação oral e as que 

declararam ter dentes feios, muitas são as considerações, entre elas dentes tortos, amarelados, 

restaurações insatisfatórias, próteses unitárias mal adaptadas, entre outros. 

Parece interessante observar que 1,5% das mulheres ainda acreditam que a gravidez é 

a grande vilã e a responsável pelos dentes cariados, perdas dentárias. Mitos e crendices 

populares sempre acompanharam este assunto e a informação sobre o mesmo ainda deve ser 

objeto de atenção por parte dos profissionais ( OLIVEIRA e OLIVEIRA,1999).                                

5.2 Aceitação da atenção odontológica precoce  

A segunda indagação deste estudo é a respeito da aceitação das mães em relação à 

atenção odontológica precoce, este termo ¨aceitação¨ foi empregado para relacionar respostas 

dadas pelas mães com as informações que elas obtiveram  em qualquer momento do 

atendimento para a criança, sem contudo esperar que estas tenham mudado de atitude , pois 

algumas mães realizaram apenas uma consulta ou ainda não fizeram retorno. Acreditar que 

uma vez fornecido conhecimento às mães, estes serão prontamente utilizados na prevenção é 

ingenuidade, a educação por si só, não consiste em método totalmente eficaz e confiável, uma 

vez que sua aplicação nos foge do controle (FADEL e KOZLOWSKY JR.,2000).  

A primeira questão enfoca os cuidados da criança durante o dia, pois é esta pessoa que 

estará ligada à prática diária de higiene, alimentação, hábitos, enfim de todo o manejo com a 

criança, 56,10% relataram que elas (mães) tomam conta de seus filhos, isto está relacionado 
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diretamente com dado do perfil da mãe, que determinou a ocupação das mesmas, quando 

54,1% das mulheres disseram ser do lar e portanto tomam conta de seus filhos (FIGURA 7).  
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  FIGURA 7  Freqüência e percentagem de mães segundo os cuidados diurnos com a criança,  
                        UBS MAPE, 2003.   

No caso das mães tomarem conta diretamente de seus filhos favorece as ações 

informativas da equipe, que desta forma poderão ser assimiladas com maior rapidez, afinal é a 

mãe que fala sobre a criança, ouve e é ouvida, opina e é aconselhada, e é encorajada a praticar 

os conhecimentos adquiridos; a literatura é unânime em observar que a educação materna é o 

meio mais efetivo para a prevenção da cárie dentária (Feitosa et al., 2001). O envolvimento 

materno com medidas preventivas e educativas, em programas de promoção da saúde bucal 

podem determinar redução na prevalência de cáries (KUHN, 2002).  

Entretanto, a creche é escolhida por muitas mulheres para deixarem seus filhos, é 

comum em diversos países a demanda por creches, esse crescimento foi estabelecido devido 

ao avanço científico sobre o desenvolvimento da criança, a participação crescente da mulher 

no mercado de trabalho, a consciência social sobre o direito da criança a educação nos seus 

primeiros anos da vida  (MONTEIRO, 2003). 
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Na área adscrita, existe uma instituição estadual (CEI MAPE) que oferece a atenção 

durante o dia, no entanto, como são muitas crianças, a escovação dentária passa a ser encarada 

como mais uma atividade, que pode ou não ser realizada, ainda mais para o caso de crianças 

abaixo de 36 meses, onde uma adulto tem que responsabilizar-se pela atividade, e este é 

geralmente o funcionário da creche. A separação entre as funções de educar e cuidar, a não 

incorporação da dimensão educativa nos objetivos da creche podem ser traduzidos como 

sendo alguns dos indicadores que avaliam a qualidade e que podem comprometer o 

atendimento na creche (MONTEIRO, 2003). Vale ressaltar que trimestralmente a equipe de 

saúde (CD e ACD) desenvolvem atividades trimestrais 

 

informações, troca de escovas e 

escovação bucal supervisionada - sem, contudo ter a certeza de que diariamente a atividade de 

escovação seja realizada.   As avós também são citadas como cuidadoras das crianças, e por 

muitas vezes elas assumem toda a responsabilidade sobre as mesmas, algumas realizam com 

sucesso as orientações recebidas e outras envolvem-se com inúmeros afazeres e relegam o 

cuidado bucal  para o segundo plano.  Atalla (2003), em estudo onde enfocou o cuidado 

diurno que as avós realizam com seus netos, enquanto as mães trabalham, observou que elas 

são verdadeiras ¨mães substitutas¨, a maioria das mães sentem segurança em saber que seu 

filho recebem mais carinho, amor e são mais cuidados do que deixados na mão de estranhos, 

esta autora concluiu que esta fase de avó é a de maior maturidade do desenvolvimento do 

humano, em que a pessoa desenvolve a capacidade de se voltar para o outro, transcender os 

próprios desejos. Essa tarefa inicia-se com a maternidade, porém é mais concretamente 

atingida na posição de avós.   Um pequeno percentual das mães deixa seus filhos com pessoa 

contratada, dado que é justificado pelo número de mulheres que não trabalham, e que são 

baixo poder aquisitivo e, portanto não teriam como pagar pelo serviço prestado.  

Inquiriu-se neste trabalho a respeito da dieta, consiste em fato que ela é de absoluta 

importância no desenvolvimento da cárie, recomenda-se que a criança deve consumir 



41

   
alimentos que sejam fontes de energia, no entanto os pais muitas vezes não sabem quais são 

os alimentos cariogênicos, há necessidade de dar exemplos práticos (TOLEDO, 1996). 

Quando abordadas em relação ao padrão de consumo de açúcar, 62,2% das mães 

falaram que a criança tem baixo consumo (FIGURA 8).  
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FIGURA 8 

 

Freqüência e percentual de mães segundo o consumo de açúcar dos filhos,  
UBS, MAPE,2003   

A proibição do consumo do açúcar não é realista (TOLEDO, 1996), há a necessidade 

de enfatizar o uso racional do mesmo, consumindo em quantidades moderadas 

preferencialmente durante as principais refeições do dia (FADEL e KOZLOWSKI JR., 2000).  
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FIGURA 9 

 

Freqüência e percentual de mães que indicaram em que ano de vida levaram 
seus  filhos ao programa, UBS MAPE, 2003.   

A primeira consulta da criança no CD é importante e deve ocorrer antes do primeiro 

ano de vida, devendo então ser a mais precoce possível, pois existe a constatação de que a 

prevalência da cárie aumenta com a idade (Bönecker et al., 2000), e esta atenção educativa e 

preventiva são mais eficazes e apresentam melhores resultados quando iniciadas no primeiro 

ano de vida (CAVALCANTI et al., 2002). 

Neste estudo, 66,3% das crianças realizaram a primeira consulta no primeiro ano de 

vida, o que traduz um dado importante, porque oferece para a equipe de saúde a possibilidade 

de informar, acredita-se que em nível de atenção básica, as ações educativas e preventivas 

resultam em medidas de impacto significativo, de baixa complexidade e baixo custo (Kuhn, 

2002), como é a estratégia do PSF. As crianças que vieram para a consulta no segundo ano de 

vida resultaram em um percentual de 27,6%, e as que vieram no terceiro ano de vida (6,10%) 

(FIGURA 9).  Nestes dois casos, existe a possibilidade desta criança já apresentar sinais 

clínicos da doença. Vale colocar que no Programa do bebê, a criança é aceita  em idade que 

não exceda 36 meses. Quando inquiridas sobre a idade atual da criança no momento do 
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estudo, observou-se que 50,9% dos bebês estão no segundo ano de vida, 33,8% estão no 

terceiro ano de vida e 15,3 ainda está no primeiro ano (TABELA 2 ).  

TABELA  2   -  Idade atual da criança no momento da pesquisa, UBS MAPE, 2003 

Idade atual Percentagem  ( % ) 

Primeiro ano de vida 15,3 

Segundo ano de vida 50,9 

Terceiro ano de vida 33,8 

Total 100 

Fonte: pesquisa direta  

Estes dados indicam que a maioria dos bebês estão no programa há mais de um ano, 

face ao maior número de crianças estarem no segundo e terceiro ano de vida ( 84,7% - idade 

atual) e a indicação de que 66,3% entraram  para este tipo de atenção no primeiro ano de vida.  
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FIGURA 10 

 

Percentual relativo ao número de retornos da criança à consulta odontológica,     
UBS MAPE, 2003  
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Kuhn (2002) observou que ações educativas em programas de promoção  da saúde 

bucal, aliados ao reforço constante, desenvolvem habilidades e competência materna, 

estimulando o auto-cuidado em relação a saúde bucal dos filhos, desta forma quando a mãe 

faz retornos com a criança,  novas informações vão sendo repassadas  e o sucesso em relação 

as suas ações são esperados. Conjecturando sobre o  retorno às consultas na UBS, 60,2% das 

mães já retornaram com seus filhos (variando de 01 a 04  ou mais consultas); 39,8% não 

fizeram nenhum retorno, este fato deve estar ligado a forma de trabalho do Programa da 

unidade, que classifica os retornos segundo o risco de cárie. Campos et al., 2000 observaram 

que entende-se como risco,  o potencial do indivíduo para desenvolver determinada 

enfermidade devido a fatores genéticos e ambientais. Os métodos de determinação do risco 

baseiam-se em fatores ambientais que aumentam o risco da pessoa ter cárie, podem ser 

resumidos em: ausência do hábito de higienização, alto consumo de carboidratos, hábitos 

alimentares inadequados e contaminação da boca da criança por fatores externos. 

Considerando todas estas variáveis, o retorno neste sistema pode ser semanal, bimensal ou 

semestral.  
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FIGURA 11 

 

Freqüência  e percentagem do número de vezes da escovação das crianças, 
segundo indicação da mãe, UBS MAPE, 2003    
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Observa-se, na figura acima, que a maior freqüência de escovação encontra-se em 

duas vezes por dia (34,7%), seguida de 1 vez por dia (32,7%), e as que indicam que fazem 3 

vezes por dia (19,4%) e as que relatam fazer de vez em quando (13,3%) (FIGURA 11). 

Aguiar et al. (1999) também observaram que a freqüência de duas vezes foi a mais relatada 

por mães em crianças desta faixa etária. Deve-se observar aqui que o número de vezes de 

escovação não deve ser relacionado com a qualidade desta atividade. 

No entanto, preocupa o fato de que existem mães que fazem a atividade de vez em 

quando o que pode colocar a criança em risco de cárie dental, considerando que a mesma faz 

várias refeições por dia e a presença da placa será inevitável. Embora a freqüência de 

escovação não seja um fator determinante da prevalência de cáries, resulta em uma estreita 

relação entre atividade de cárie materna e a ocorrência de doença na criança (DE 

BENEDETTO et al., 1999)      

FIGURA  12 

 

Percentagem da indicação pelas mães da responsabilidade da higiene bucal 
domiciliar, UBS MAPE, 2003  
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A responsabilidade da escovação e/ou limpeza dos dentes da cavidade bucal, na 

maioria das vezes era realizado pelo adulto (66,3%), estes resultados não são concordantes 

com os estudos de Aguiar et al. (1999) que observaram que esta atividade era realizada em 

maior número pelas mães e crianças, pesquisando a faixa etária de 0 a 36 meses; também, não 

estão coincidentes em relação ao trabalho de Fraiz e Walter (2001), que analisaram este 

mesmo item em crianças com comportamento tranqüilo e difícil na higiene bucal domiciliar e 

constataram que esta atividade nos dois grupos tem maiores percentuais de execução na 

situação ambos (mãe e filho). Observam ainda que a participação  ativa da criança durante sua 

higiene bucal pode ser considerada uma estratégia importante, para aumentar sua aceitação 

aos procedimentos de higiene bucal realizado pelo adulto. 

Neste trabalho, este maior número de mães/adulto realizando a higiene bucal da 

criança, parece estar ligado a certeza que a mesma tem que a atividade seja realizada e com 

sucesso, embora no Programa desenvolvido pela Unidade a participação da criança seja 

incentivada; considera-se também, o percentual de crianças que ainda estão no primeiro e 

segundo ano de vida e que necessitam mais da figura da mãe  para a condução de todas as 

ações de sua vida. 

Na seqüência da discussão, temos a indagação sobre o uso da mamadeira , segundo 

Fraiz (1996), há uma estreita relação deste hábito com padrões comportamentais e estilo de 

vida, o que pode vir caracterizar um perfil de alto risco para a criança. Considerou ainda que 

esta utilização, principalmente a noturna, fornece além do substrato cariogênico, contribui 

para a dificuldade da higiene, pois quando a criança está dormindo, com certeza a mesma terá  

uma resistência aos procedimentos de higiene.  
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FIGURA 13

 

Freqüência e percentual de crianças em relação ao uso da mamadeira, segundo 
as mães, UBS MAPE, 2003    

O presente estudo teve como resultados: 77,6% das mães referenciando utilizar a 

mamadeira, 3,10% referem-se ao fato de que utilizaram, mas não utilizam mais e 19,4% 

nunca utilizaram mamadeira (FIGURA 13). Trabalho de Fraiz e Walter (2001) constataram 

freqüências semelhantes em relação ao uso, a maioria das crianças realmente usam 

mamadeira. Vale ressaltar que 19,4% das mães apresentaram atitude pouco esperada em 

relação ao uso, pois afirmaram que seus filhos nunca utilizaram, este comportamento não é 

usual face aos padrões culturais e influência familiares neste processo, o enxoval do bebê 

sempre vem acompanhado de bicos e mamadeiras, como se fossem imprescindíveis no 

manejo com a criança. 

Estudos observam que a execução da higiene bucal domiciliar, apresenta graus de 

dificuldades, e isto deve estar intimamente relacionado com o núcleo familiar. Muitas mães 

queixam-se da realização da atividade em casa. Frente ao considerado, neste trabalho foi 

perguntada a mãe sobre este tópico e os resultados mostraram que 39% das mães esperam a 

criança se acalmar para fazer a higiene, 32% não tem problemas porque as crianças aceitam a 
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atividade, 18% fazem de qualquer maneira, e somente 11 desistem de realizar a higiene 

(FIGURA 14). 
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FIGURA 14 - Freqüência e percentagem da indicação das mães em relação conduta das 
mesmas frente a higiene bucal domiciliar da criança, UBS MAPE, 2003 .   

Portanto 70,4% realizam a atividade, quer pela aceitação da criança, ou pelo 

comportamento que elas adotam no manejo com as mesmas. Porém é preocupante que 18,4% 

das mães indiquem a opção de fazer de qualquer maneira e 11,2% desistem de realizar. 

Segundo Pinkhan (1996) as condutas infantis levam os pais a terem diferentes reações, em 

função de suas próprias experiências e expectativas, não é difícil encontrar situações em que 

os pais abandonaram o procedimento, porque não se sentem seguros para a execução frente a 

não aceitação da criança. Parece certo que os pais devam ser informados sobre o assunto, para 

que possam agir seguramente e isto está relacionado com o incentivo da equipe de saúde na 

condução da atenção. A educação, envolvendo-se no processo de mudança, favorece a adoção 

de posturas que o indivíduo poderá usar e readaptar dinamicamente em sua vida  

(BENGSTON et al., 2002).  
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5.3 Motivação das mães em relação ao Programa  

Na seqüência, questionamentos a cerca da motivação das mães foram elaborados, com 

o intuito de observar o estímulo que a mãe tem para trazer seus filhos na consulta 

odontológica da Unidade de Saúde. 

A UBS MAPE estruturou esta atenção há cerca de 24 meses, neste período várias 

estratégias foram utilizadas para que a mãe viesse, no sentido de receber informações sobre a 

saúde bucal dos bebês, obviamente tendo como efeito cascata a prevenção da cárie dentária. 

Inicialmente todas as equipes PSF das áreas tomaram conhecimento da ação a ser 

desenvolvida e com esforços conjuntos tentou-se: captar a mãe inicialmente no pré-natal 

médico e odontológico, depois reforçar no momento da primeira vacina  (enfermagem e 

auxiliares),  intensificar trabalho de campo nas microáreas  (CD, ACD, Assistente social e 

ACs) e  nas instituições (Creche). 

A prevenção da cárie na primeira infância deve estar baseada em ações amplas e 

multidisciplinares visto a complexidade etiológica desta doença (NADANOVSKY, 2000). 

Motivar não é uma tarefa fácil, a compreensão da realidade de cada pessoa, seu modo 

de vida, crença, valores e anseios são imprescindíveis para que a equipe estimule a procura 

por um nível satisfatório de saúde bucal; os usuários, por sua vez, percebendo a importância, 

poderão dar o valor devido a sua saúde e esta descoberta pode estender-se para a família.  Este 

contacto direto com a realidade da população poderá servir de ferramenta para encontrar uma 

forma de agir, direcionada às necessidades daquelas pessoas e agora com certeza todo 

programa terá possibilidade de obter sucesso (FADEL e KOSLOWSKI JR., 2000). 

Analisando a figura  a seguir, detecta-se que 40,8% das mães vieram a UBS, através 

da informação do ACS, o que reforça a afirmação de que este componente da equipe funciona 

como o elo de ligação entre a equipe e a comunidade, afinal ele está inserido dentro da 

comunidade e literalmente faz parte dela. 27,6% relataram ter vindo, pois obtiveram 
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informações no pré-natal e 13,2% disseram que vieram porque foram informadas no momento 

da vacinação.  
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FIGURA 15  Percentagem e freqüência de indicação das mães quanto ao ingresso da criança    
                        no programa, UBS MAPE, 2003  

Com certeza, estabelece-se aqui os esforços contínuos em mobilizar este grupo para 

a atenção odontológica, estes resultados nos levam a afirmar que é de conhecimento de todos 

da UBS que a atenção odontológica precoce é prioritária nas ações que envolvem a saúde 

bucal e que todos fazem parte deste processo 

Outras formas de divulgação do programa também foram elencadas: 8,20% tiveram 

palestras com a CD/ACD  nas áreas ou nas microáreas em residências previamente escolhidas 

como estratégicas, 5,10% quando foram a unidade por algum motivo, viram bebês sendo 

atendidos na odontologia , 1% foram captados através da visita ao pediatra e 1 % na creche do 

bairro. 

Ainda referindo-se a motivação, foi perguntado a mãe qual é o fator que mais motiva a 

visita dela a UBS, 51% das mães referem-se à prevenção, não querem que seus filhos tenham 
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cárie, 27,6% afirmam que estão bem informadas a respeito das principais alterações que 

ocorrem na boca do bebê e tem confiança na equipe.  
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FIGURA 16-  Freqüência e percentagem de indicação das mães em relação ao motivo que as    
levaram a cadastrarem seus filhos no programa, UBS MAPE, 2003    

Estes dados revelam que a sensibilização da mãe sobre os aspectos nutricionais, 

dietéticos, higiênicos e de informações básicas de saúde bucal são importantes na condução 

deste processo educativo, e conseqüentemente de prevenção da cárie dentária. È 

responsabilidade profissional dispor de meios para assegurar e facilitar, iniciando com o bebê 

a possibilidade de controlar doenças, como modo de promover cuidados constantes em 

relação a saúde bucal (BENGSTON et al., 2002). 

Vale ressaltar que a facilidade de marcar consulta (10,20%) e o retorno garantido 

(6,10%) não foram motivos escolhidos a priori para que a mãe se sentisse motivada para as 

consultas, desta forma conclui-se que a qualidade das informações repassadas a respeito da 

formação precoce da cárie dental e de outros aspectos inerentes, foram decisivas na tomada de 

decisões pelas mães investigadas. 
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Para finalizar este tópico, observa-se que as 98 mães pesquisadas julgam de alguma 

forma ser importante a realização deste trabalho com bebês (pergunta 19 do formulário). Esta 

resposta deve estar relacionada com o envolvimento materno com as medidas educativas e 

preventivas e clínicas proposta pelo programa, estas estão aliadas ao reforço constante com o 

objetivo de proporcionar para a mãe o desenvolvimento de habilidades estimulando o auto 

cuidado da saúde bucal com seus filhos.  

5.4 Cruzamento das variáveis  

Feita a apresentação dos resultados de forma isolada, este estudo pretendeu relacionar 

variáveis independentes do perfil da mãe, como idade, instrução, ocupação, estado civil, 

número de filhos e situação bucal da mãe, com as atitudes que as mesmas tomam em relação 

aos seus filhos e que estão contidas no tópico aceitação - variáveis dependentes: primeira 

consulta da criança, conduta frente a higiene bucal domiciliar, consumo de açúcar, cuidados 

da criança durante o dia, responsabilidade de escovação, retorno às consultas, uso da 

mamadeira e freqüência de escovação. Inicialmente cruzou-se a variável independente idade 

com a primeira consulta da criança, consumo de açúcar, freqüência de escovação e conduta 

frente a higiene bucal domiciliar.  

5.4.1 Idade x realização da primeira consulta da criança no Programa  

Observa-se que independente da idade, não foi estabelecida relação significativa 

entre idade e primeira consulta (p= 0,949), todas as mães independentes da faixa etária foram 

sensibilizadas a levarem seus filhos no primeiro ano de vida, o que sugere que a  mobilização 

feita pela equipe ter sido eficiente, pois 90,8% destas mães foram trazidas através das 

estratégias adotadas pela unidade de saúde . 
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TABELA  3  - Cruzamento da variável independente idade da mãe em relação a realização da   
                        primeira consulta ao programa odontológico do bebê - UBS MAPE, 2003  

ID  I              IDADE                                1º ANO DE VIDA(%)          2ºANO (%)                     3ºANO (%)               Total  

15 A 19 ANOS                       72,7                          27,3                              0,0              100,0  

20 A 24 ANOS                       61,1                           27,8                            11,1             100,0 

 

25 A 29 ANOS                       66,7                           25,9                             7,4              100,0 

 

30 A 39 ANOS                       65,6                            31,3                            3,1              100,0  

40 E MAIS                              66,3                            27,6                            6,1              100,0 

Fonte: pesquisa direta   

5.4.2 Idade da mãe x Consumo e açúcar da criança    

No que concerne a idade da mãe em relação a fatores ambientais, observa-se abaixo 

(TABELA 4) que também não foi estabelecida relação significativa (p=0,9204), uma vez que 

a faixa etária não influenciou o consumo de açúcar, as indagadas optaram por um baixo 

consumo, sendo que as mães de 25 a 29 anos tiveram o índice mais alto de adesão de baixo 

consumo.   
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TABELA 4  - Cruzamento da variável independente idade da mãe e consumo de açúcar pela   
                        criança UBS MAPE, 2003   

             CONSUMO   

IDADE 
Baixo 

consumo

 
Médio 

 
consumo

 
Alto 

consumo

 
Total

       

15 a 19 anos 63,6

 

27,3

 

9,1

 

100

           

20 a 24 anos

 

50,0

 

38,9

 

11,1

 

100

                

25 a 29 anos

 

70,4

 

25,9

 

3,7

 

100

           

30 a 39 anos 59,4

 

28,1

 

12,5

 

100

           

40 e mais 70,0

 

20

 

10

 

100

                

Total

 

62,2

 

28,6

 

9,2

 

100

           

Fonte  pesquisa direta  

          

5.4.3 Idade da mãe x  conduta na higiene bucal domiciliar da criança  

A seguir, nos cruzamentos de variáveis propostas, observou-se que não há relação 

significativa entre a idade da mãe e as condutas que a mesma realiza. Independente da idade, 

as mães adotaram diversas condutas, sendo que as de 15 a 19 anos (18,2%) e as de 40 e mais 

(20%) são as que mais desistem de realizar a higiene, e as de 25 a 29 anos são as que menos 

apresentam desistências à execução da higiene bucal domiciliar (3,7%), porém as de 20 a 24 

anos são as que mais fazem de qualquer maneira ( 27,8%), observando aqui que o ato de fazer 

não indica qualidade da tarefa. Por outro lado, as mães de 40 e mais ou adotam um 
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comportamento extremamente positivo (esperar a criança acalmar / 50%) ou optam por 

desistir da atividade ( 20,0%), e nenhuma mãe (0,0%) desta faixa etária indicou que desiste de 

realizar a atividade da higiene dos dentes. Em relação a criança aceitar a atividade e não 

oferecer problemas de execução para as mães, as progenitoras de 15 a 19 anos relataram que 

seus filhos aceitam a atividade (54,5%).    

TABELA  5 - Cruzamento da variável independente idade da mãe e conduta frente a higiene  
                        bucal domiciliar da criança, UBS MAPE, 2003   

        

CONDUTA

              

IDADE 
(continua) 

DESISTE 
DE 

REALIZAR 

ESPERA 
ACALMAR 

FAZ  DE  QUALQUER 
MANEIRA 

ACEITA A 
ATIVIDADE 

TOTAL

         

15 A 19 18,2

 

9,1

 

18,2

 

54,5

 

100

                

20 A 24 11,1

 

33,3

 

27,8

 

27,8

 

100

                

25 A 29 3,7

 

55,6

 

18,5

 

22,2

 

100

               

30 A 39 12,5

 

34,4

 

18,8

 

34,4

 

100

                

40 E MAIS

 

20

 

50

 

0

 

30

 

100

                

Total 11,2

 

38,8

 

18,4 31,6 100

         

Fonte: pesquisa direta  

5.4.4 Idade de mãe x freqüência de higiene da criança  

Neste item, a relação das variáveis não apresentou significativa relação (p =0,5446), 

sendo que as mães de 40 e mais executam mais vezes a atividade (30,0%), e a maioria de 20 a 

24 anos executam  com menor freqüência (uma vez/ 55,6%).  
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TABELA 6  - Cruzamento da variável independente idade da mãe e freqüência de higiene    
                        bucal da criança, UBS MAPE, 2003.                

                
IDADE/ 
FREQÜÊNCIA 

1x 2x 3x 
De vez  
em quando    Total   

    

15 a 19 anos 27,3 27,3 9,1 18,2               100,0

           

20 a 24 anos 55,6 22,2 16,7 5,6                 100,0

           

25 a 29 anos 33,3 40,7 18,5 7,4                 100,0

           

30 a 39 anos 21,9 43,8 15,6 18,8              100,0

           

40 e mais 30,0 20,0 30,0 20,0              100,0

      

Total 32,7 34,7 19,4 13,3               100,0

      

Fonte  pesquisa direta  

          

5.4.5 Idade da mãe x motivo que as levaram a classificar sua saúde bucal como ruim ou   

regular 

Esta relação da idade da mãe com os motivos que as levaram a classificar sua saúde 

bucal foi significativa (p=0,0039), fato este que indica claramente o motivo mais elencado 

pelas mulheres de 15 a 19 anos (necessidade de aparelho ortodôntico  57,1% delas indicaram 

este motivo, fato que deve estar ligado as ações mais preventivas em relação a saúde bucal 

desta geração que nasceu no final dos anos 80 e já tinha mais difundido a filosofia da 

prevenção, fluoretação de águas, advento da obrigatoriedade dos dentifrícios fluoretados e 

ações mais intensivas por parte dos órgãos públicos na ênfase a prevenção);  As mães de 20 a 

24 anos elencaram a necessidade de tratamento ligado a cárie dental (25,0%), que ainda 

continua sendo uma das doenças bucais mais prevalentes do brasileiro. As de 25 a 29 anos 
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referiram-se ao grande número de dentes restaurados (31,6%), fato que indica a grande 

experiência de cárie por esta faixa etária. As de 30 a 39 anos também referiram-se a cárie 

dental como um dos maiores problemas (42,1) , a falta de atendimento clínico para esta faixa 

etária que ainda não foi privilegiada com demandas programadas consiste em um dos motivos 

pelas quais há uma grande demanda reprimida do adulto. Finalmente as de 40 e mais tem o 

problema da própria evolução da odontologia no que diz respeito as práticas adotadas, 

antigamente a exodontia era uma ação rotineira e muito utilizada que acabava mutilando, e as 

pessoas perdendo os elementos dentários, fato este comprovado como o motivo mais forte que 

levaram estas mães a classificarem a sua saúde bucal como regular ou ruim (50,0%).   

TABELA 7 

 

Cruzamento da variável independente idade da mãe e motivos que as levaram                                
classificar  a própria  saúde bucal em regular ou ruim, UBS MAPE, 2003  

MOTIVOS  

            (continua) 

15 a 19 anos

 

20 a 24 anos 25 a 29 
anos 

30 a 39 
anos 

40 e 
mais 

      

NECESSIDADE DE 
TRATAMENTO/ 

CÁRIE                     

0,0

 

25,0

 

10,5

 

42,1

 

25,0

 

FUMANTE 0,0

 

0,0

 

0,0

 

5,3

 

12,5

 

NÃO TEM TEMPO 
PARA IR AO 

DENTISTA

  

28,6

 

16,7

 

15,8

 

15,8

 

0,0

       

TEM DORES DE 
DENTE 

                

0,0

 

8,3

 

5,3

 

5,3

 

0,0

 

GRANDE NÚMERO 
DE EXTRAÇÕES

  

0,0

 

16,7

 

10,5

 

10,5

 

50,0

 

PROBLEMAS 
GENGIVAIS 

 

0,0

 

0,0

 

15,8

 

5,3

 

0,0

 

NECESSITA DE 
APARELHO 

ORTODÔNTICO

  

57,1

 

8,3

 

5,3

 

0,0

 

0,0

 

USA DENTADURA

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

5,3

 

12,5
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MOTIVOS  

            (conclusão) 

15 a 19 
anos 

20 a 24 
anos 

25 a 29 
anos 

30 a 39 
anos 

40 e 
mais  

    
GRAVIDEZ 

DESTRUIU OS 
DENTES 

 
0,0

 
8,3

 
0,0

 
0,0

 
0,0

 

TEM MUITOS 
DENTES 

RESTAURADOS

  

0,0

 

16,7

 

31,6

 

0,0

 

0,0

 

TEM DENTES FEIOS 14,3

 

0,0

 

5,3

 

0,0

 

0,0

 

TOTAL 100,0

 

100,0

 

100,0

 

100,0

 

100,0

 

Fonte: pesquisa direta     

5.4.6 Instrução da mãe x uso da mamadeira  

Submetendo o cruzamento instrução da mãe com o uso de mamadeira pela criança, 

observou-se que não houve relação significativa (p =0,1479) entre as variáveis, portanto a 

instrução da mãe não limitou o seu uso (100,0 % das mães de nível superior indicam seu uso). 

Entretanto, algumas considerações podem ser aqui colocadas, a mamadeira faz parte da vida 

da criança, porque está alicerçada nos padrões culturais, e em todas as faixas etárias das mães, 

a utilização da mesma é evidente e a sua preferência é alta (em média 77,6  das mães optaram 

pelo uso). Parece importante também observar que após a criança utilizar a mamadeira, a 

remoção desta da rotina da criança é  tarefa difícil na faixa etária de 0 a 36 meses,  fato este 

comprovado na tabela, que verifica que apenas 3,1 das mães conseguiram a remoção. Outro 

ponto em relação a esta discussão é o fato que apenas 19,4% das mães nunca utilizaram deste 

recurso, geralmente estas crianças são amamentadas no peito e quando introduzidos os 

líquidos, estes são dados em copos e colheres (TABELA 8).  
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TABELA 8  - Cruzamento da variável independente instrução da mãe e uso da mamadeira    

pela  criança, UBS MAPE, 2003     

            
    Uso da mamadeira    

Instrução utiliza

 

   utilizou e não        
utiliza mais 

Nunca utilizou             

Total    

     

1º grau completo 77,8                  0,0 22,2 100           

1º grau incompleto 84,8                  2,2 13,0 100           

2º grau completo 71,4                  0,0 28,6 100           

2º grau incompleto 61,1                11,1 27,8 100           

superior 100,0                  0,0 0,0 100  

         

Total 77,6                  3,1 19,4 100 

          

Fonte  pesquisa direta  

         

5.4.7 instrução x conduta frente ao comportamento da criança  

Em relação a este item, também não foram encontradas relações entre as 

variáveis(p=0,3612), a instrução da mãe não influenciou a conduta  frente a higiene bucal 

domiciliar, as condutas das mães são as mais variadas possíveis. Vale ressaltar que há uma 

maior percentagem de mães que acalmam a criança para realizar a higiene (38,8%), fato este 

considerado positivo pois espera-se que a higiene tenha qualidade, para que haja remoção da 

placa dental. 
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TABELA 9 - Cruzamento da variável independente instrução da mãe em relação a conduta da 
                      mãe  durante a higiene bucal domiciliar, UBS MAPE, 2003         

             Conduta da mãe   
Instrução

 
Desiste

 
Acalma

 
Faz de 

  
Aceita              Total

        
1º grau completo 11.1 33,3  11,1 

 
44,4                  100,0

               

1º grau incompleto 13,0 54,3  15,2 

 

17,4                   100,0

               

2º grau completo 14,3 9,5  28,6 

 

47,6                   100,0

               

2º grau incompleto 5,6 33,3  16,7 

 

44,4                   100,0

               

superior 0,0 50,0  25,0 

 

25,0                   100,0

                      

Total                11,2 38,8 

 

18,4                                                            31,6                        100,0

      

Fonte: pesquisa direta  

5.4 8 Ocupação da mãe x cuidados da criança durante o dia  

Parece coerente afirmar que já era esperada esta relação significativa entre as variáveis 

(p= 0,0001) . Pois o raciocínio é lógico, se a mãe trabalha fora, com certeza ela delegará os 

cuidados diurnos a outras pessoas, por exemplo, as mães que indicaram que trabalham no 

comércio e não tem flexibilidade de horário, estes cuidados são totalmente delegados (50,0% 

deixam na creche e 50,0% com as avós), as que fazem bico 33,3% ainda indicam que ficam 

com seus filhos, este fato está ligado a flexibilidade que este trabalho possibilita; as que são 

domésticas, também exibem este comportamento, pois algumas patroas deixam que elas 

levem as crianças (35,7 indicam que ainda ficam com seus filhos). Por outro lado, as que  

ficam em casa em tese ficariam com  seus filhos, entretanto um dado interessante de observar 

é que mesmos as mães que ficam em casa, 18,3% delas deixam seus filhos com outras pessoas 
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(creche, avós e outros), o que na prática é observado pela equipe, uma vez que quando em 

visitas domiciliares encontramos as mães sem as crianças e elas referenciam principalmente 

que estas foram para a creche (certeza da alimentação no horário e em quantidade suficiente e 

cuidados gerais).  

Tabela 10  Cruzamento ocupação da mãe e cuidados diurnos da criança, UBS MAPE, 2003   

        Cuidados

 

diurnos   

Ocupação  
da mãe 

 Mãe Creche Avó Outros Total 

Do lar 71,7 13,2 13,2 1,9 100,0 

Comércio 0,0 50,0 50,0 0,0 100,0 

Bico 33,3 33,3 33,3 0,0 100,0 

Emp. doméstica

 

35,7 57,1 7,1 0,0 100,0 

Outros 43,5 4,3 30,4 21,7 100,0 

Total 56,1 19,4 18,4 6,1 100,0 

Fonte: pesquisa direta   

5.4.9 Estado civil x cuidados da criança durante o dia   

Não foi estabelecida relação significativa (p = 0,5759) entre estado civil da mãe e 

cuidados diurnos, os dados seguem tendência geral no que diz respeito as crianças ficarem 

com as mães ( 56,1% ) indicam o fato.    
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TABELA  11

 
Cruzamento da variável independente estado civil da mãe e cuidados diurnos 

pela  criança, UBS MAPE, 2003   

                 Cuidados 

 
diurnos  

Estado civil

 
Mãe

  
creche

 
avós

 
Outros               Total

      
Solteira

 
57,1

 
21,4

 
14,3

 
7,1                     100,0

           

Casada

 

52,2

 

19,6

 

21,7

 

6,5                     100,0

           

Com companheiro

 

66,7

 

18,2

 

9,1

 

6,1                     100,0

           

Viúva

 

0,0

 

0,0

 

100,0

 

0,0                     100,0

           

Divorciada

 

25,0

 

25,0

 

50,0

 

0,0                     100,0

           

Total

 

56,1

 

19,4

 

18,4

 

6,1                     100,0

           

Fonte  pesquisa direta  

         

5.4.9 Número de filhos da mãe x responsabilidade de escovação  

TABELA12 

 

Cruzamento da variável independente número de filhos da mãe e 
responsabilidade pela escovação da criança, UBS MAPE, 2003    

RESPONSABILIDADE ESCOVAÇÃO  

NÚMERO DE FILHOS CRIANÇA ADULTO AMBOS TOTAL 

     

1 filho

 

2,9

 

70,6

 

26,5

 

100,0

           

2 filhos

 

4,9

 

61,0

 

34,1

 

100,0

           

3 filhos

 

11,8

 

64,7

 

23,5

 

100,0

           

4 filhos

 

0,0

 

100,0

 

0,0

 

100,0

           

5 filhos

 

0,0

 

50,0

 

50,0

 

100,0

           

Total

 

5,1

 

66,3

 

28,6

 

100,0
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Esta variável não mostrou relação significativa (p= 0,7299), independente do número 

de filhos a opção mais realizada é a da mãe executando a atividade da escovação ( 66,3%).   

5.4.10 Número de filhos x freqüência de escovação  

Este cruzamento também não mostrou relação significativa entre o número de filhos e 

a freqüência de escovação (p=0,3164), embora existam trabalhos na literatura que observaram 

que um maior número de filhos levaria a negligência da ação,  porém estes estudos não 

relacionaram com freqüência. Segue-se a tendência geral de maior freqüência (2 vezes/ 

34,7%).  

TABELA 13 

 

Cruzamento da variável independente número de filhos da mãe e freqüência 
de higiene da criança, UBS MAPE, 2003   

            
Freqüência de 
escovação   

Número de filhos 1x 2x 3x 
De vez em  
Quando                  Total

      

1 filho 47,1 29,4 17,6 5,9                         100,0

           

2 filhos 24,4 41,5 19,5 14,6                       100,0

           

3 filhos 23,5 41,2 11,8 23,5                       100,0

           

4 filhos 25,0 0,0 50,0 25,0                       100,0

           

5 filhos

 

50,0

 

0,0

 

50,0

 

0,0                         100,0

           

Total 32,7 34,7 19,4 13,3                       100,0

           

Fonte: pesquisa direta 
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5.4.11 Saúde bucal da mãe x retorno às consultas  

Em tese, a mãe que dá valor a sua saúde bucal e a classifica como boa deveria ter 

retornos mais freqüentes, no entanto com estas mães, isto não ocorreu e não foi estabelecido 

relações significativas (p= 0,4972), a freqüência de nenhum retorno foi a mais indicado 

(39,8%), fato este que sugere  a marcação da criança pelo risco (retornos trimestrais para 

baixo risco).  

TABELA 14

 

Cruzamento da variável independente saúde bucal da mãe em relação aos 
retornos  às consultas da criança, UBS MAPE, 2003  

Saúde Bucal 
1x 2x        3x    4x ou               

     mais           
  Não faz      Total 

      

Boa  9,1 12,1 15,2 9,1 54,5        100,0

 

Regular 14,9 21,3 12,8 17,0 34,0        100,0

 

Ruim

 

5,6

 

22,2

 

22,2

 

22,2

 

27,8        100,0

       

Total 11,2 18,4 15,3 15,3       39,8        100,0   

Fonte: pesquisa direta  

Parece interessante afirmar que o cruzamento de variáveis  neste trabalho evidenciou a 

oportunidade de escolha do Programa de análise Epi-Info 2002, uma vez que na obtenção da 

relação significativa entre as variáveis idade da mãe e motivo que as levaram classificar a 

saúde bucal como regular ou ruim, evidenciou-se uma série histórica das práticas da 

Odontologia e da filosofia empregada ao longo do tempo.      
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         6 CONCLUSÂO  

Baseadas na metodologia empregada, análise das observações, resultados e 

cruzamentos, formulou-se as seguintes conclusões: 

1 . Quanto ao perfil das mães , as constatações são de que a maioria está em uma faixa 

etária  acima de 20 anos, possuem baixa escolaridade, não trabalham fora, são casadas 

ou possuem companheiros, há uma forte tendência para um menor número de filhos, 

classificaram a própria saúde bucal como regular ou ruim, sendo o motivo mais 

indicado para justificar esta classificação a presença de lesões de cárie ; 

2 Quanto a aceitação as orientações do Programa da UBS MAPE, a maioria tem em sua 

prática o baixo consumo de açúcar para as crianças, realizam a higiene bucal 

domiciliar , são as responsáveis pela execução da tarefa, apresentam freqüência na 

escovação, já realizaram retornos às consultas e possuem como prática rotineira o uso 

da mamadeira; 

3 Quanto à motivação para as consultas, as mesmas referem-se terem vindo às consultas 

por estratégias adotadas pela UBS, tendo como grande divulgador o ACs, e em sua 

totalidade acham o Programa desenvolvido importante e alegam que a participação 

está vinculada ao fato de não desejarem  que as suas crianças tenham cárie; 

4 Em relação ao perfil da mãe influenciando as ações da conduta diária e da sua própria 

concepção de saúde, observou-se que as relações não foram significativas, exceto para 

o cruzamento idade da mãe com motivo que as levaram a classificar a própria saúde 

bucal em regular ou ruim e ocupação da mãe com os cuidados diurnos com os filhos     
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APÊNDICE A  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E INFORMADO   

Prezada Sra.   

Estamos realizando uma pesquisa com as mães dos bebês de 0 a 36 meses cadastrados 

no Programa de Odontologia da Unidade Básica de Saúde Maria Aparecida Pedrossian; este 

estudo está sendo realizado como trabalho final do Curso de Especialização em Saúde da 

Família da Escola de Saúde  Dr. Jorge David Nasser e Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul e pretende verificar o perfil, aceitação da atenção odontológica precoce e a 

motivação das mães em participarem  do programa desta unidade de saúde. 

Esta pesquisa é muito importante para aprimorar os serviços já oferecidos, não há 

necessidade de identificação, pois os dados individuais não serão utilizados. Caso não queira 

colaborar não haverá problemas, deve ser de sua livre vontade responder as questões 

formuladas. As perguntas serão lidas pausadamente e você deverá escolher apenas uma 

alternativa para cada pergunta. 

Caso queira  participar, assine o consentimento abaixo.  

                                                                                  Elizete da Rocha Vieira de Barros 

                                                                                   Cirurgiã Dentista / PSF MAPE   

Concordo que fui informada da pesquisa acima e aceito responder as perguntas 

formuladas. 

Data: _______/________/___________ 

Nome: ___________________________________________________________________  

Assinatura: 
____________________________________________________________   
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APÊNDICE B  FORMULÁRIO DIRIGIDO A MÃES DE BEBÊS  

Questões relativas ao perfil: 

1)Qual é a sua idade? 

       15 a 19 anos             20 a 24 anos              25 a 29 anos 

       30 a 40anos              40 e mais 

2)Grau de Escolaridade 

       1º grau completo                 1ºgrau incompleto              2ºgrau completo 

        2º grau incompleto              superior                                analfabeto 

3)Qual é a sua ocupação? 

          do lar                                   do comércio                       da indústria 

          serviços eventuais /bico                                serviços domésticos    outros 

4) Qual o seu estado civil? 

          solteira                                   casada                            com companheiro 

           viúva 

5) Quantos filhos você tem? 

         1                             2                            3 

         4                             5                            6 ou mais 

6) Como você classificaria a sua saúde bucal? 

           boa                          regular                ruim 

7) Se a resposta for regular ou ruim, qual seria o 

motivo:______________________________________ 

 

Questões relativas a aceitação da atenção odontológica precoce 
8) A criança fica durante o dia com quem? 
             mãe                        pai                       creche vizinha 

              avó                       em casa com pessoa contratada outra opção 



72

   
9)Qual era idade da criança quando ela fez a primeira consulta odontológica? 

                04m aos 12m                12 aos 24 meses                    25 a 36 meses 

10) Qual é a idade da criança agora? 

_______________meses 

11)Quantas vezes a criança já retornou a unidade para consultas de controle? 

       1 x                                2x                             3x 

       4x ou mais           n não fez nenhum retorno 

12)Como você classificaria o consumo de açúcar pela criança? 

        baixo consumo            moderado                    alto 

13)Quantas vezes a criança faz a higiene bucal? 

         1x por dia                       2x por dia                  3x por dia 

          de vez em quando 

14) Quem realiza a higiene bucal da criança? 

            criança                            adulto                         ambos 

15) A criança usa mamadeira? 

          utiliza                                nunca utilizou        

          utilizou, não utiliza mais 

16) Quando seu filho nega fazer a higiene,você: 

              desiste de realizar a higiene      a cria 

              espera a criança acalmar e faz a higiene 

              faz de qualquer maneira a criança aceita a atividade  

Questões relativas a motivação: 

17) Como ficou sabendo do programa? 

         no dia em que foi vacinar 

          participou de palestra da dentista na unidade /creche ou comunidade 

         porque o filho fica na creche do bairro e recebeu comunicado da dentista para participar 
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         porque fez pré-natal na unidade 

          porque alguém da comunidade ( vizinho/parente) falou do serviço 

          através do pediatra 

          conversou com a dentista 

           porque viu bebês sendo atendido no dentista 

através do agente comunitário 

18) Qual a sua motivação para trazer seu filho nas consultas? 

           facilidade de marcar as consultas 

           porque tem retorno garantido até a criança fazer 03 anos 

           porque não quer que a criança tenha cárie             

porque ficou bem informada  sobre as principais dúvidas a respeito da saúde bucal 

nesta fase e tem confiança na equipe 

          outro__________________________________________________________________ 

19) Você acha que este trabalho é importante? 

          sim                             não            
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APÊNDICE C  CÁLCULO DO TAMANHO DA AMOSTRA  

Determinamos o tamanho da amostra, considerando a população de 140 bebês, finita e 

o nível de mensuração da variável nominal. O tamanho numérico da amostra para estimar a 

verdadeira proporção p da população de 140 bebês, temos que: 

n =      2 /2 .      p.    q.           N

 

           d2 (N-1) + 2 /2 .   p.   q 

Onde :  

N         = tamanho da amostra 

  /2 =   abcissa da normal padrão                

p :  = estimativa referente a verdadeira proporção de estudos realizados em         

pesquisas  do setor 

             q   :     = 1  p 

              d   = erro amostral, expresso em decimais 

Admitindo a população finita e que se seja um nível de confiança de 95%, e 

considerando o erro mínimo amostral de 5%, ou seja, que a diferença entre a verdadeira 

proporção e a estimativa a ser calculada na amostra seja no máximo de 5%. Assim, segue que: 

N = 140 

P = 30% = 0,30 

q = 1  0,30 = 0,70 

d = 5% = 0,05 

/2 =  1,96 abcissa normal padrão 

1 -  = 0,95                              
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/2     0,06      

 

1,9   0,475 

                                                                                   sendo  0,95/2 = 0,475 

Assim obtemos   /2 = 1,96  

  n =  (1,96)².       (0,30) .         (0,70).   140

 

                     (0,05)² . 139 + (1,96)² . (0,30) . (0,70) 

              n=       112.943404

 

                   0.3475 + 0.806736 

               n = 112.94304

 

                     1.154236 

                n = 97. 8509 

                n = 98 mães de bebês                  

1 -

  

-

 

/2

  

/2 = 

     1,95

 

-1,95

 
                 Região de confiança

 

0,95 =95%

 


