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INTRODUÇÃO

A partir do final  da década de 90 surgiu o termo cárie precoce da infância,  que é
definido como a presença de uma ou mais superfícies de dentes decíduos cariados,
perdidos ou restaurados em crianças até 5 anos de idade. Em crianças com menos de 3
anos de idade, qualquer sinal de lesão cariosa em superfície lisa é um indicativo da
doença em estágio mais avançado, denominado Cárie Severa da Infância (MASSARA e
RÉDUA,  2013).  A  severidade  da  cárie  ocorre,  muitas  vezes,  devido  a  introdução
precoce de sacarose na dieta da criança e a livre demanda de mamadeira noturna
(FELDENS  e  KRAMER,  2013).  Assim,  o  objetivo  do  presente  estudo  foi  verificar  a
relação do aleitamento materno prolongado, em livre demanda e idade do desmame
da criança como fator para ocorrência de cárie precoce ou severa da infância.

DESENVOLVIMENTO:

Esta pesquisa trata-se de um estudo populacional observacional transversal, aprovado
pelo comitê de ética da Universidade de Passo Fundo (UPF) sob o parecer nº 302/2007.
A amostra de conveniência deste estudo foi composta por 78 crianças, na faixa etária
de 0 a 5 anos que compareceram à clínica de odontopediatria  na Universidade de
Passo Fundo (UPF) no período de dezembro de 2007 a maio de 2008. Inicialmente, o
termo de consentimento e o questionário foram entregues às mães das crianças. O
questionário utilizado é de Deliberali et al. (2009) composto por perguntas que tem



relação à dieta da criança, higiene bucal  e uso de flúor.  A estratégia de busca dos
estudos  revisados  envolveu  também  uma pesquisa  nas  seguintes  bases  de  dados:
PubMed e EBSCO, utilizando combinações e variáveis das seguintes palavras chave:
“breast-feeding”,  “early  and severe  caries”,  “childhood”.   A seleção dos  artigos  foi
realizada  independentemente  por  dois  pesquisadores  em  acordo  aos  critérios
determinados. Como resultado se obteve as variáveis demográficas sexo e idade que
revelaram um equilíbrio de frequências entre crianças do sexo masculino (51,3%) e
feminino (48,7%) e uma média de idade de 2,8 anos. A frequência de cárie precoce
encontrada foi de 66,7%. As variáveis amamentação natural e amamentação natural
noturna  não  revelaram  associação  significativa.  Entretanto,  a  variável  idade  do
desmame da criança apresentou uma associação estatisticamente significativa com a
presença da cárie precoce na infância. 

CONSIDERAÇÕE S FINAIS:
Após a realização do presente estudo, a prevalência de cárie precoce encontrada foi de
66,7% e não houve diferença entre os sexos feminino e masculino. A amamentação
noturna não tem grande relevância na gênese da doença, porém a idade do desmame
acima  dos  dois  anos  ou  a  falta  de  aleitamento  materno  antes  dos  seis  meses
aumentam significativamente  o desenvolvimento da mesma.
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ANEXOS
Aqui poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas),
se necessário.


