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RESUMO
O presente estudo teve como objetivo investigar a relação do aleitamento materno noturno e em livre demanda, com a
má higienização e a incidência de cárie. A pesquisa foi realizada em um Centro Infantil, localizado em uma cidade do
norte do Paraná, por meio do levantamento de dados dos prontuários e informações complementares obtidas com os
pais de crianças de faixa etária dos 0 aos 6 anos de idade, documentos estes, anexados nos arquivos do centro de
atenção à saúde da criança.  Dentre os instrumentos analisados, foi possível concluir que as mamadas ocorrem com
maior  frequência  no  período  da  noite.  A  proteção  imunológica  conferida  através  do  aleitamento  materno,  é  fator
preponderante para a exclusão do leite materno como razão principal ao surgimento da cárie em lactentes. Para isso, é
necessária  atenção a  multifatoriedade da  cárie,  visto  que  nem todos os pais  da  pesquisa afirmaram que realizam
higienização bucal em seus filhos, apenas 33% o fazem.  Ao fim da pesquisa, foi possível concluir a necessidade de
atuação ativa em políticas públicas de promoção e prevenção da saúde infantil. Visto que, por mais que a Equipe
Profissional do Centro Infantil realize procedimentos de profilaxia, orientação, escovação supervisionada e entrega de
escovas dentais, a compreensão dos familiares sobre a necessidade de bons hábitos de higiene bucal, prevalece, em
relação a todas as orientações feitas pelos profissionais.

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Saúde Bucal; Saúde Coletiva.

1 INTRODUÇÃO

Segundo o Ministério da Saúde (2009), amamentar é algo que vai além do apenas nutrir uma
criança, uma vez que o leite materno é constituído por inúmeras proteínas, carboidratos, lipídeos,
vitaminas, minerais e oligoelementos. No momento da amamentação, é estabelecido um vínculo
profundo  entre  a  mãe  e  o  bebê.  Nesse  precioso  momento  também  se  confere  a  proteção
imunológica  contra  agentes  infecciosos,  estimulação para  o desenvolvimento  craniofacial,  assim
como de todo o sistema estomatognático da criança.

Andrade et  al  (2014)  afirmam que a amamentação natural  evita  cárie,  má-oclusão,
deglutição atípica, problemas com desenvolvimento e crescimento crânio e orofacial e, respiração
bucal.  Entretanto, se faz necessário estar atento ao aleitamento materno em livre demanda e a
amamentação  noturna  frequente  sem  a  devida  higienização  bucal.  Deodato  (2005)  cita  o
aparecimento de cárie relacionado ao período prolongado do hábito de amamentação noturna e à
ausência  da  higiene  bucal.  Autores  como  Bertoldo  et  al  (2013),  afirmam  que  por  meio  da
amamentação,  pode  ser  transferido  e  conferido  proteção  imunológica,  o  anticorpo  lgAS,  que
contribui  para  a  proteção inicial  da  mucosa  oral  do  bebê.  Mesmo com a proteção imunológica
conferida  para  o  bebê durante  a  amamentação,  há  a  correlação na incidência  de  cárie  com o
aleitamento em livre demanda e a má higienização bucal. 

Lemos et al (2012) afirmam que a fermentação da lactose, ocasionada por bactérias bucais,
produzem  polissacarídeos  extracelulares,  que  permitem  uma  maior  aderência  bacteriana,
proporcionando quedas de ph na superfície da estrutura dentária. Os autores ainda complementam
que a presença de cálcio e fósforo no leite materno, são capazes de promover supersaturação dos
fluídos orais, pois esses íons sendo comuns a estrutura dentária, discorrem na desmineralização da
mesma.  Ferreira  et  al  (2008)  ainda  ressaltam que  tanto  o  leite  materno  quanto  o  leite  bovino
apresentam certo  potencial  cariogênico,  devido  à  presença  de  lactose  na  composição  do  leite.
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Entretanto, a lactose presente no leite materno (7g/100ml) aparece em maior quantidade do que no
leite bovino (4g/100ml), o que discorre em um potencial maior de fermentação. 

Diante destas questões, o objetivo da pesquisa é correlacionar a amamentação e condição de
higiene bucal com presença/ausência de cáries, verificando as condições de higienização bucal, as
medidas de profilaxia adotadas e os períodos em que estas estão sendo realizadas. 

Sendo assim,  é possível  identificar  a  correlação entre a oferta  da  amamentação com as
atitudes de cuidado de higiene bucal e presença/ausência de cáries?

2 MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado por meio de caráter exploratório e explicativo. As análises estatísticas
dos dados se deram de acordo com a natureza das variáveis. Para isso, a pesquisa foi realizada em
um município  do Norte do Paraná,  mais especificamente em um Centro Infantil,  que atende as
necessidades de crianças dos 0 aos 12 anos de idade. Por meio de questionários encaminhados
aos  pais  e/ou  responsáveis,  que  antes  assinaram  o  TCLE  (Termo  de  Consentimento  Livre  e
Esclarecido), tornando-se cientes que dadas as informações, foi possível realizar a investigação dos
hábitos de amamentação e higiene bucal, especificamente a relação da amamentação noturna e em
livre demanda, com a higienização bucal e incidência de cárie.

Para obtenção das respostas, foi elaborado um questionário com seis perguntas contendo
questões abertas e objetivas, sendo abordado temas relacionados aos períodos em que as crianças
estão sendo amamentadas; os métodos de higiene bucal adotado pelos responsáveis e em quais
períodos elas ocorrem, assim como orientações realizadas de saúde pelos profissionais sobre a
higienização bucal. 
 A seguir, as respostas obtidas por meio do questionário, foram correlacionadas com os dados
de avaliação da condição de higiene bucal e presença de cáries obtidos por meio dos levantamentos
dos  prontuários  das  crianças  (odontograma),  documentos  estes  registrados  semanalmente  pela
profissional responsável pela avaliação da condição da saúde bucal destas crianças. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Centro Infantil  é um local especializado para promoção, prevenção e atuação na saúde
infantil.  Contando  com diversos profissionais  especializados,  dentre  eles  pediatras,  enfermeiros,
nutricionistas,  fisioterapeuta,  fonoaudiólogos  e  toda  uma  equipe  para  atendimento  odontológico
infantil, o centro acabou se tornando referência no atendimento qualificado para crianças.

Os  resultados  da  pesquisa  evidenciaram  que,  com  relação  ao  tempo  de  amamentação
exclusiva, 8 (67%) responsáveis responderam como tempo de aleitamento materno exclusivo de 6
meses; 3 (25%) inferiores ao período de 6 meses e 1 (8%) superior ao período de 6 meses.  Com
relação ao número de mamadas, dos  12 questionários analisados, foi possível concluir que estas
ocorrem com maior frequência no período da noite, onde 8 pais afirmaram que seus filhos costumam
ser amamentados nesse período. 

É indiscutível  os  benefícios  do aleitamento  materno para  a prevenção de alterações das
funções orais por meio do estabelecimento das estruturas duras e moles, assim como, de todo
desenvolvimento do sistema estomatognático. Contudo, a proteção imunológica conferida através do
aleitamento materno, é fator preponderante para a exclusão do leite materno como razão principal
ao surgimento da cárie em lactentes.

Para isso, é necessária atenção a multifatoriedade da cárie, visto que nem todos os pais da
pesquisa afirmaram que realizam higienização bucal em seus filhos, 33%, enquanto que a grande
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maioria, 67%, declararam realizar a higienização bucal em seus filhos. Ademais, os métodos de
higiene bucal adotado pelos pais, muitas vezes, não são indicados para tais fins. Como por exemplo,
2 familiares afirmaram que utilizam apenas gaze para realizar a higienização bucal. Enquanto que 2
relataram que realizam a higiene bucal apenas esfregando o dedo no dente da criança, e, 1 familiar
afirmou  que  realiza  a  higienização  bucal  apenas  com  flúor.  Se  tratando  de  crianças  que  já
apresentam erupções dentárias e estão em faixa etária superior a 1 ano de idade,  os métodos
adotados pelos pais não garantem uma boa saúde bucal.

Apesar da maioria dos pais afirmaram que realizam a higienização bucal com escovação e
creme dental, a eficácia de como está sendo feita a profilaxia, nos deixa a desejar. Pois, somente 10
responsáveis  afirmaram que  realizam a  higienização bucal  no  período  da  manhã  e  no  período
noturno.

Segundo Pereira et al (2010), o papel dos cuidadores da criança começa antes mesmo dela
nascer. A grávida deve cuidar da sua saúde oral, como forma de promoção da saúde oral da criança
por quem é responsável.  Ao pediatra da criança, cabe essencialmente o ensino de medidas de
higiene adequadas, a observação da boca e dos dentes, em todas as consultas, desde os seis
meses até aos 18 anos, por forma a diagnosticar precocemente a cárie dentária e a encaminhar
para os demais profissionais de saúde.

Além  disso,  analisando-se  os  prontuários  das  crianças  atendidas  no  centro,  foi  possível
constatar que os dentes 61, 51, 62 e 52, são os dentes que mais apresentam-se comprometidos,
visto que são os primeiros dentes na cronologia de erupção dentária. 

4 CONCLUSÃO

Ao fim da pesquisa, foi possível concluir a necessidade de atuação ativa em políticas públicas
de  promoção  e  prevenção  da  saúde  infantil.  Analisando-se  os  resultados  obtidos  e  questões
levantadas nos prontuários, se faz necessário intervenções que possibilitem a compreensão dos
familiares para questões de saúde bucal. Visto que, por mais que a Equipe Profissional do Centro
realize procedimentos de profilaxia,  orientação, escovação supervisionada e entrega de escovas
dentais,  a  compreensão dos familiares  sobre  a  necessidade de bons hábitos  de higiene bucal,
prevalece, em relação a todas as orientações feitas pelos profissionais. 

Subentende-se, portanto, que por meio da atuação de um conjunto de profissionais buscando
alternativas para melhoria  da saúde bucal,  seria  possível  ampliar  as questões de promoção da
saúde infantil. Prevenindo fatores de risco para a saúde oral e, assim, garantindo a conscientização
dos pais sobre a necessidade da higienização bucal.
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