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A magnitude e severidade da cárie dentária em dentes 

decíduos constituem-se ainda em um grave problema de saúde 

e necessita receber atenção especial. Reconhecendo a 

importância dos pais na prevenção da cárie dentária, este 

trabalho objetivou verificar o conhecimento e percepção que 

um grupo de mães tem sobre a higiene bucal de seus bebês. 

Foi realizado um estudo observacional, com abordagem 

indutiva, sendo a amostra foi composta por um grupo de 80 

mães cujos filhos eram atendidos no Hospital Alcides Carneiro 

em Campina Grande-PB. Elaborou-se um questionário 

específico contendo os dados sócio-demográficos e questões 

relativas à higiene bucal em bebês. Dentre os principais 

resultados observou-se que apenas 32,5% das mães tinham 

recebido informações sobre a higiene bucal do seu filho, sendo 

o pediatra a principal fonte de informações. A higiene bucal era 

realizada por 73,8% das mães e 50,8% iniciaram antes da 

erupção do primeiro dente decíduo.

The magnitude and severity of dental caries in primary teeth 

continues to be a major problem and should receive special 

attention. Recognition of the fact that parents play important 

role in caries prevention for their children this study was to 

assess the knowledge and perception that mothers have about 

oral hygiene in babies. A observacional study, with inductive 

approach, was realized and the sample was composed by a 

group of 80 mothers whose children were assisted at the 

Hospital Alcides Carneiro in Campina Grande city. A specific 

questionnaire was elaborated containing the social-

demographic data and relative subjects to the buccal hygiene in 

babies. Among the main results, it was observed that only 

32.5% of mothers had received information about the baby's 

oral hygiene, being the pediatrician the main font information. 

The oral hygiene was accomplished by 73.8% of the mothers 

and 50.8% began before the eruption of the first deciduous 

tooth.
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INTRODUÇÃO

MATERIAIS E MÉTODOS

O campo de ação do odontopediatra é vasto, 

dinâmico e muito abrangente. Diz respeito à prevenção, 

ao diagnóstico e ao tratamento integral da criança em 

todos os aspectos relacionados com a boca nas 

diferentes idades e fases de desenvolvimento. Nesta 

linha de pensamento, educação e prevenção têm papel 

fundamental (CAMARGO, 1998).

O atendimento odontológico ao bebê tem como 

ponto central o enfoque preventivo para a manutenção da 

saúde, sendo importante a educação dos pais e 

responsáveis (ARIAS et al., 1997; BONECKER et al., 

1997; FERREIRA; GAÍVA, 2001; FLÓRIO; PEREIRA, 

2003). 

Portanto, fazer com que os pais tomem 

consciência do seu papel educativo com relação à 

higiene bucal dos seus filhos é o primeiro passo para a 

obtenção de sucesso na construção de hábitos de 

higiene bucal na criança (FRAIZ; WALTER, 2001). 

Conseqüentemente, os pais precisam ser 

orientados quanto à importância da saúde bucal e de sua 

manutenção através da higiene do bebê, devem possuir 

conhecimentos sobre a amamentação natural e artificial, 

o controle da ingestão de açúcar e importância da 

aplicação do flúor (DUARTE; SANTOS, 1995; 

FERREIRA;  GAÍVA, 2001; GALBIATTI et al., 2003).

Previamente à erupção dos primeiros dentes 

decíduos, é importante que as gengivas sejam 

massageadas e a cavidade bucal limpa, visando a 

remoção de restos alimentares (MARTINS et al., 1998). 

Nesse sentido, Walter et al. (1996) e Martins et al. (1998) 

afirmaram que essa higiene poderia ser realizada com 

auxílio da dedeira ou gaze ou fralda umedecida em água 

fervida. 

A atenção à saúde bucal deve ser iniciada em 

uma idade precoce, preferencialmente no primeiro ano 

de vida (BONECKER et al., 1997). Dessa forma, se os 

pais forem informados dos prováveis efeitos negativos da 

utilização da mamadeira noturna com líquidos 

açucarados, concomitante à higiene deficiente, da 

importância da dieta equilibrada, do uso do flúor e dos 

cuidados quanto à higiene bucal, assim como da 

necessidade da visita ao cirurgião-dentista quando do 

irrompimento dos primeiros dentes decíduos, tornar-se-á 

mais fácil impedir o estabelecimento de maus hábitos.

Franzin (2003) ao avaliar 150 gestantes (5º ao 8º 

mês) e de 290 mães (de crianças de 14 a 36 meses de 

idade) participantes da rede de saúde pública do 

município de Arapongas - PR, quanto ao conhecimento 

desta amostra em relação à percepção e práticas sobre a 

saúde bucal de seus filhos, verificou que as gestantes 

apresentaram um menor conhecimento, em relação a 

definição e transmissibilidade da cárie dentária, seus 

métodos de transmissibilidade, relação da dieta 

e higiene bucal com a cárie dentária, além da relação 

cárie dentária, flúor e fluorose. 

O presente estudo teve por objetivo verificar o 

grau de conhecimento e percepção das mães de bebês 

com até 36 meses de idade sobre a higiene bucal, 

enfatizando a importância da promoção da saúde bucal 

na primeira infância.

Realizou-se um estudo observacional, com 

abordagem indutiva e procedimento comparativo, 

estatístico-descritivo. Os dados foram obtidos através da 

observação direta extensiva, por meio de um 

questionário específico. 

A coleta dos dados foi realizada na Unidade de 

Pediatria do Hospital Universitário Alcides Carneiro 

(HUAC), no município de Campina Grande  PB, no 

período de outubro a dezembro de 2002. O universo foi 

constituído por todas as mães cujos filhos estavam 

sendo atendidos na unidade nesse período. A amostra 

foi composta por um grupo de 80 mães de bebês com até 

36 meses de idade.

O formulário continha questões relativas à 

identificação, dados sócio-econômicos e informações 

específicas sobre a higiene bucal em bebês (início, 

método utilizado, freqüência, dentre outras). Seguindo 

os preceitos da Bioética, o presente estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Estadual da Paraíba.

RESULTADOS

Com base nos dados sócio-demográficos, 

verificou-se que com relação à faixa etária, a maiorias 

das mães (58,7%) eram jovens com idades entre 17 e 27 

anos. Um percentual de 30,0% possuía entre 28 e 38 

anos e 11,3% tinham entre 39 e 50 anos. 

Quanto ao grau de escolaridade, observou-se 

que 62,5% das mães possuíam o ensino fundamental 

incompleto, 13,7% o ensino médio completo, 11,3% o 

ensino fundamental completo, 8,8% o ensino médio 

incompleto e 1,2% relataram ser analfabetas. Apenas 

2,5% das mães entrevistadas possuíam formação 

superior. 

No tocante ao estado civil, a maioria (67,5%) era 

casada, 25,0% relataram ser solteiras e 7,5% eram 

divorciadas ou viúvas. 

Quanto à renda familiar, 75,0% possuíam 

rendimentos de até um salário-mínimo, 16,3% tinham 
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renda de dois salários-mínimos, 5,0% 

apresentavam renda de três salários-mínimos e 3,7% 

das mães tinham renda acima de quatro salários-

mínimos. 

Indagadas quanto ao número de filhos, 41,3% 

das mães possuíam um único filho, 23,7% relataram ter 

dois filhos, 16,3%, três filhos, 12,5% tinham quatro filhos 

e 6,2% tinham mais de quatro filhos.

Quanto à faixa etária do bebê, 21,3% das 

crianças tinham até 6 meses de idade, 20,0% entre 13 e 

18 meses, 17,5% entre 31 a 36 meses, 15,0% entre 7 e 

12 meses, 15,0% entre 25 a 30 meses e 11,2% entre 19 a 

24 meses de vida. 

Ao serem questionadas quanto ao recebimento 

de informações sobre saúde bucal, apenas 32,5% (n=26) 

das mães afirmaram ter recebido essas informações. 

Quando perguntadas sobre quem tinha sido o 

agente transmissor, 61,6% (16) relataram ser o pediatra, 

11,5% (3) a enfermeira e 11,5 (3) adquiriram 

conhecimentos através dos meios de comunicação ou 

por meio de palestras. Outras formas incluíram 

mãe/amigos (11,5% - 3) e 3,9% (1) receberam 

61,6
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Figura 1 - Distribuição percentual da origem das 
informações sobre saúde bucal recebidas pelas mães.

Ao serem questionadas quanto à realização da 

higiene bucal em seus filhos, a maioria das mães (73,8% 

- 59) afirmou executar rotineiramente a higiene bucal no 

bebê. Dentre os métodos mais utilizados à escovação foi 

o mais freqüente (67,8%), conforme pode ser observado 

na Figura 2.

Dentre as mães que realizavam a higiene bucal, 

50,8% (30) iniciaram antes da erupção do primeiro dente 

decíduo, 44,1% (26) a partir do surgimento do primeiro 

dente e apenas 5,1% (3) após a completa erupção de 

todos os dentes. Com relação à freqüência, 42,4% 

higienizavam a cavidade bucal do bebê duas 

vezes ao dia, 30,5% três vezes e 27,1% uma única vez.

Métodos de Higienização

Escovação Fralda úmida

Algodão úmido Cotonete úmido
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Figura 2. Distribuição percentual dos principais métodos 
de realização da higiene bucal utilizados pelas mães.

DISCUSSÃO

O modelo atual odontológico privilegia a 

promoção de saúde. Essa afirmativa é corroborada pelo 

relato de Flório e Pereira (2003), os quais relataram ser 

crescente a implementação de programas 

odontológicos destinados ao atendimento de crianças 

desde o primeiro ano de vida com o objetivo de fornecer 

subsídios educativos para a manutenção da saúde bucal 

desde a mais tenra idade. Essas ações fundamentam-se 

no ativo envolvimento dos pais ou responsáveis, 

devendo estar muito ligadas aos programas da área 

materno-infantil.

Segundo Ferreira e Gaíva (2001), a educação 

em saúde pode ser considerada como essencial à 

manutenção e prevenção da saúde. De acordo com as 

autoras, a educação odontológica da mãe/responsável é 

fator determinante para a saúde bucal futura da criança, 

e que a família serve como modelo, assim como auxilia a 

criança a cuidar de seus dentes. 

Ao se avaliar o recebimento de informações 

sobre a higiene bucal do bebê, 67,5% das mães não 

tinham recebido nenhum tipo de orientação de qualquer 

profissional da área de saúde. Todavia, dentre aquelas 

que receberam, o pediatra foi o agente transmissor mais 

freqüentemente citado. Nenhuma das mães relatou ter 

recebido informações de um cirurgião-dentista. 

Esses resultados são superiores aos obtidos por 
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Gomes et al. (1996) e Cavalcanti e Rodrigues 

(2002), cujos valores indicaram, respectivamente, que 

61,3% e 65% dos entrevistados não haviam recebido 

instruções sobre a higiene bucal da criança. De acordo 

com Cavalcanti e Rodrigues (2002) este fato, por si só, 

demonstra que o profissional de saúde, em especial o 

cirurgião-dentista, mostra-se falho no tocante ao 

procedimento básico em educação para a saúde que é a 

transmissão de informações.

Em relação à prática de higiene bucal, 73,8% das 

mães realizavam rotineiramente a higiene bucal em seu 

filho. Apesar desses resultados serem inferiores aos 

87,8% obtidos por Beltrão (2004), verifica-se em ambos 

os estudos que os pais e/ou responsáveis estão mais 

conscientes da necessidade da implementação de 

medidas de higiene bucal em seus filhos o mais precoce 

possível.

Conforme relato de Ferreira e Gaíva (2001), a 

realização da higiene bucal no bebê tem por finalidade a 

retirada de restos alimentares e a manutenção da saúde 

da cavidade bucal e dentes hígidos. 

Duarte e Santos (1995), Walter et al. (1996) e 

Bengtson et al. (2002) afirmaram que a higiene bucal 

deve ser iniciada antes da erupção dos primeiros dentes, 

para que estes, ao irromperem, encontrem o meio limpo 

e após a erupção a atenção à limpeza bucal deve ser 

reforçada. Em acréscimo, Beltrão enfatiza a importância 

de se acostumar a criança com a manipulação da 

cavidade bucal, condicionando-a às manobras de 

higienização. 

Neste sentido, os resultados aqui encontrados 

corroboram essas afirmativas, uma vez que 50,8% das 

mães iniciaram a higiene bucal antes da erupção do 

primeiro dente decíduo. Verificou-se, ainda, que 32,2% 

das mães utilizavam a fralda, gaze ou cotonete úmidos 

quando da realização da higiene bucal. Moura et al. 

(2000) verificaram que a utilização da fralda com água foi 

a técnica de melhor aceitação pelos bebês, talvez por ser 

o método mais afetivo e devido ao fato da mãe possuir 

maior controle da pressão exercida nos tecidos bucais.

Ao serem questionadas sobre a freqüência da 

escovação, apenas 30,5% das mães tinham por hábito 

proceder à escovação três vezes ao dia. Esses dados 

são similares aos 27,7% observados por Beltrão (2004). 

Contudo, um número expressivo de entrevistadas 

(27,1%) realizava uma única escovação diária na 

cavidade bucal do bebê. 

A análise desses resultados demonstra que esse 

grupo de mães, em especial, necessita ser 

conscientizado da importância da adoção de hábitos de 

higiene regulares e corretos para que o seu filho possa 

ter uma condição de saúde bucal adequada e, 

principalmente, que os hábitos adquiridos pelas crianças 

na infância sejam levados à vida adulta.

As medidas educativas voltadas para as mães 

devem ser centralizadas nas orientações relacionadas à 

higienização bucal do bebê e aos hábito alimentares 

saudáveis (FERREIRA; GAÍVA, 2001). 

Neste estudo em particular, verificou-se que, a 

despeito de ter sido realizado em um serviço público de 

saúde do porte de um hospital universitário, o qual tem 

em seu quadro de funcionários cirurgiões-dentistas, 

inex is te um atendimento in terd isc ip l inar  e 

multiprofissional, particularmente entre o setor de 

Odontologia e a Unidade de Pediatria. Portanto, é mister 

que esses serviços trabalhem integrados, objetivando o 

atendimento global do paciente infantil.

Diante dos resultados obtidos, pode-se afirmar 

que se faz necessário a implementação de ações 

preventivas e educativas em saúde, especialmente à 

odontológica, envolvendo não somente os pais ou 

familiares e seus filhos, mas todos os profissionais 

comprometidos com a promoção de saúde de uma 

criança.

CONCLUSÕES
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Com base nos resultados obtidos, pode-se 

concluir que:

1) Apenas uma pequena parcela das mães entrevistadas 

recebeu informações sobre a higiene bucal do bebê, 

sendo o pediatra o principal agente transmissor;

2) A maioria das mães realiza a higiene bucal, com a 

escovação constituindo-se no método mais utilizado;

3) A época de início da higiene bucal ocorreu antes da 

erupção do primeiro dente decíduo, porém poucas mães 

a realizam três vezes ao dia; 

4) Faz-se necessário a realização de uma atuação 

conjunta entre o setor de Odontologia e a Unidade de 

Pediatria, proporcionando um melhor atendimento ao 

paciente infantil.
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