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Avaliação das Condições Bucais das Crianças de Cinco
e Seis Anos em Duas Creches de Belo Horizonte
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Apesar de todos os esforços no combate à cárie dentária ela 

ainda é um fator preocupante, atingindo milhares de pessoas, 

principalmente as crianças em fase pré-escolar. O objetivo 

deste estudo foi avaliar a condição bucal de crianças com cinco 

e seis anos de duas creches de Belo Horizonte, sendo que 

apenas uma delas possui atendimento odontológico. As 

creches estão localizadas na região sul de Belo Horizonte e 

atendem o mesmo público quanto às condições sócio-

econômicas. A primeira creche escolhida, a creche A, não tem a 

presença constante de um cirurgião-dentista e a creche B 

possui um atendimento odontológico diário. As monitoras das 

crianças responderam individualmente a um questionário sobre 

saúde bucal. Informações sobre o cotidiano das creches foram 

colhidas pela pesquisadora com as coordenadoras das 

creches. A prevalência de cárie encontrada na creche A, que 

não tem um acompanhamento odontológico, foi de 36,8% e o 

ceo-d igual a 2,3 e na creche B foi de 65,4% e o ceo-d igual a 3,0. 

Do questionário respondido pelas monitoras foi observado que 

todas tem uma boa conscientização sobre a importância da 

higienização. Os hábitos alimentares das creches foram 

analisados e as crianças da creche B, que contam com a ajuda 

de uma nutricionista, tiveram consumo menor de sacarose do 

que as crianças da creche A. Através dos dados obtidos, nota-

se a necessidade de ser dada maior atenção à saúde bucal, 

utilizando métodos educativos e preventivos e não somente o 

curativo, envolvendo uma equipe interdisciplinar.

Despite all efforts to combat dental caries it still remains a 

significant problem affecting people in their thousands and 

especially children of pre-school age. The objective of this study 

was to evaluate the oral health status of children aged five to six 

who attended two creches  A and B, where only the latter 

offered dental services, in the south of Belo Horizonte, Minas 

Gerais, Brazil. A questionnaire was given to those responsible 

for the children, concerning oral health and other relevant data 

were also collected. The prevalence of dental caries was found 

in creche A to be 36.8% with a dmf-t of 2.3. Creche B was found 

to have a dental caries prevalence of 65.4% with a dmf-t of 3.0. 

From the questionnaire, we concluded that those responsible 

for the children had a good understanding of the importance of 

oral hygiene. We also analyzed the alimentary habits of both 

homes, especially the sucrose consumption. In creche B a 

professional nutritionist had reduced sucrose intake compared 

to crèche A. From these results there is a clear necessity to give 

more attention to oral health not only with restoration but also 

though educational and preventive methods.
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A cárie dentária é a doença crônica mais 

prevalente do homem moderno civilizado, afetando 

indivíduos de países industrializados, do terceiro mundo 

e emergentes, atingindo pessoas de qualquer raça, sexo, 

idade e condição social (KRAMMER et al., 1997).

A doença cárie tem um caráter multifatorial 

composta por três fatores principais: o tecido dentário 

susceptível a desmineralização (o hospedeiro), bactérias 

com potencial cariogênico (microbiota) e o substrato 

adequado às necessidades energéticas das bactérias 

cariogênicas (ambiente). Estes fatores unidos a um 

determinado período de tempo desencadearão a 

ocorrência das lesões de cárie e seu desenvolvimento 

(KRAMMER et al., 1997).

Em 1953 foi implantado o primeiro serviço 

odontológico criado na Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte.  Em 1967, foi criada a Secretaria Municipal de 

Saúde e implantada, sob a forma de sistema incremental, 

a atenção odontológica a grupos escolares, mostrando 

que desde esta época já havia uma preocupação com a 

saúde bucal das crianças (FERREIRA et al., 1998).

O aumento do conhecimento dos cirurgiões-

dentistas e a implantação dos programas em saúde não 

vêm apresentando a resolutividade esperada, já que a 

cárie é a doença bucal mais comum (KRAMMER et al., 

1997). A prática assistencialista e especializada não tem 

apresentado grande sucesso, necessitando a 

odontologia de um enfoque mais abrangente e efetivo. 

Na prática, isso significa a necessidade de mudança da 

ideologia, deixando de ser somente curativa, para adotar 

estratégias que possam ampliar o entendimento sobre 

saúde, incluindo os aspectos sociais, econômicos, 

polít icos, educacionais e culturais entre os 

determinantes biológicos (MOYSÉS; WATT, 2000). 

Estudos epidemiológicos desenvolvidos em 

Belo Horizonte nos anos de 1994 e 1996, mostram um 

declínio da cárie em escolares, mas, apesar desta média 

ter diminuído, percebe-se uma alta prevalência e 

severidade da doença em alguns grupos isolados 

(FERREIRA et al., 1998).

Gaudereto (2001) avaliando crianças de 

diferentes níveis sócio-econômicos, com idade entre 37 

e 82 meses de escolas públicas e privadas de Belo 

Horizonte, concluiu que crianças com menor nível sócio-

econômico e que não tem uma escovação 

supervisionada pelos pais, têm uma alta probabilidade 

de desenvolver a doença cárie.

Em trabalho realizado por Bonow e Cassalli 

(2002), foram avaliadas 28 crianças de uma creche, com 

idade de quatro e cinco anos, quanto a sua relação com o 

cirurgião-dentista, condição gengival e o estado dos 

dentes. Foram executados tratamentos restauradores 

atraumáticos e escovações supervisionadas a cada duas 

semanas durante oito meses. Ao final do 

trabalho concluíram que houve uma melhora na 

condição gengival, mas não conseguiram reduzir o 

incremento de cárie, mostrando a necessidade de um 

trabalho em conjunto para se obter uma saúde bucal 

adequada. 

Com a intenção de buscar resultados práticos 

destes programas de promoção de saúde, o presente 

trabalho tem a intenção de saber se a presença de um 

cirurgião-dentista em uma creche tem sido de 

importância considerável para a diminuição do número 

de dentes cariados, perdidos e obturados e 

sangramento gengival. Objetivo ainda avaliar o grau de 

conhecimento das monitoras das crianças e analisar a 

INTRODUÇÃO

METODOLOGIA

Foram analisadas todas as crianças com idade 

de cinco e seis anos de duas creches de Belo Horizonte, 

sendo 19 crianças da creche A, que não possui 

atendimento odontológico e 26 crianças da creche B, 

que tem a presença diária de um cirurgião-dentista, 

somando um total de 45 crianças. As crianças 

participantes do estudo freqüentam as creches há pelo 

menos um ano. As duas creches atendem comunidades 

carentes, envolvendo um grupo desprivilegiado sócio-

economicamente.

Os dados necessários para a realização deste 

estudo foram obtidos através do exame clínico das 

crianças, do questionário respondido pelas monitoras e 

das informações dadas pelas coordenadoras das 

creches sobre o cotidiano das instituições, como o 

cardápio semanal, local de escovação e uso do flúor.

Para uma boa confiabilidade e validade dos 

dados fez-se necessária a calibração da examinadora 

(OMS, 1999). Foi seguida a orientação da OMS (1999), 

sendo examinadas 20 crianças em um dia e as mesmas 

20 no dia posterior. Para avaliar o grau de concordância 

foi calculado o coeficiente Kappa, tendo sido obtido o 

valor de 0,93 considerado concordância quase perfeita 

(LANDIS; HOCH, 1977).

Durante o exame clínico foi observada a 

presença de dentes cariados, perdidos, obturados, 

sangramento gengival e placa visível. Este exame foi 

realizado em consultório odontológico nas duas creches, 

sob luz artificial, estando as crianças deitadas sobre a 

cadeira odontológica. A examinadora esteve com o 

aparato completo de biossegurança, avental, gorro, 

óculos de proteção, máscara e luvas (OMS, 1999), 

sendo utilizados espelho clínico, sonda exploradora e fio 

dental para verificar o estado de saúde bucal das 

crianças. Os instrumentais foram devidamente 

esterilizados em calor seco, a 170° C durante 60 minutos 

(BRASIL, 2000) e o fio dental descartado após o uso em 
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cada criança. A examinadora ainda contou com a 

ajuda de um auxiliar para anotar os dados. 

O questionário elaborado pela pesquisadora, 

composto de 12 perguntas sobre saúde bucal, foi 

respondido por todas as monitoras (em número de oito), 

sem a ajuda de outras pessoas.

A dieta das crianças foi acompanhada por um 

período de 30 dias, sendo que na creche A as crianças 

faziam quatro refeições diárias: café da manhã às 8:00 

horas, almoço às 11:00 horas, lanche às 14:00 horas e 

jantar às 16:30 horas. Já na creche B eram feitas apenas 

três refeições diárias: café da manhã às 9:30 horas, 

almoço às 12:00 horas e lanche às 15:30 horas.

A dieta foi analisada no que se refere ao 

consumo de sacarose das crianças das duas creches. 

Foi observada presença de sacarose na dieta das 

crianças, freqüência de ingestão e o tipo de alimento, 

adaptado de Fanning e Smith (1991). Os alimentos que 

possuíam sacarose foram multiplicados segundo 

consistência e momento de ingestão. Alimentos não 

retentivos possuem peso um e os retentivos possuem 

peso dois. Os alimentos contendo sacarose consumidos 

durante as refeições possuem peso um e aqueles 

ingeridos entre as refeições, peso dois. Multiplicando o 

momento da ingestão pela consistência do alimento foi 

calculado um índice, que é considerado aceitável até, no 

máximo, sete pontos para um dia.

Os dados obtidos através do exame clínico para 

medir lesões de cárie foram analisados considerando as 

seguintes medidas: média e desvio padrão, valores 

mínimo e máximo, mediana, primeiro e terceiro quartis 

(MILONE; ANGELINI,1993).

Para a realização deste estudo foram pedidas as 

autorizações aos pais das crianças, aos diretores das 

creches, tendo sido aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa em Humanos da UFMG (ETIC-254/03). Após o 

exame clínico, as crianças com necessidade de 

tratamento foram encaminhadas para a Associação 

Brasileira de Odontologia/MG ou para o Posto de Saúde 

mais próximo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram examinadas 45 crianças das duas 

creches de Belo Horizonte e os resultados do 

levantamento epidemiológico serão baseados nesta 

amostragem já que não houve perda da população alvo 

da pesquisa. Todas as oito monitoras das duas creches 

responsáveis pelas crianças entre cinco e seis anos 

responderam ao questionário, não havendo perda.

Das 45 crianças examinadas, 24 (53,3%) 

apresentaram experiência de cárie, sendo sete (36,8%) 

crianças da creche A, onde não há presença de cirurgião-

dentista, e 17 (65,4%) da creche B.

Leite et al. (1999) também encontraram um alto 

número de crianças em uma creche pública com 

atividade de cárie, cerca de 70,6%.

Leite e Ribeiro (2000) avaliando a dentição 

decídua de crianças pré-escolares em quatro creches 

públicas de Juiz de Fora com baixo nível econômico, 

observaram uma prevalência de cárie em 50,6% das 

crianças examinadas, não variando muito do que foi 

encontrado neste trabalho.

Barros et al. (2001) examinando crianças pré-

escolares de 20 creches de Salvador que atende 

famílias com um baixo nível sócio-econômico, 

encontraram uma prevalência de cárie em 55,3% das 

crianças e ainda puderam notar que esta prevalência 

aumentava de acordo com a idade e com o número de 

dentes irrompidos. 

Na Tabela 1 é mostrado o número de dentes 

decíduos hígidos, cariados, extraídos e obturados de 

todas as crianças das duas creches. Na Tabela 2 é feita a 

avaliação apenas das crianças que apresentaram 

dentes decíduos cariados, extraídos e obturados (ceo-d) 

das duas creches.

Condição Dentária  Creche A¹ Creche B² 
Dentes hígidos 335 (88,6)³ 438 (84,7) 
Dentes cariados 31 (8,2) 65 (12,6) 
Dentes extraídos 01 (0,2) 00 
Dentes obturados 12 (3,2) 14 (2.7) 
Ceod 2,3 3,0 

 

Tabela 1 - Número de dentes decíduos examinados 
considerando todas as crianças das duas creches de Belo 
Horizonte.

¹ creche onde não há presença de cirurgião-dentista
² creche onde há a participação do cirurgião-dentista
³ Valores entre parênteses referem-se a porcentagens.

Em estudo realizado por Leite et al. (1999), 

foram examinadas 51 crianças com idade média de 48 

meses de uma creche pública que atende uma 

comunidade de baixo nível sócio-econômico. Foi 

encontrado um ceo-d de 2,75, mostrando valores 

semelhantes aos encontrados neste estudo.

Leite e Ribeiro (2000) também obtiveram 

valores similares aos resultados deste trabalho quando 

analisaram crianças de quatro creches públicas, 

prevalecendo um ceo-d médio de 2,03.

Na Tabela 3 são mostrados os resultados dos 

dentes decíduos cariados de todas as crianças das duas 

creches de Belo Horizonte. Quando foram analisadas 

apenas as crianças que apresentaram a doença cárie o 

menor número de dentes cariados foi de dois dentes e o 

maior de seis dentes para a creche A. Na creche B o 

menor número de dentes cariados foi de um dente e o 

maior número de oito dentes cariados. 
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Tabela 2 - Avaliação apenas das crianças que apresentaram dentes decíduos cariados, restaurados e obturados (ceo-d) 
nas duas creches de Belo Horizonte, 2003.

Creche 
Valor 

mínimo 
1º quartil Mediana 3º quartil 

Valor 
máximo 

Média (dp) 

A¹ 1 2 4 5,5 6 6,3 (±4,5) 
B² 1 2 3 5 8 4,4 (±2,8) 

Total  1 2 4 5 8 4,9 (±3,1) 

 

Tabela 3 - Dentes decíduos cariados de todas as crianças das duas creches de Belo Horizonte, 2003.

Creche 
Valor 

mínimo 
1º quartil Mediana 3º quartil 

Valor 
máximo 

Média (dp) 

A¹ 0 0 0 2 6 1,6 (±2,4) 
B² 0 0 2 4,5 8 2,5 (±2,5) 

Total 0 0 2 5 8 2,1 (±2,5) 

 ¹ creche onde não há presença de cirurgião-dentista. ² creche onde há a participação do cirurgião-dentista.

¹ creche onde não há presença de cirurgião-dentista. ² creche onde há a participação do cirurgião-dentista.

Reis (2001) constatou uma média de 1,6 (±1,81) 

dentes decíduos cariados em crianças de uma creche da 

cidade de Belo Horizonte que atende uma comunidade 

com baixo nível sócio-econômico, valor próximo ao 

encontrado neste trabalho.

Na Tabela 4 são mostrados os valores dos 

dentes decíduos restaurados nas crianças examinadas. 

Quando consideradas apenas as crianças que 

apresentaram dentes restaurados o valor mínimo foi de 

um dente decíduo restaurado e o valor máximo de quatro 

dentes restaurados para as crianças da creche A. Já para 

as crianças da creche B o valor mínimo foi de um 

dente decíduo restaurado e o valor máximo de três 

dentes.

Reis (2001), considerando apenas crianças com 

dentes decíduos restaurados de indivíduos com 

experiência de cárie, encontrou uma média de 2,0 

(±2,44), o dobro do que foi observado no presente 

estudo.

Na Tabela 5 são mostrados os valores para os 

dentes decíduos extraídos das duas creches de crianças 

participantes deste estudo.

Tabela 4 - Dentes decíduos restaurados de todas as crianças das creches A e B de Belo Horizonte, 2003. 

Creche  
Valor 

mínimo  
1º quartil  Mediana 3º quartil 

Valor 
máximo 

Média (dp) 

A¹  0  0  0 0 4 0,6 (±1,3) 
B²  0  0  0 0,5 3 0,5 (±0,9) 

Total  0  0  0 0,5 4 0,5 (±1,1) 

 ¹ creche onde não há presença de cirurgião-dentista. ² creche onde há a participação do cirurgião-dentista.

Tabela 5 - Dentes decíduos extraídos de todas as crianças das creches A e B de Belo Horizonte, 2003.

Creche 
Valor 

mínimo 
1º quartil Mediana 3º quartil 

Valor 
máximo 

Média (dp) 

A¹ 0 0 0 0 1 0,05 (±0,04) 
B² 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 1 0,02 (±0,14) 

 ¹ creche onde não há presença de cirurgião-dentista. ² creche onde há a participação do cirurgião-dentista.

Verificou-se que, em ambos os grupos, havia um 

alto índice ceo-d para a idade estudada. Torna-se 

questionável, portanto, o modelo adotado pelos 

profissionais de Odontologia para implementar ações em 

comunidades fechadas. Verifica-se a forte 

necessidade de se estabelecer estratégias promotoras 

de saúde nas creches onde permanecem as crianças em 

período integral (LEITE; RIBEIRO, 2000; BONOW; 
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2002).

O índice de placa visível foi calculado para todas 

as crianças considerando o acúmulo de placa apenas na 

região vestibular de todos os incisivos superiores. Na 

creche A, que não tem a presença constante do cirurgião-

dentista, foi observada a presença de placa em 68,4% 

das crianças examinadas, enquanto que na creche B 

este valor foi de 84,6%.  

Fraiz e Walter (2001) examinaram 200 crianças 

na Universidade Estadual de Londrina, concluindo que a 

presença da placa bacteriana visível na superfície 

vestibular dos incisivos superiores está fortemente 

relacionada com a presença de cárie dentária. 

Com o auxílio do fio dental foi observada a 

presença de sangramento gengival em 51,1% das 

crianças examinadas. Na creche A foi encontrado 

sangramento gengival em 47,3% das crianças e na 

creche B em 53,8%. O sangramento gengival foi 

observado com maior freqüência na região dos primeiros 

e segundos molares decíduos, talvez devido a uma maior 

dificuldade de higienização e presença de um ponto de 

contato facilitando o acúmulo de placa. 

Todas as monitoras da creche A e da creche B 

concluíram o magistério, mostrando um bom nível 

educacional.

Foi relatado que as crianças escovam os dentes 

em um “escovódromo”, presente nas duas creches, 

apenas uma vez ao dia sendo supervisionadas pela 

monitora.

Todas as monitoras responderam que 

receberam informações sobre saúde bucal, mas 

nenhuma delas associou a doença cárie a uma bactéria. 

Metade acredita na transmissibilidade da doença, mas 

não sabe como.

Apenas 50% das monitoras acreditam que a 

alimentação tenha influência no desenvolvimento da 

doença cárie, necessitando de mais informações sobre a 

relação alimentação e cárie. 

Em relação à informação sobre saúde bucal as 

professoras da creche B tem um melhor conhecimento 

sobre a doença cárie e sobre prevenção, mas as 

professoras das duas creches têm uma boa 

conscientização da importância de uma boa escovação 

que remova toda a placa, do uso diário do fio dental e da 

aplicação do flúor.

O diário dietético da creche A foi elaborado pela 

coordenadora da creche, e o da creche B foi elaborado 

pela diretora da creche juntamente com uma nutricionista 

contratada pela prefeitura.

Na creche A, em apenas 40% dos dias, os 

valores para o consumo de sacarose foram considerados 

aceitáveis, enquanto que, na creche B, 75% dos dias são 

considerados aceitáveis.

Podemos notar que, na creche B onde há a 

presença de uma nutricionista, a ingestão de 

sacarose foi menor, mostrando a importância de 

trabalhar interdisciplinarmente a odontologia e a nutrição 

já que a ingestão de uma dieta cariogênica constitui um 

dos fatores que determinam o desenvolvimento da cárie 

(AUAD; PORDEUS, 2000).

É importante que as famílias das crianças sejam 

orientadas quanto ao hábito de higienização e quanto à 

alimentação, para que continuem em casa o trabalho 

desenvolvido nas creches. As orientações a serem 

seguidas necessitam de maiores esforços para serem 

cumpridas, já que envolvem mudanças de hábitos, mas 

são necessárias para uma melhoria na qualidade de vida 

do paciente (AUAD; PORDEUS, 2000).

Gaudereto (2001) também relaciona o alto 

consumo de sacarose como um preditor para a cárie 

dentária, e concluiu que crianças que apresentam 

consumo de sacarose moderado a alto têm, 

respectivamente, 4,96 e 10,41 vezes mais chances de 

serem acometidas pela doença.

CONCLUSÕES

Com base nos resultados encontrados foi 

observada uma alta prevalência da doença cárie nas 

crianças examinadas e um índice ceo-d bastante 

significativo e bem próximo para as duas creches. 

Podemos concluir que apenas a presença do cirurgião-

dentista na creche não foi suficiente para se reduzir o 

incremento de cárie, necessitando uma maior atenção à 

saúde bucal através de métodos educativos e 

preventivos e não somente o curativo.

Pode-se observar que os valores encontrados 

para a presença de placa visível foram bastante altos 

(68,4% e 84,6%) e que a creche com o maior índice de 

placa possui também um maior índice de cárie, 

mostrando a relação entre placa visível e cárie dentária. 

Vale ressaltar, mais uma vez, a importância de uma 

escovação que remova toda a placa, já que ela está 

diretamente relacionada com a cárie.

Em decorrência de uma má escovação e falta do 

uso do fio dental em mais da metade das crianças foi 

observada a presença de sangramento gengival, 

principalmente na região dos molares devido a 

dificuldade de higienização e a presença de um ponto de 

contato que facilita o acúmulo de placa.

Apesar das monitoras das duas creches 

apresentarem um bom nível educacional elas precisam 

ser mais orientadas sobre prevenção, escovação, dieta e 

etiologia da cárie, já que são elas as responsáveis pela 

supervisão da escovação das crianças. Ações devem ser 

implementadas tentando tornar a escovação mais eficaz, 

o que poderia minimizar os índices de placa visível.
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Conclui-se também, através dos resultados 

apresentados, a importância de um trabalho 

interdisciplinar, dentista e nutricionista, já que o alto 

consumo de sacarose dificulta o controle da doença 

cárie. É necessário que as duas creches façam uma 

revisão em seu planejamento dietético no que se refere à 

prevenção da cárie.  

O processo de controle da cárie envolve vários 

aspectos além do cirurgião-dentista, como uma dieta 

adequada, balanceada e variada, contendo os nutrientes 

necessários para a formação e manutenção de dentes 

saudáveis e uma reeducação materna e dos 

responsáveis pelas crianças, que ajudam na prevenção 

à cárie.

Foi observada a necessidade de se avaliar o 

ambiente onde residem as crianças, já que um efetivo 

programa de promoção de saúde conta com a ajuda dos 

pais para dar continuidade ao trabalho iniciado em 

diferentes locais, sejam em creches ou no ambiente 

odontológico.  
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