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Cárie Precoce da Infância em crianças com um ano de idade em um Serviço de Atenção 

Primária em Saúde 

Cassiane Brochier*, Daniel Demétrio Faustino-Silva, Fernando Neves Hugo, 

Juliana BalbinotHilgert. 

 

A Cárie Precoce da Infância - CPI é uma doença de alta prevalência e 

severidade que acomete crianças nos primeiros anos de vida, com impacto na 

saúde geral e qualidade de vida das mesmas. Nesse sentido, se faz necessário 

conhecer esse agravo com a finalidade de planejar ações preventivas em nível 

individual e coletivo no contexto da Atenção Primária à Saúde. O objetivo do 

estudo foi descrever a prevalência de cárie em crianças com um ano de idade 

acompanhadas pelo Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar 

Conceição, localizado no município de Porto Alegre - RS. Um estudo descritivo 

transversal aninhado a uma coorte foi realizado onde examinadores treinados e 

calibrados (Kappa mínimo 0,79) realizaram exame de cárie através do índice 

ICDAS e ceod modificado em crianças nascidas no ano de 2013 e 2014. Os 

resultados mostraram que as 314 crianças examinadas de um total de 669, 

eram predominantemente do sexo masculino (50,6%), com a média de idade 

de 13,9 ±1,9 meses e cujas mães tinham idade média de 29,4±8,7 anos, sendo 

que 79,5% delas já haviam consultado com dentista. A prevalência de cárie, 

considerando manchas brancas, foi de 4,2%. Os achados do estudo apontaram 

para uma baixa prevalência de cárie nessa população de crianças de um ano 

de idade, que pode estar associado ao fato de elas serem acompanhadas por 

um programa educativo e preventivo precoce no contexto da Atenção Primária 

à Saúde.  
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