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Resumo:  

A abordagem de saúde bucal na primeira infância é de extrema importância para o 
estabelecimento de hábitos saudáveis e prevenir a cárie precoce da infância. O 
objetivo do estudo foi investigar os conhecimentos, atitudes e práticas em saúde 
bucal de mães de crianças de um ano de idade acompanhadas por um Serviço de 
Atenção Primária à Saúde (APS) de Porto Alegre-RS. Um estudo descritivo 
transversal aninhado a uma coorte foi realizado através da aplicação de um 
questionário fechado, com 32 questões objetivas de escolha simples entre 5 
alternativas com níveis de concordância total, parcial ou neutra de uma amostra de 
309 mães. Com relação aos conhecimentos as mães sabem que a cárie pode afetar 
crianças menores de 2 anos (67,4%) e que a primeira consulta com dentista deve 
ser no primeiro ano de vida (81,5%). Por outro lado, desconhecem o fator protetivo 
do dentifrício fluoretado (53,9%) e que antibióticos não causam cárie (80,1%). 
Quanto as atitudes, a maioria das mães entende como adequado o fato de o 
aleitamento materno ou mamadeira ser usado para acalmar o bebê (68,7%), assim 
como oferecer sempre que a criança pede (68,7%) e inclusive durante a noite 
(66,2%). A maioria costuma tomar água pura (90,4%) e não dá doces como 
recompensa (77,9%). Nas práticas sobre higiene bucal observou-se uma frequência 
adequada (81,4%), com o instrumento correto que é a escova infantil (60,4%), 
porém poucos com dentifrício fluoretado de 1100ppm (26,3%). Conclui-se que o 
acompanhamento em saúde bucal na primeira infância contribui para bons 
conhecimentos, práticas e atitudes de mães no contexto da APS. 
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