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1. RESUMO 

Cárie de Mamadeira é um tipo de destruição dental associada ao íntimo 

contato de líquidos açucarados fermentáveis da mamadeira com os elementos 

dentais durante o dia ou à noite, ou ainda uma amamentação natural 

prolongada, além da idade do desmame. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 

prevalência da carie de mamadeira em crianças com idades de 2, 3 e 4 anos, 

bem como a gravidade das lesões cariosas que levaram à necessidade de 

tratamento endodôntico e/ou avulsão. Este estudo foi constituído de 22 

crianças (2, 3 e 4 anos) que frequentaram a Clínica Infantil do Curso de 

Odontologia da UNAERP no período de Fevereiro a Junho de 2015. Utilizou-se 

uma ficha individual com identificação da criança, idade, amamentação natural, 

mamadeira diurna e noturna, conteúdo, início da escovação (diurna e noturna) 

e frequência. Esses dados foram colhidos da ficha do paciente, registrados 

pelos alunos que os atendia. Além disso, obteve-se no odontograma de cada 

criança os dentes cariados (numero de faces), com indicação de tratamento 

endodôntico e para avulsão. Os dados preliminares obtidos evidenciaram alta 

prevalência de cárie nessas crianças (44,77%), com diferentes gravidades das 

lesões cariosas como: coroas totalmente destruídas (8,40%), 3 a 4 faces 

(7,27%), 1 a 2 faces (27,04%).  Verificou-se, além disso, um número bem 

expressivo de dentes com indicação de tratamento endodôntico (14,36%) e 

com necessidade de avulsão (5,25%). Torna-se necessário motivar as mães 

para que possam minimizar ou eliminar a prevalência da cárie em seus filhos 

precocemente. 

2. INTRODUÇÃO 

A amamentação natural e artificial prolongada na primeira infância tem 

um importante papel etiológico na prevalência de cáries. A má formação dos 

dentes e defeitos no esmalte pode provocar uma maior aderência e 

colonização de bactérias em sua superfície. Os fatores mais importantes na 

prevalência de cáries precoces são a prática alimentar negligente, o uso 

abusivo de açúcares e alimentos cariogênicos somado às condições de má 

higiene oral. (CHAWLA, 2015). 



Segundo Losso (2009) a infecção por S. mutans tem um papel 

importante na instalação e evolução da doença, quando as mães apresentam 

alta concentração desses microrganismos na saliva, infectando seus filhos 

precocemente. Em relação às praticas alimentares na primeira infância, a 

amamentação durante a noite com qualquer tipo de leite depois dos dois anos 

aumentam significativamente a cárie dentária (SKRCVELE et al., 2013; NAZAR 

et al., 2014). De acordo com Perera et al. (2014) crianças que tiveram 

amamentação acima de dois anos apresentaram maior prevalência de cárie, do 

que as crianças não exclusivamente amamentadas concluindo que a 

amamentação durante a noite deve ser desencorajada em crianças maiores. 

           É de grande importância a conscientização dos pais em relação a saúde 

bucal de seus filhos, educando-os para saúde de forma correta, para não 

passem por maiores problemas funcionais, sistêmicos e emocionais. 

3. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a prevalência da cárie de mamadeira 

em crianças com idades de 2, 3 e 4 anos de idade bem como, a gravidade das 

lesões cariosas que levaram à necessidade de tratamento endodôntico e/ou 

avulsão.  

4. METODOLOGIA 

Este estudo foi constituído de 22 crianças (2, 3 e 4 anos) que 

frequentaram a Clínica Infantil do Curso de Odontologia da UNAERP no 

período de Fevereiro a Junho de 2015. Utilizou-se uma ficha individual com 

identificação da criança, idade, amamentação natural, mamadeira diurna e 

noturna, conteúdo, início da escovação (diurna e noturna) e frequência.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Dados foram colhidos da ficha do paciente, registrados pelos alunos que 

os atendia. Além disso, obteve-se no odontograma de cada criança o registro 

dos dentes cariados (número de faces), com indicação de tratamento 

endodôntico e/ou avulsão. 



Os pais ou responsáveis das crianças que fizeram parte deste trabalho, 

assinaram um termo de consentimento e esclarecimento. Os dados obtidos 

serão analisados, para chegarmos à conclusão do trabalho.O trabalho 

encontra-se na fase de elaboração das tabelas e discussão, para conclusões 

definitivas. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os dados obtidos evidenciaram alta prevalência de cárie nessas 

crianças (44,77%), com diferentes gravidades das lesões cariosas como: 

coroas totalmente destruídas (8,40%), 3 a 4 faces (7,27%), 1 a 2 faces 

(27,04%).  Verificou-se, além disso, um número bem expressivo de dentes com 

indicação de tratamento endodôntico (14,36%) e com necessidade de avulsão 

(5,25%). 
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