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Cárie Precoce da Infância e sua associação com depressão materna em 

um Serviço de Atenção Primária em Saúde 

Brasil C*, Baumgarten A, Faustino-Silva DD, Meyer E, Hugo FN, Hilgert JB. 

 

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

severidade que acomete crianças nos primeiros anos de vida, sendo a sua 

etiologia multifatorial e complexa. O objetivo do estudo foi avaliar a associação 

de cárie na infância com sintomas depressivos maternos no Serviço de Saúde 

Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição (Porto Alegre/RS). Tratou-se de 

um estudo analítico transversal aninhado a uma coorte de saúde bucal infantil. 

Examinadores treinados e calibrados (Kappa mínimo de 0,79) avaliaram a 

presença de cárie nas crianças por meio do índice ICDAS. As mães tiveram os 

sintomas depressivos avaliadas pelo instrumento validado: Escala de 

Depressão de BECK – BDI). A análise estatística do Qui-quadrado foi 

realizada, considerando nível de significância de 5%, no software SPSS v.18. 

Uma amostra de 274 mães e crianças de um ano de idade foi avaliada. Os 

resultados mostraram que a prevalência geral de CPI foi de 12,0% e que 23,4% 

das mães apresentavam sintomas depressivos moderados ou graves. A CPI 

esteve presente em 40,0% das crianças cujas mães tinham sintomas 

depressivos graves, 14,3% das com depressão moderada, 10,5% das com 

depressão leve e 7,2% das de grau mínimo de depressão, sendo essa 

diferença estatisticamente significativa (p=0,001). Conclui-se que há uma 

associação entre cárie precoce da infância e sintomas depressivos maternos 

sugerindo um determinação psicossocial da cárie. A partir do entendimento 

dessa associação, o cirurgião-dentista deve estar atento a esses sintomas na 

prevenção da CPI e na promoção do cuidado integral da família. 
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