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Análise das resoluções de médicos
pediatras em relação à primeira

consulta odontológica
Analysis of pediatricians decisions on children’s first dental visit

RESUMO

O objetivo deste estudo foi verificar se os médicos pediatras da cidade de Novo Hamburgo/ RS
encaminham rotineiramente seus pacientes ao cirurgião-dentista e qual a idade que consideram ideal
para a primeira consulta odontológica. A análise foi realizada através de questionários entregues a
todos os 78 médicos pediatras e clínicos gerais que atendem crianças na cidade. Através dos dados
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obtidos verificou-se que 76,4% dos profissionais encaminham rotineiramente os pacientes ao cirurgião-
dentista. Em relação à idade ideal para a primeira consulta odontológica, apenas 37,3% dos profissi-
onais recomendam a primeira visita entre O a 1 ano de idade. Através dos testes Qui-Quadrado e Exato
de Fischer, verificou-se não haver associação significativa entre o tempo de formado e o encaminhamento
ao cirurgião-dentista e nem em relação à faixa etária ideal para a primeira consulta odontológica.

Palavras-chave: odontopediatria, pediatria, promoção da saúde.

ABSTRACT

The aim of this study was to verify if pediatricians from Novo Hamburgo/ RS frequently refer their
patients to dentists and which age is considered to be the best for this first visit. The analysis was based on
questionnaires mailed to all 78 doctors that care of children in the city, specialists or not. Analyzing the
questionnaires it was verified that 76,4% of the professionals usually refer their patients to the dentist.
Regarding the best age for the first dental visit, only 37,3% of the pediatricians said that it should be
between O and 1 years old. Statistical tests showed that there is no significant association between the time
since pediatricians graduated and the referral, nor with the best age for the first dental visit.

Key-words: pediatric dentistry, pediatrics, health promotion.

INTRODUÇÃO

A partir da compreensão da etiopatogenia
da doença cárie, houve uma mudança de
paradigma que possibilitou o surgimento de uma
odontologia baseada na promoção de saúde. Esta
nova abordagem determinou expressivos ganhos
na saúde bucal da população, mas não de uma
maneira uniforme (WEYNE,1999). Pinto (1997)
relata que três grupos etários serão prioridades na
atenção odontológica: adolescentes e adultos jo-
vens, idosos e infantes (0 a 6 anos).

O desenvolvimento da doença cárie na pri-
meira infância apresenta algumas particularida-
des com relação a sua etiologia em função das
características morfofuncionais da cavidade bu-
cal e dos hábitos comportamentais nesta faixa
etária (FERREIRA, 2002).

A cárie precoce em crianças jovens, não sendo
identificada e tratada precocemente, pode levar à
dor, dificuldade de deglutição, problemas de fonação
e comprometimento psicológico em função da esté-
tica (AYHAN et al., 1996; ACS et al., 1999).

Os resultados do mais recente e completo
levantamento epidemiológico realizado a nível
nacional sobre as condições de saúde bucal da
população brasileira demonstrou que aproxima-
damente 27% das crianças de 18 a 36 meses apre-
sentam, pelo menos, um dente decíduo com ex-
periência de cárie dentária, sendo que a propor-
ção chega a quase 60% em crianças de 5 anos de
idade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).

Walter, Issáo (1994) relacionaram a idade
do bebê com a probabilidade de prevenção de cárie
e observaram que, quando a intervenção preven-
tiva era feita de O a 12 meses, a probabilidade de
prevenção era de 96,2%; dos 24 a 36 meses, esta
era de 51,0%; caindo para apenas 25,0% quando
a prevenção era iniciada a partir dos 48 meses.

Segundo a American Academy of Pediatric
Dentistry (1996) e American Dental Association
(2000), a primeira visita ao cirurgião dentista deve
ocorrer no período compreendido entre a erupção
do primeiro dente decíduo e o primeiro ano de vida
da criança. Este comparecimento ao consultório
odontológico possibilitará o trabalho conjunto dos
pais e do odontopediatra na promoção de saúde e
prevenção de futuros problemas dentários, além do
pronto-atendimento quando detectada alguma al-
teração (WALTER, CORRÊA, 1993; WIDMER,
2003; RAYNER, 2003; POULSEN, 2003).

Medeiros (1993), Barroso et al. (1998) e
Furze, Basso (2003) entendem que a primeira con-
sulta odontológica deve ocorrer no período da ges-
tação. Massao et aI. (1996) consideram o período
gestacional como o momento em que a futura mãe
se mostra mais receptiva a adquirir novos conheci-
mentos e a mudar padrões comportamentais.

Estudo realizado por Ferreira et al. (1999)
verificou qual a idade que os cirurgiões-dentistas
de Canoas/RS consideram ideal para a primeira
consulta odontológica. Os resultados mostraram
que embora 48,6% dos profissionais tenham indi-
cado a primeira consulta até os doze meses de
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idade, aproximadamente 40% ainda acreditam
que a idade ideal seja entre 2 e 4 anos.

Blinkhorn (1981) relata que a prevenção
iniciada precocemente torna-se mais efetiva e fá-
cil de ser realizada. Figueiredo et al. (1997) en-
tendem que a prevalência de cárie está intima-
mente relacionada com a desinformação dos pais
em relação à saúde bucal. De fato, a maior parte
dos responsáveis desconhece as causas que levam
ao comprometimento dos elementos dentários de
seus filhos na primeira infância, os hábitos de hi-
giene que devem ser introduzidos desde cedo, a
importância do bebê receber assistência odonto-
lógica antes do primeiro ano de vida, e que o fa-
tor dieta, nesta idade, está diretamente relaciona-
do com a cárie (GUIMARÃES, 2003).

O fato das crianças visitarem o médico pe-
diatra antes do odontopediatra faz com que o
primeiro exerça papel de fundamental importân-
cia na promoção de saúde bucal (BARROSO,
2001). Os relatos de Cooley, Sanders (1991) re-
velaram que mais de 90% das crianças menores
de cinco anos de idade fazem em média sete vi-
sitas anuais ao médico, enquanto somente 14,3%
das crianças da mesma faixa etária fazem uma
consulta odontológica.

Barroso (2001) avaliou a freqüência de visitas
ao pediatra e ao odontopediatra em unidade básica
de saúde do município de Niterói/RJ. Os resultados
mostraram que 100% das mães entrevistadas leva-
ram seus filhos ao médico pediatra, enquanto que
apenas 55% delas levaram suas crianças à consulta
odontológica. A maioria das mães (82%) demons-
trou estarem orientadas, desde o pré-natal, com re-
lação à saúde geral dos seus filhos. O mesmo não
aconteceu com relação à saúde bucal, pois somente
14% das entrevistadas receberam alguma orienta-
ção durante o pré-natal para consultar o dentista.

Schalka, Rodrigues (1996), Figueiredo et al.
(1997), Cavalcanti et al. (1999), Prazeres, Knupp
(2000), Freire et aI. (2000), Barroso (2001) e
Maltz, Lacerda (2001) demonstraram que os pe-
diatras apresentam deficiências no seu conheci-
mento odontológico, o que limita sua atuação na
promoção de saúde bucal de seus pacientes.

O objetivo deste estudo foi verificar se os
médicos pediatras de Novo Hamburgo/ RS enca-
minham seus pacientes ao cirurgião-dentista e qual
a idade que consideram ideal para a primeira con-
sulta odontológica.

METODOLOGIA

A população alvo deste estudo constituiu-se
de todos os médicos pediatras da cidade de Novo
Hamburgo/RS, cidade esta que dista aproxima-
damente 40 km de Porto Alegre/RS e tem como
atividade principal a indústria.

Através de listagens fornecidas pelo Conse-
lho Regional de Medicina/RS, hospitais e unidades
básicas de saúde foram relacionados todos os
médicos pediatras da cidade, além dos clínicos
gerais que atuam em pediatria, totalizando 78
médicos que atendem crianças na cidade.

O estudo foi realizado através de questioná-
rios entregues nos consultórios e nas unidades bá-
sicas de saúde os quais foram recolhidos nos dias
seguintes.

O questionário era composto por três per-
guntas fechadas e uma aberta, e constava das
seguintes variáveis: anos de formado, rotina de
encaminhamento ao cirurgião dentista, motivos
do encaminhamento ou do não encaminhamento
e idade ideal para a primeira consulta odontológica
da criança.

RESULTADOS

Foram entregues questionários a todos os
médicos pediatras e clínicos gerais que atendem
crianças da cidade de Novo Hamburgo/RS, per-
fazendo um total de 78 questionários. A amostra
final constitui-se de 72 questionários devolvidos,
correspondendo a 92,3% da amostra inicial. Des-
tes, 47 são médicos pediatras e 31 são clínicos
gerais que atuam em pediatria. Nenhum questio-
nário foi invalidado e seis não foram devolvidos.
Os resultados foram analisados através do Teste
Exato de Fischer e Qui-Quadrado.

A Tabela 1 apresenta a distribuição dos mé-
dicos de acordo com o tempo de formado e o
encaminhamento das crianças ao cirurgião-den-
tista. Dos profissionais que responderam ao ques-
tionário, 36,1% (n=26) estão formados há me-
nos de dez anos e 63,9% (n=46) estão formados
há mais de dez anos. Em relação ao fato de enca-
minhar os pacientes ao cirurgião-dentista, 76,4%
(n=55) dos profissionais afirmaram que encami-
nham os pacientes ao cirurgião- dentista rotinei-
ramente. Por outro lado, 23,6% (n=17) dos pro-
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fissionais afirmaram que não possuem este hábi-
to. Através do Teste Exato de Fischer (p=0,172),
verificou-se não haver associação significativa
entre o tempo de formado e o encaminhamento
ao cirurgião-dentista.

Tabela 3 - Distribuição dos motivos pelos quais os médicos não
realizam o encaminhamento rotineiro de seus pacientes ao cirurgião-
dentista (Novo Hamburgo/RS, 2004).

Motivos de Encaminhamento Total 
  Prevenção de cárie/ condicionamento/ flúor 32 

  Profissional capacitado 5 

  Puericultura 4 

  Tratamento odontológico adequado 3 

  Uso de chupeta/ avaliação oclusão 2 

  Não justificaram 14 
 

A Tabela 3 mostra os motivos pelos quais os
médicos não encaminham rotineiramente seus
pacientes ao cirurgião-dentista, sendo que os mo-
tivos mais citados foram a falta de vagas fornecidas
pelo sistema público, e que o mesmo somente é
feito quando há necessidade. A questão referente
aos motivos do encaminhamento ou não dos pa-
cientes ao cirurgião-dentista era aberta, podendo
assim haver mais de uma resposta por profissio-
nal, conforme ilustrado nas TabelaS 2 e 3.

 
Motivos de não Encaminhamento Total 

  Falta de acesso ao serviço público  8 

  Não há necessidade  7 

  Ausência de queixa  2 

  Esquecimento 2 

A Tabela 4 apresenta a distribuição dos mé-
dicos de acordo com o tempo de formado e a
idade considerada ideal para a primeira consulta
odontológica. Com relação a esta questão, verifi-
cou-se uma perda de cinco respostas, ou seja,
93,0% (n=67) dos médicos responderam esta
pergunta. Destes, 37,3% (n=25) consideram que
a primeira consulta odontológica deve ocorrer
entre O e 1 ano de idade. Outros 37,3% (n=25)
dos profissionais recomendam a primeira visita
entre 1 e 2 anos de idade; 22,4% (n=15) entre 2
e 3 anos; e 3,0% (n=2) entendem que a primeira
consulta odontológica deve ocorrer somente após
os três anos de idade. Através do Teste Qui-Qua-
drado (x2=2,794; p=0,425), verificou-se não
haver associação significativa entre o tempo de
formado e a faixa etária ideal para a primeira
consulta odontológica.

Tabela 4 - Distribuição dos médicos de acordo com o tempo de
formado, e a idade considerada ideal para a primeira consulta
odontológica (Novo Hamburgo/RS, 2004).

Idade Ideal para a 
Primeira Consulta  

Odontológica 
(anos) 

0 /-1 

1 /-2 

Total 

Tempo de Formado 

Até 10 anos Mais de 10 anos 

Total 

n % n        % 

  9 40,9 

10 45,5 

22     100,0 

16       35,6 

15       33,3 

45     100,0 

n % 

25 37,3 

25 37,3 

67     100,0 

2 /-3 

Mais de 3 anos 

  3 13,6 

  0   0,0 

12       26,7 

  2         4,4 

15 22,4 

  2   3,0 

A Tabela 5 ilustra a distribuição dos médicos
de acordo com o local de trabalho, ou seja, públi-

x2=2,794; p= 0,425

Encaminhamento 
 

ao  
 

Cirurgião-dentista 

Sim 

Não 

Total 

Tempo de Formado 
Até 10 anos Mais de 10 anos 

Total 

n % n        % 

22 84,6 

4 15,4 

26     100,0 

33       71,7 

13       28,3 

46     100,0 

n % 

  55 76,4 

 17 23,6 

 72     100,0 

Teste Exato de Fisher: p= 0,172

Tabela 1 - Distribuição dos médicos de acordo com o tempo de
formado e o provável encaminhamento das crianças para o cirur-
gião-dentista (Novo Hamburgo/RS, 2004).

A Tabela 2 mostra os motivos pelos quais os
médicos encaminham de forma rotineira os paci-
entes ao cirurgião-dentista, sendo que os motivos
mais citados foram a prevenção da cárie, aplica-
ção de flúor e condicionamento da criança.

Tabela 2 - Distribuição dos motivos pelos quais os médicos realizam
encaminhamento rotineiro de seus pacientes ao cirurgião-dentista
(Novo Hamburgo/RS, 2004).
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co (unidades básicas de saúde) ou privado (con-
sultórios) e a idade considerada ideal para a pri-
meira consulta odontológica. Através do teste Qui-
Quadrado (x2= 2,62, p= 0,454), verificou-se não
haver associação significativa entre o local de tra-
balho e a faixa etária considerada ideal para a
primeira consulta odontológica.

Tabela 5 - Distribuição dos médicos de acordo com o local de
trabalho e a idade considerada ideal para a primeira consulta
odontológica (Novo Hamburgo/RS, 2004).

na Grande/PB faziam este encaminhamento.
Esteves et al. (1996) verificaram que 83,3% e
86,6% dos médicos pediatras da cidade de Lon-
drina/PR e Araçatuba/SP, respectivamente, enca-
minhavam as crianças ao odontopediatra.

Os resultados inferiores obtidos neste estudo
podem ter ocorrido pela inclusão dos profissionais
que atendem crianças no município de Novo Ham-
burgo/RS e não possuem residência em Pediatria
Médica.

De acordo com este estudo, 37,3% (n=25)
dos médicos consideraram o período de O a 12
meses como sendo o ideal para a primeira consul-
ta odontológica. Estes dados são semelhantes aos
encontrados por Cavalcanti et al. (1999), onde
35% dos pediatras pesquisados tinham o mesmo
conceito. Esteves et al. (1996) verificaram que
100% dos pediatras de Londrina e 42,8% dos pe-
diatras de Araçatuba, que encaminhavam os seus
pacientes ao cirurgião dentista, o faziam antes do
primeiro ano de vida. Os resultados obtidos na
cidade de Londrina podem ser explicados devido
às ações desenvolvidas na “Bebê-Clínica” junto à
população, cujo objetivo é conscientizar a popu-
lação a respeito da importância da prevenção e
da promoção de saúde. Em contrapartida, segun-
do Soviero et al. (1995), apenas 8,8% dos médi-
cos pediatras de Petrópolis-RJ recomendaram a
primeira consulta odontológica nesta faixa etária.

De acordo com os resultados deste estudo,
verificou-se que 59,7% (n= 40) dos médicos in-
dicaram a primeira visita entre um e três anos de
idade. Os dados encontrados por Schalka,
Rodrigues (1996) são de que 54,2% dos pediatras
recomendaram a primeira visita odontológica en-
tre dois e três anos.

Os resultados deste estudo também mostra-
ram que somente dois médicos (3,0%) indicaram
a primeira consulta a partir dos três anos. Este
resultado mostrou-se inferior quando comparado
aos estudos de Schalka, Rodrigues (1996) e
Figueiredo et al. (1997) onde 14,6% e 24,5% dos
pediatras, respectivamente, afirmaram indicar a
primeira visita a partir dos três anos de idade.

Os resultados do presente estudo indicam cla-
ramente a importância da implantação de uma
proposta de promoção de saúde bucal com vín-
culos interdisciplinares a partir de uma interação
entre a Pediatria Médica e a Odontopediatria.

Idade Ideal para a 
Primeira Consulta  

Odontológica 
(anos) 

0 /-1 

1 /-2 

Total 

Local de Atuação 
Privado Público 

Total 

n % n        % 

10 35,7 

11 39,3 

28     100,0 

15       38,5 

14       35,9 

39     100,0 

n % 

25 37,3 

25 37,3 

67     100,0 

2 /-3 

Mais de 3 anos 

  5 17,9 

  2   7,1 

10       25,6 

  0         0,0 

15 22,4 

  2   3,0 

DISCUSSÃO

Estudos recentes têm demonstrado que a ida-
de ideal para a primeira consulta odontológica é o
primeiro ano de vida da criança. Esta consulta
tem por objetivo educar e conscientizar os pais
sobre os fatores prejudiciais aos seus filhos desde
o nascimento, visando à promoção e manutenção
da saúde e prevenção da cárie (WALTER, 2002).
As medidas preventivas incluem orientações em
relação à amamentação, dieta, higiene bucal,
transmissibilidade de microorganismos cariogêni-
cos e prevenção ao trauma dentário, além de es-
clarecer o papel dos hábitos não-nutritivos no de-
senvolvimento de maloclusões (POULSEN, 2003).
Neste sentido, além dos profissionais da área da
odontologia, é fundamental o encaminhamento por
parte dos médicos pediatras que  possuem maior
acesso à população.

Este estudo verificou que 76,4% (n=55) dos
médicos encaminham rotineiramente os seus pa-
cientes ao cirurgião-dentista. Schalka, Rodrigues
(1996) constataram que 97,9% dos médicos pe-
diatras da cidade de São José dos Campos/ SP
encaminhavam os pacientes ao dentista. Cavalcanti
et al. (1999) encontraram que 89% dos pediatras
pesquisados das cidades de João Pessoa e Campi-

x2= 2, 62; p= 0,454
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CONCLUSÕES

A partir da análise dos resultados obtidos neste
estudo, conclui-se que:

• a maioria dos profissionais pesquisados en-
caminha rotineiramente seus pacientes ao cirur-
gião-dentista;

• os motivos para encaminhamento foram
a prevenção da cárie, o condicionamento da cri-
ança e a aplicação de flúor;

• apenas 37,3% dos profissionais recomen-
dam a primeira consulta odontológica durante o
primeiro ano de vida da criança;

• não houve associação significativa entre o
tempo de formado e o encaminhamento ao cirur-
gião-dentista e nem em relação à faixa etária ide-
al para a primeira consulta odontológica;

• falta esclarecimento aos médicos em rela-
ção à idade ideal para a primeira consulta
odontológica, que dentro de uma proposta de pro-
moção de saúde, está indicada no primeiro ano
de vida da criança.

REFERÊNCIAS

ACS, G. et aI. The effect of dental rehabilitation on the body
weight of children with early childhood caries. Pediatr
Dent, v.21, n.2, p.109-113, 1999.

AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRIC DENTISTRY. Oral
health policies. Pediatr Dent, Reference Manual, v.18,
n.6, p.25, 1996. Special number.

AMERICAN DENTAL ASSOCIATION. Baby’s first dental visit.
Disponível em  http://www.ada.ora/prof/resources/
positions/statements/caries.asp

AYHAN, H.; SUSKAN, E.; YILDIRIM, S. The effect of nursing
or rampant caries on height, body weight and head
circumference. J Clin Pediatr Dent, v.21, n.2, p.109-
113, 1996.

BARROSO, S. et aI. Tabus e conhecimentos de saúde bucal em
gestantes. Rev Flum Odontol, v.4, n.9, p.33, 1998.

BARROSO, S. P. Avaliação de freqüência de visitas ao pediatra
x visitas ao odontopediatra em unidade básica de saúde
do município de Niterói/RJ. J Bras Odontopediatr Odontol
Bebê, v.3, n.14, p.324-327, 2001.

BLlNKHORN, A. S. Dental preventive advice for pregnant and
nursing mothers - sociological implications. Int Dent J,
v.31, p.14-22, 1981.

CAVALCANTI, A. L.; ALBUQUERQUE, A.T., SANTANA, M.
Conhecimentos e atitudes do médico pediatra das cida-
des de João Pessoa e Campina Grande com relação à
saúde bucal. Pediatria Moderna, 1999.

COOLEY, R.; SANDERS, B. The pediatrician’s involvement
in prevention and treatment of oral disease in medically
compromised children. Pediatr Clin North Am, v.38, n.5,
p.1265-1288, 1991.

ESTEVES, I. M.; NAKAMA, L. M.; SALlBA, N. A. Pediatria e
odontopediatria: busca de um protocolo de ação integra-
da. In: REUNIÃO CIENTÍFICA DA SOCIEDADE BRASI-

LEIRA DE PESQUISAS ODONTOLÓGICAS, XIII. Águas
de São Pedro, 1996. Anais. Águas de São Pedro: SBPqO,
1996, p. 85. [Resumo n.99].

FERREIRA, S. H. Prevalência de cárie em pré-escolares de
escolas municipais de educação infantil de Canoas-RS.
Canoas, 2002. 112p. Dissertação (Mestrado em Saúde
Coletiva) - Universidade Luterana do Brasil.

FERREIRA, S. H.; KRAMER, P. F.; LONGONI, M. B. Idade
ideal para a primeira consulta odontológica. Rev Gaúcha
Odontol, v.47, n.4, p.236-238, 1999.

FIGUEIREDO, M. C.; PALMINI, A. L.; ASSUMPÇÃO, R. M. R. A
importância da integração pediatra-odontopediatra no aten-
dimento integral à criança. RFO UFP, v.2, p.11-18, 1997.

FREIRE, M. C. M. et al. Conhecimentos, atitudes e práticas
dos médicos pediatras em relação à saúde bucal. Pesq
Odontol Bras, v.14, n.1, p.3945, 2000.

FURZE, H.; BASSO, M. The first dental visit: an Argentine point
of view. Int J Paediatric Dentistry, v.13, p.266-268, 2003.

GUIMARÃES, A. O.; COSTA, I. C. C.; OLIVEIRA, A. L. S. As origens,
objetivos e razões de ser da odontologia para bebês. J Bras
Odontopediatr Odontol Bebê, v.6, n.29, p.83-86, 2003.

MALTZ, M.; LACERDA, P. Conhecimento do pediatra na área
de saúde bucal. Rev ABO Nac, v.9, n.4, 2001.

MASSAO, J. M. et aI. Filosofia da clínica de bebês da Unigranrio/
RJ. Rev Bras Odontol, v.53, n.5, p.6-13, 1996.

MEDEIROS, U. V. Atenção odontológica para bebês. Rev Paul
Odontol, v.15, n.6, p.18-27, 1993.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Projeto SB Brasil 2003: condições
de saúde bucal da população brasileira 2002-2003 -
Resultados Principais. Brasília, 2004.

PINTO, V. G. Epidemiologia das doenças bucais no Brasil. In:
KRIEGER, L. (coord.). Promoção de Saúde Bucal. São
Paulo: Artes Médicas, 1997.

POULSEN, S. The child’s first dental visit. Int J Paediatr
Dent, v.13, p.264-265, 2003.

PRAZERES, J. G.; KNUPP, R. R. S. Avaliação do conheci-
mento dos pediatras sobre saúde oral na primeira infân-
cia. J Bras Odontopediatr Odontol Bebê, v.3, n.16, 2000.

RAYNER, J. A. The first dental visit: a UK viewpoint. Int J
Paediatr Dent, v.13, p.269, 2003.

SCHALKA, M. M. S.; RODRIGUES, C. R. D. A importância do
médico pediatra na promoção de saúde bucal. Rev Saúde
Pública, v.30, n.2, p.179-188, 1996.

SOVIERO, V. M.; MASSAO, J. M.; RAMOS, L. F. Posicionamento
dos médicos pediatras frente a questões de interesse
odontopediátrico. In: REUNIÃO CIENTÍFICA DA SOCIE-
DADE BRASILEIRA DE PESQUISAS ODONTOLÓGICAS,
XII. Águas de São Pedro, 1995. Anais. Águas de São Pedro:
SBPqO, 1995, p.123. [Resumo n.24S].

WALTER, L. R. F. Desafio do atendimento de crianças de O a
3 anos: como educar para prevenir. In: DOITO, C. A;
ANTONIAZZI , J. H. Opinion Makers: conceitos e procedi-
mentos para uma nova odontologia. São Paulo: VM Co-
municações, 2002, v.7.

WALTER, L. R. F.; CÔRREA, M. S. N. P. Com o futuro nas
mãos. Rev ABO Nac, v.1, n.3, 1993.

WALTER, L. R. F.; ISSAO, M. Odontologia para bebês. Manual
de orientações e procedimentos destinados aos profissio-
nais da área de odontologia. Londrina, s.n.; 1994.

WEYNE, S. C. A construção do paradigma de promoção de saúde
- um desafio para as novas gerações. In: KRIGER, L. Promo-
ção de Saúde Bucal. 2 ed. São Paulo: Artes Médicas, 1999.

WIDMER, R. The first dental visit: an Australian perspective.
Int J Paed Dent, v.13, p.270, 2003.

Recebido em: 28/10/04
Aprovado em: 22/12/04


