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RESUMO 
 
 

A cárie dentária é a desagregação de um dente causado por ácidos produzidos 

pelas bactérias presente na cavidade bucal, e afeta grande parte da população 

infantil, e é mais crônica em crianças, por conta dos seus estilos de vida. Nos 

últimos tempo constatou-se uma maior prevalência da cárie em grupos de 

baixa renda , possivelmente influenciado pelos tipos de alimentos consumidos, 

pior nível de autocuidado, baixa procura de atendimento preventivo, piores 

condições de higiene bucal e a dificuldade de acesso a serviços odontológicos 

para a população mais pobre. Observamos que os pais são os responsáveis 

pela cárie dentária em seus filhos de até 6 anos de idade, pois não controlam a 

alimentação rica em açúcar e não implementa uma educação de higienização 

bucal corretamente. Podemos evidenciar que os países menos desenvolvidos 

são os que mais tem índices de cárie, e o que pode influenciar também são os 

fatores socioeconômico, desigualdade social e a baixa renda. A dor causada 

pela cárie interfere no ato de comer e faz com que as crianças apresentem um 

crescimento mais lento, baixo peso e mais distúrbio no sono e podem 

prejudicar o aprendizagem na escola gerando um déficit de aprendizagem. Fica 

claro, portanto, que o adicionamento do flúor à água potável das regiões e o 

controle da alimentação da população podem ser medidas que reduzirá a 

incidência da cárie dentária no Brasil. 
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ABSTRACT 
 
Dental caries is the breakdown of a tooth caused by acids produced by bacteria 

present in the oral cavity, and affects a large part of the child population, and is 

more chronic in children, due to their lifestyles. In the last few years, a higher 

prevalence of caries was found in low-income groups, possibly influenced by 

the types of food consumed, worse self-care level, low demand for preventive 

care, worse oral hygiene conditions and the difficulty of access to dental 

services for the poorest population. We observed that parents are responsible 

for tooth decay in their children up to 5 years of age, as they do not control the 

sugar-rich diet and do not implement a proper oral hygiene education. We can 

show that the least developed countries have the most caries rates, and what 

can also influence are socioeconomic factors, social inequality and low income. 

The pain caused by caries interferes with the act of eating and causes children 

to grow more slowly, underweight and more disturbed sleep and can impair 

learning at school, generating a learning deficit. It is clear, therefore, that adding 

fluoride to drinking water in the regions and controlling the population's diet can 

be measures that will reduce the incidence of dental caries in Brazil. 
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INTRODUÇÃO 
 

Segundo Vicente (2008) “a cárie dentária é uma doença infecciosa, 

multifatorial com prevalência na infância, sendo a bactéria Streptococcus 

mutans principal agente etiológico, pois elas fazem a fermentação dos restos 

de alimentos que estão presentes na cavidade bucal do individuo gerando  

ácidos que desgastam o esmalte dos dentes, criando orifícios nos dentes 

designados de cárie. " 

Sendo assim, Aurélio (2014) reforça que a cárie dentária é 

responsável por proporcionar aos indivíduos uma carga elevada de doença 

bucal, afetando, no início do século XXI, entre 60% a 90% das crianças. Não 

pode-se esquecer que as regiões economicamente mal desenvolvidas 

também apresentam tendências para ocorrência de cárie dentária. Portanto, 



 

 

fatores biológicos e comportamentais são associados à ocorrência de cárie. 

Muitas vezes a tendência da cárie é elevada por falta de comprometimento a 

higienização bucal. 

De acordo com Narvai (2006) o aumento do índice da cárie dentária 

entre os jovens , se não for controlado, pode progredir até a velhice, como o 

aumento do números de dentes perdidos. Pode-se observar que ao 

encontrarmos o fator que amplia a aparição da cárie dentária no individuo é, 

de uma grande importância buscar métodos de prevenção eficaz para esse 

fator. Por exemplo, a sacarose ( açúcar ) é um alimento que intensifica o 

desenvolvimento dessa doença. Então devemos buscar meios de 

prevenções contra esse tipo de alimento, como: ter uma alimentação mais 

saudável e fazer a escovação corretamente da cavidade bucal. 

Portanto, para evidenciar alguns fatores apontados como prováveis 

responsáveis pelo declínio na prevalência de cárie no Brasil, pode se citar , 

de acordo com Vladen (2002) o aumento e a universalização da exposição 

das pessoas ao flúor em suas variadas formas de aplicação, com destaque 

especial para a água de abastecimento e os dentifrícios fluoretados , da 

maior ênfase nas atividades de promoção de saúde, tais como, instruções  

educativas de como ter uma boa higienização bucal, e além da mudança 

nos critérios de diagnósticos da cárie. 

Segundo Melo (2004) " a cárie dentária é considerada um problema 

de Saúde Pública que tem sido objeto de especial atenção por parte da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) através da realização de programas 

de prevenção." 

Sendo assim,Cerqueira,(2005) afirma que “o conhecimento da 

epidemiologia da doença cárie é essencial para que possamos determinar o 

programa de prevenção e tratamento da doença, e também para o 

planejamento dos serviços odontológicos.”  

Pode-se evidenciar que o desenvolvimento da cárie dentária 

somente ocorre na presença de microrganismo na superfície dental, 

contudo, a simples presença deste não é suficiente para o desenvolvimento 

da doença, pois ela é uma doença multifatorial que envolve a participação 

dos alimentos ricos em carboidratos e pelo mal comprometimento com a 

higienização bucal, juntamente com a educação a saúde pública , contudo, 



 

 

esses grandes fatores com a presença de bactérias poderá apresentar 

sinais de cárie dentária. (SOUSA, 2006). 

Portanto, a fluoretação das águas de abastecimento público , a 

adição de flúor nos dentifrícios , as alterações no padrão de consumo de 

açúcar , a melhora de higiene pessoal , incluindo a escovação , e o maior 

acesso à informação e à educação foram medidas de prevenção contra a 

cárie dentária que é uma doença multifatorial causada por bactérias que 

fazem a fermentação de carboidratos presentes na nossa cavidade bucal, e 

consequentemente destroem a região mineralizada do dente. (BASTOS, 

2005). 

Crianças com até 6 anos de idade tendem a ter cárie dentária pelo 

alto consumo de açúcar, além do socioeconômico e pela falta de 

higienização bucal corretamente. 

O objetivo do trabalho foi verificar o índice da cárie dentária em 

crianças de 0 a 6 anos de idade em relação ao socioeconômico e na 

questão  familiar. 

 
 
 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, para identificação 

do tema sobre as Relações socioeconômica e a questão paterna em relação 

a cárie dentaria em crianças com até 6 anos de idade, entre 2010 e 2020. 

Adotou-se a revisão integrada da literatura, uma vez q ela contribui para o 

processo de sistematização e análise dos resultados, visando a 

compreensão de determinado tema, a partir de outros estudos 

independente. ( MEIRELLES,2011) 

O método utilizado como forma de estudo foi a busca pelo Google 

Acadêmico, no mês de abril de 2020, através das palavras-chave, como a 

cárie dentária, socioeconômico e crianças. 

Os critérios para a seleção de artigos foram: artigos com resumo e 

textos completos para análise, entre os anos de 2010 e 2020, e artigos que 



 

 

contivessem as palavras-chave no título ou no resumo. O método de 

exclusão do artigo foi: estudos que não relacionam com cárie dentária em 

crianças com até 6 anos de idade. 

Através da pesquisa, foram encontrados  36.800 artigos com a 

palavra-chave, cárie dentária. Porém quando foi pesquisado pela palavra 

criança teve uma diminuição para 20.400 artigos, portanto, quando fizemos 

a última pesquisa com a palavra socioeconômico abaixaram para 9.100 

artigos. De acordo com o processo de inclusão que é composto por cárie 

dentária em crianças com até 6 anos de idade, fator socioeconômico e 

relação familiar com as crianças que tem cárie dentária foram escolhidos 10 

artigos para análise e que estarão presente no texto. 

Os artigos foram comparados e organizados de acordo com a suas 

coincidências de assuntos, sendo elas: incidência da cárie dentária em 

crianças, questão socioeconômica e relação familiar entre pais e filhos com 

cárie dentária. 

 
 

RESULTADOS  e Discussão 

 
 

Observa-se que 50% dos artigos analisados (5 artigos) possuíam 

abordagem qualiquantitativa, 30% (3 artigos) tinham caráter qualitativo e os 

outros 20% (2 artigos) foram classificados em quantitativos. Observou-se, 

ainda, que 100% dos artigos foram publicados no Brasil (Tabela 1). 

 

Referência do artigo Natureza do artigo Ano de publicação 

   

   

   

   

 

Em relação aos anos de publicação dos artigos verificou-se que 

foram publicados entre os anos de 2010 a 2020, 4 artigos foram publicados 

em 2010, 3 artigos em 2012, 2 artigo em 2013, e apenas 1 em 2015, não 



 

 

sendo observados artigos mais recentes com a temática selecionada para o 

trabalho. 

Na classificação por estudos por fatores que influenciam a cárie 

dentária em crianças, 70% dos artigos abordaram a questão 

socioeconômica, como a baixa renda entre os familiares e menor educação, 

e pôde-se destacar, também, a dificuldade do acesso a serviços 

odontológicos, desigualdade social com a má distribuição de renda e pela 

falta de saneamento básico, como a distribuição da água potável que 

contém flúor que diminui a incidência da cárie nas crianças. Em relação aos 

outros 30% dos artigos é abordado a incidência da cárie em crianças em 

torno da alimentação aos quais mostram alimentos ricos em sacarose como 

a bolacha doce ou recheada, suco natural ou artificial com açúcar, 

refrigerantes, doces, balas, chicletes ou pirulitos, todos ricos em açúcar.  

De acordo com Nogueira (2012, p.) 

 verificou-se que as crianças que apresentaram idade superior a 36 
meses, frequência de mamadeira superior a três vezes ao dia e 
tempo de mamadeira acima de cinco meses, além de higiene 

insatisfatória, tiveram mais chance de apresentar cárie dentária. 
Deve-se salientar que grande parte dos artigos abordam o 
do controle dos pais com os filhos em relação a 
higienização bucal e quantidades de escovação por dia, 
que seriam medidas preventivas contra a cárie dentária. 

Segundo Filho (2010) "nesse sentido,  demonstraram que quanto 

maior o consumo de alimentos ricos em açúcar, maiores os índices de 

dentes cariados. Tal fato revela a importância epidemiológica da educação 

alimentar direcionada às crianças em idade pré-escolar como forma de 

controle da cárie dentária".  

Pode-se observar que a cárie dentária acomete mais as crianças do 

que os adultos, pois elas não têm noção alguma dos tipos de alimentos que 

podem consumir, e nem de como fazer uma higienização correta da boca. 

Entretanto, o desejo por alimentos ricos em açúcar, como: doces, balas, 

chocolates, pirulitos e refrigerantes acabam atraindo diversas crianças para 

conter esse desejo, sendo assim, acaba se  tornando dependente daqueles 

certos tipos de alimentos, e isso pode intensificar ainda mais a doença. Essa 

é uma doença que acomete mais na infância, e caso não for tratada ou 

controlada poderá potencializar no futuro próximo, e consequentemente 

ocorrerá uma extração dentária.  



 

 

É importante destacar que o governo promove medidas preventivas 

em creches na questão alimentar, fazendo com que as crianças criem 

hábitos alimentares melhores; consumindo frutas e verduras, e fazem com 

que diminuam o consumo de alimentos ricos em sacarose que trazem 

consequências, como a cárie dentária. Assim, essa doença sofrerá uma 

grande redução na fase infantil. 

Sendo assim, Limeira (2010) "ao analisar os fatores sócio-

econômicos relacionados com a cárie dentária, deve-se considerar a 

etiologia das desigualdades sociais, como a má distribuição da renda, a falta 

de participação na riqueza nacional, o desemprego, o atraso tecnológico em 

alguns setores e os elevados índices de analfabetismo. Além das 

dificuldades de acesso aos serviços odontológicos, pessoas com diferenças 

pronunciadas de renda também estão em desvantagem quanto à ocorrência 

de problemas de saúde bucal. Tal constatação foi registrada no 

levantamento do Ministério da Saúde em 1986, quando se indicou que as 

pessoas situadas nos estratos de renda mais elevada possuem menos 

cáries do que as situadas na base da pirâmide sócio-econômica".  

Observa-se que o Brasil tem uma grande desigualdade social e uma 

má distribuição de renda, e faz com que muitas famílias com baixa renda 

não consiga ter um tratamento dentário em uma clínica odontológica, 

diferente das classes mais altas que os índices de cárie são mais baixos. 

Embasado na ideia do autor, temos como exemplo, 2 famílias, uma delas 

com uma renda maior e a outra com a renda mais baixa, ambas crianças 

alimentam-se do mesmo tipos de alimentos açucarados, mas a cárie 

dentária é estabelecida mais provavelmente, na criança da classe mais 

baixa, pois não tem condições financeiras de pagar uma clínica odontológica 

e nem orientação de como escovar os dentes corretamente.  

Outro fator importante é a questão do saneamento básico que é 

limitado a algumas pessoas, e com isso essas pessoas não têm acesso a 

distribuição de água potável que contém flúor que faz a prevenção contra a 

cárie dentária.  

E temos a educação, na qual auxilia as crianças sobre alguns 

aspectos, como higienização e tipos de alimentos que não são apropriados a 

comer exageradamente.  



 

 

A cárie dentária é incentivada pela alimentação desorganizada das 

pessoas nos seu dia a dia, e as crianças estão ocupando um lugar de 

destaque quando trata-se dessa doença. Pode-se associar a esse fator, por 

conta do consumo excessivo de alimentos ricos em açúcar, como os doces, e 

que,  por muitas vezes os pais os dão para agradá-los. É importante destacar 

que os pais não têm o total controle sobre seus filhos, pois muitas vezes deixa 

eles sem fazer a higienização correta da cavidade bucal e sedem alimentos 

que poderá intensificar na aparição da cárie dentária, tudo isso por "birra" ou 

pelos simples fato dos filhos não quererem. 

Portanto, Limeira (2010) , afirma que "no processo de promoção 

de saúde, os adultos responsáveis pelos cuidados com a criança 

desempenham papel fundamental na incorporação de hábitos 

saudáveis assim como na adoção de medidas de prevenção". Então 

pode-se observar que muitas vezes nem sempre é culpa das crianças, porque 

elas não têm noção alguma do que está comendo ou para que serve a 

higienização bucal, pois quem recebe essas orientações de como prevenir a 

cárie dentária dos filhos são os pais, mas muitas vezes sedem aos desejos 

dos filhos mesmo sabendo que aquilo seria o melhor para eles. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONCLUSÃO  
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