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A presente pesquisa foi desenvolvida a partir de uma revisão de textos sobre a 

odontopediatria diante dos parâmetros de conhecimento e abordagem dos pais sobre o 

tema. De acordo com  Pereira (1929) no livro "Educação Dentária da Criança" 

enfatizou que é necessária uma propaganda sem limites no seio familiar, pois 

profilaxia deve começar desde a vida da criança no ventre materno com formação dos 

órgãos dentários sadios e bem calcificados. Ressaltava também que os dentes que 

merecem os maiores cuidados higiênicos são os primeiros a aparecerem na cavidade 

bucal. 

Considera-se a pesquisa explorativa pois teve por objetivo investigar por meio de uma 

pesquisa teórica e aprofundada, as maneiras com que pais dão importância para os 

cuidados odontológicos das crianças com faixa etária de 0 a 6 anos. A pesquisa teve 

inicio diante de leituras eletrônicas sobre noticias sobre crianças que logo cedo 

acabam dando inicios a problemas de saúde bucal por falta de cuidado e atenção , 

diante disso foi feita uma discussão com o grupo , onde foi apresentado argumentos 

sobre os malefícios que uma má higiene bucal acomete a saúde de uma criança e 

assim desenvolvido uma boa argumentação explicativa do seguinte tema: A 

importância do conhecimento  dos pais sobre a odontopediatria. Assim procedeu em 

uma busca por artigos para a complementação de uma pesquisa bem embasada em 

depoimentos  e artigos científicos de doutores que publicaram também sobre o tema 

odontopediatria. 

Após a leitura de 5 artigos selecionados, os mesmos foram organizados em uma 

tabulação , sendo que a mesma foi sistematizada tendo como critério, o ano de 

publicação, os específicos nomes dos autores, os títulos dos artigos e o objetivo da 

litura do artigo. 

Os resultados foram apresentados ao termino da pesquisa em forma de folder 

contendo a forma do engajamento e repercussão da pesquisa e assim a 

conscientização sobre o tema abordado. 
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