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Resumo 
 
A cárie precoce na infância é um termo atribuído á lesão cariosa em crianças na idade pré-escolar, destaca-se 
ainda que a saúde bucal favorece a execução adequada de funções de digestão, fonação e respiração, 
justificando as medidas de promoção em saúde bucal para crianças menores de 5 anos para um 
desenvolvimento adequado e manutenção da qualidade de vida. Este artigo de revisão de literatura busca 
conhecer a cárie precoce, seus aspectos causadores, fatores de riscos, características presentes e formas de 
prevenção. Os resultados encontrados salientam a importância da criação e instauração de programas 
educativos e/ou preventivos para prevenir e controlar a doença, voltadas não apenas às crianças, mas também,  
aos pais ou substitutos responsáveis pelo cuidado delas afim de proporcionar uma melhora na saúde bucal e 
qualidade de vida. É essencial conhecer a cárie e todos os seus aspectos  para promover ações de promoção e 
prevenção em saúde bucal. 
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Introdução 

 

A cárie na infância é um tipo de 
desequilíbrio crônico mais comum entre as 
crianças, tanto em países desenvolvidos 
quanto em países em desenvolvimento. 

Atualmente, os últimos indicadores 
constataram a prevalência na primeira 
infância como alarmante. O último dado de 
saúde bucal do Ministério da Saúde 
identificou que o índice de cárie em crianças 
aos 5 anos de idade está acima do máximo 
dito pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS).¹-³ 
Os hábitos alimentares inadequados 

estabelecidos, especificamente, a partir do 
primeiro ano de vida, como o alto consumo  
de açúcares e bebidas adoçadas, o 
aleitamento sob livre demanda e refeição 
noturna, e a falta de controle recorrente de 
biofilme, são os principais fatores de risco.¹ 

A cárie apresenta caracteres 
multifatoriais, envolvendo elementos 
determinantes. Dentre os elementos 
determinantes estão a figura de bactérias 
cariogênicas e capacidade tampão da saliva.²-³ 

A correlação entre cárie dentária e 
dieta se aplica na maior parte das vezes pela 
forma do alimento, sua aparência, frequência 
e apresentação. Diversas pesquisas mostram 
que as crianças de famílias de baixa renda tem 
pouco acesso a serviços de saúde bucal, bem 
como menor uso dos mesmos comparados 
com crianças pertencentes a família de alta 
renda.²-²² 

Diversos fatores explicam diferenças 
da prevalência de cárie, nomeadamente, a 
pedagogia para a saúde, as práticas 
alimentares e os distintos graus de 
concretização de programas de saúde oral. É 
essencial reproduzir em parceria com os pais, 
a partir de a primeira consulta, um plano 



 

2 
Cárie precoce na infância: 

Revisão de literatura. 

 

 

preservativo e didático, que contemple o meio 
sociocultural á criança.³ O controle dos 
principais fatores etiológicos conseguirá ter 
influência no nível de alcance da 
enfermidade.³-5 

Assim essa revisão de literatura 
buscou conhecer os aspectos dessa alteração 
seus causadores e a qualidades existentes no 
atendimento odontopediátrico, conhecer os 
impactos ocasionados pela doença na 
infância, as dúvidas e inseguranças, com foco 
no tratamento odontológico apresentado para 
as crianças sob sua aparência. ¹-³ 

 
 

Revisão de literatura 
 
Conceito e etiologia 
 
 A cárie é caracterizada pela redução 
de minerais do tecido dentário, em 
consequência do desequilíbrio no 
processamento dinâmico e fisiológico de 
desmineralização e remineralização. A 
presença do biofilme dental sobre a superfície 
da lesão cariosa é responsável pelo avanço da 
lesão.5-6 

 A cárie precoce na infância é um 
desequilíbrio que influencia a dentição 
decídua de crianças em idade pré-escolar uma 
vez que se pode reproduzir de imediato 
depois da erupção dentária e é definida como 
a aparecimento de cárie na dentadura decídua 
em crianças menores de seis anos de idade, 
cujos estágios são classificados em leve, no 
momento em que há aparecimento de cárie 
em no mínimo um dos incisivos superiores 
e/ou nos primeiros molares superiores; 
moderada, no momento em que há o 
aparecimento de cárie na superfície vestibular 
de um ou os dois primeiros molares inferiores; 
e severa, se há o  envolvimento de múltiplas 
superfícies dentárias.4-6-8 

 Segundo a American Academy of 
Pediatric Dentistry (AAPD)7 é possível 
classificar a cárie prematura na infância como 
a presença de um ou mais dentes decíduos 
cariados com cavitações ou não, perdidos em 
consequência da cárie ou de dentes 
restaurados antes dos 71 meses de idade. No 
entanto, qualquer demonstração de superfície 
dentária lisa cariada, com ou sem cavidade, 

em crianças com  menos de 3 anos de idade, é 
considerada cárie severa na infância (CSI).  
Essa é de natureza rampante, aguda e 
progressiva. Além disso, é considerada cárie 
severa na primeira infância a criança de 3 aos 
5 anos de idade e as que apresentam mais de 
quatro, cinco e/ou seis superfícies afetadas 
em dentes anteriores decíduos aos 3, 4 e 5 
anos.7 

 A cárie precoce na infância é 
relacionada principalmente á amamentação 
noturna sem higienização adequada.8 

  

Consequências 
 
 As consequências da Cárie Severa na 
Infância (CSI) vão bem além da dor e 
contaminação, elas têm influência 
desfavorável na qualidade de vida das crianças 
afetadas, causando desconfortos, dificuldades 
nas refeições, no sono e aprendizado, faltas 
escolares, complicações de autoestima e de 
autoconfiança.7-8 Todas essas consequências 
são capazes de complicar o progresso físico e 
anímico da criança, além de aparecer sobre o 
núcleo familiar levando, até mesmo, a gastos 
inesperados inerentes ao tratamento, faltas 
em dias de trabalho para cuidar da criança, 
dentre mais.7 

 Ainda que esses sejam alguns dos 
efeitos, tal enfermidade similarmente 
influencia a saúde na maior parte das crianças. 
As desordens alimentares consecutivas de 
Cárie Severa na Infância são mais 
constantemente reconhecidas por seu 
impacto direto, porém há similarmente 
complicações para a saúde da criança em 
maior parte. As crianças que possuem a CSI 
apresentam menor estatura quando 
comparadas às crianças sem essa análise da 
causa e sintoma da doença.10 

 
Aspectos clínicos da cárie e áreas mais 
afetadas 
 
 O sinal clínico primário da cárie na 
infância é o aparecimento de manchas 
brancas e opacas, que são áreas 
desmineralizadas pela presença de biofilme 
dental, ou seja, na fase inicial apenas o 
esmalte dental é abalado. No momento em 
que a dentina produz aparência clara, 
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amolecida, e com sintomatologia dolorosa 
vem a ser cárie aguda, no momento em que 
passa a aparecer uma dentina de coloração 
escura, aparência endurecida e sem 
sintomatologia, representa cárie dental 
crônica.7 

 Os incisivos superiores estão expostos 
por um tempo mais prolongado ao 
aleitamento noturno e a higiene bucal carente 
que os demais. O fluxo salivar e a frequência 
de deglutição estão diminuídos ao longo do 
período de sono, permitindo uma estagnação 
do liquido adoçado em volta dos dentes, 
iniciando um processo continuo de perdas de 
minerais.¹³ 

 
Prevenção e tratamento 

 
 A prevenção da cárie precoce na 
infância é amplamente divulgada na 
comunidade odontológica e nos programas de 
atenção à saúde bucal. Os profissionais de 
odontologia lançam alertas sobre a 
necessidade da aceitação de medidas 
preventivas executáveis que objetivem o 
controle e o reconhecimento prematuro da 
análise da causa e sintoma, como 
intervenções comportamentais juntamente 
aos pais ou responsáveis pela criança, 
educação da comunidade e a presença de 
profissionais de saúde  treinados que lancem 
mão de abordagens preventivas.11 

 A formação dos dentes decíduos 
possui seu início no tempo intrauterino, 
tornando-se fundamental os controles de 
doenças infecciosas e da dieta materna. Desta 
maneira, a prevenção da cárie precoce na 
infância precisa ter início da gestação. Na 
consulta odontológica se torna fundamental 
avaliar a condição bucal da mãe, instituindo 
tratamento curativo ou preventivo, 
especialmente com motivação para os 
cuidados bucais.7-16 

 Há diversos estágios preventivos, uma 
delas foi adotada, por intermédio da 
evidenciação de placas bacteriana, 
ensinamento e motivação de higiene bucal 
juntamente com a escovação para as crianças 
e seus responsáveis.10 

 O tratamento é composto por diversos 
tipos, como: flúor, selante e tratamento 
restaurador. 

 A aplicação do flúor como 
administrador preventivo e terapêutico da 
cárie dentária ocorreu a partir da fluoretação 
da água de abastecimento, nos anos de 1945 e 
1946 nos Estados Unidos e Canadá. Depois de 
os pesquisadores comprovarem a sua 
eficiência na prevenção da cárie, a OMS 
passou a preconizar o flúor como método 
profilático da cárie dentária.¹² 
 O flúor tem diversas formas de uso, 
sendo os de utilização de dentifrício 
fluoretado com concentração entre 1000ppm-
1100ppm, depois das refeições, com 
orientações aos pais, e a aplicação verniz de 
flúor, reduzindo o risco de ingestão.¹² 
 O selante é uma substância que 
apresenta eficiência de escoamento nas 
cicatrículas e fissuras penetrando nas 
microporosidades do esmalte 
antecipadamente condicionado.¹0 O uso do 
selante é sugerido como tratamento 
preventivo para molares decíduos e 
permanentes que apresentam fóssulas e 
fissuras profundas, de complicada 
higienização.¹0 

 E por último vem o tratamento 
restaurador que é recomendado no momento 
em que o controle do biofilme dental se torna, 
várias vezes, improvável por causa da 
dificuldade de acesso à cavidade. Lesões 
cavitadas que precisam ser restabelecidas 
para que não se tornem nichos de retenção de 
placas.  Os principais materiais utilizados são 
Cimentos de Ionômero de Vidro (CIV) e Resina 
Composta (RC).¹0 

 Os retornos para acompanhamento 
do paciente, sendo de extrema valia para o 
sucesso e preservação da saúde bucal, 
juntamente ao agrupamento familiar, as boas 
práticas alimentares e de higiene, usando 
abordagens motivacionais como, por exemplo, 
a evidenciação de placa bacteriana e a 
escovação supervisionada são estratégias 
valiosas para manutenção da saúde bucal.¹0-11 

 
 

Discussão 
 
A publicação dos artigos que 

compõem esta revisão de literatura, que varia 
do ano de 2017 à 2018 possuem consenso 
sobre a  maioria das informações 
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apresentadas sobre cárie precoce na infância. 
 No artigo de Ribeiro et al (2005)17, os 
hábitos predisponentes ao surgimento de 
cáries são desacreditados pelo resultado de 
suas pesquisas. O autores afirmam que a 
relação entre amamentação e cárie precoce 
na infância não foi significativa; a presença de 
sacarose na mamadeira da maioria das 
crianças examinadas (71,9%) também não; 
uma dieta cariogênica não possui associação 
significativa com o desenvolvimento da 
patologia; a influência da escovação no 
surgimento da doença não foi considerada um 
fator significativo; e que o uso de flúor não 
demonstrou ter ação anticariogênica. Isso é 
justificado pelo autor Fejerskov,8 que diz que a   
cárie é uma doença  multifatorial que 
depende de quatro fatores principais 
(microbiota, hospedeiro, dieta e tempo), e 
não somente de um fator isolado. 

Mesmo apresentando ideias 
depreciadas, Ribeiro et al. (2005)17 já 
enfatizavam o maior índice da doença na 
população de nível socioeconômico baixo.17 

Souza et al. (2017)18 posiciona-se a favor a 
desta ideia quando afirma que a situação 
socioeconômica é um dos decisórios sociais 
mais importantes no uso de serviços 
odontológicos, com um contingente de 
desassistidos muito superior entre a 
população carente, tendo estes, maior 
dificuldade de acesso ao serviço quando 
necessitam.18 

Segundo Cameron et al. (2001)19,20 a 
atenção odontológica deve acontecer quando 
a criança ainda estiver no útero, avaliando a 
atividade de cárie materna para diminuir os 
riscos de infecção. O desconhecimento sobre 
cuidados necessários de higiene bucal 
representa um fator a ser considerado, uma 
vez que a informação, embora disponível nas 
grandes mídias, não chega a todas as camadas 
da população da mesma forma e, dificilmente, 
é incorporada, de modo a produzir 
conhecimento e autonomia em relação aos 
cuidados com a saúde. 

Barbosa et al. (2007)19,20 observaram 
que os eventos que levam crianças de baixo 
nível socioeconômico a apresentarem maior 
predominância e severidade de cáries 
dentárias podem estar associados a eventos 
patológicos ocorridos no período perinatal e 

na primeira infância, como o baixo peso ao 
nascer, episódios de desnutrição, doenças 
sistêmicas e a utilização de medicamentos 
como consequência de doenças. 
Considerando que a renda familiar pode 
afetar a compra de alimentos ricos em 
nutrientes para mães e crianças, resulta na 
baixa ingestão de frutas e verduras, bem como 
o adiamento na introdução de alimentos 
sólidos, fazendo com que as crianças sejam 
alimentadas, quase que unicamente, por 
mamadeira. 19,20 
           Em discordância, Narvai et al. (2000)21 , 
Scapinello et al. (2016)22 e Lima (2007)²³ 
atestam que o fator socioeconômico não é 
capaz de interferir na ocorrência de cáries em 
crianças.  
              Em sua pesquisa, Limeira et al (2010)19 

corroboram a ideia quando concluem que é 
possível controlar a cárie através da 
instauração de programas educativos e/ou 
preventivos, não só para as crianças, mas 
principalmente aos responsáveis por elas.19 

Em contrapartida, Narvai et al (2000)21 

afirmam que mesmo em um contexto 
socioeconômico e sanitário bastante adverso, 
é possível, produzir um expressivo declínio na 
prevalência e severidade da doença, em razão 
da fluoretação de águas, programas 
preventivos, e adicionando flúor aos 
dentifrícios. 21 

Scapinello et al (2016)22 constatam 
que não há associação entre a renda familiar e 
a prevalência de cárie. Lima (2007)23 apoia que 
a cárie é uma lesão do esmalte de causa local 
que não pode ser classificada como uma 
doença, não sendo afetada por fatores 
etiológicos determinantes, mas provocada 
pela desarmonia de fatores considerados 
fisiológicos.23 

 
Conclusão 
 
 Diante do que foi apresentado ao 
longo desta revisão de literatura, a relação 
entre cárie precoce na infância, hábitos 
alimentares e o nível de escolaridade dos pais 
interfere na saúde bucal da criança, atestando 
que a prevenção e a orientação aos pais ou 
cuidadores produz efeitos positivos sobre a 
saúde bucal das crianças e a qualidade de vida 
das mesmas. 
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 Pais com nível de escolaridade mais 
alto procuram por especialista desde a 
gestação para um acompanhamento bucal, 
recebendo orientação sobre os possíveis 
cuidados com a saúde bucal da criança. 
Sabendo que crianças com idade de até 08 
anos não tem coordenação motora para 
fazerem sozinhas a higienização bucal, 
dependendo exclusivamente dos pais ou 

cuidadores para o monitoramento, isto 
enfatiza a importância da orientação bucal aos 
pais sobre esses cuidados. 
 Contudo, a odontologia moderna 
segue na busca de projetos para 
conscientização dos pais e/ou cuidadores para 
que seja abordada a prevenção de baixo custo 
da  cárie na infância. 

 

 

Early childhood caries: A literature review 
 
Abstract 
 
Early childhood caries is a term attributed to carious lesion in pre-school children. It is also worth noting that 
oral health favors the proper execution of digestion, phonation and respiration functions, justifying oral health 
promotion measures for children under 5 years for adequate development and maintenance of quality of life. 
This literature review article seeks to know early caries, its causative aspects, risk factors, present 
characteristics and forms of prevention. The results highlight the importance of creating and implementing 
educational and / or preventive programs to prevent and control the disease, aimed not only at children, but 
also at the parents or surrogates responsible for their care in order to improve oral and quality of life. It is 
essential to know the caries and all its aspects to promote actions of promotion and prevention in oral health. 
 
Descriptors: Early caries. Oral health. Hygiene. Diet. 
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