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A saúde bucal está diretamente relacionada às condições ambientais, sociais e 

geográficas como também o acesso a serviços de saúde e informação. A doença 

periodontal e a cárie dentária são as enfermidades que mais acometem a cavidade bucal, 

sendo a cárie a mais comum em crianças. A dificuldade da odontologia, atualmente, é 

trabalhar educativamente junto à população infantil, subsidiando conhecimentos 

essenciais ao desenvolvimento de hábitos para conservar a saúde bucal. Para tanto, esta 

pesquisa traz como questão norteadora: Qual a prevalência da cárie dentária em crianças 

de uma creche municipal de Santo Antônio de Jesus – BA? Nesse sentido o estudo tem 

como objetivo geral: avaliar a presença de cárie em crianças de uma creche municipal 

de Santo Antônio de Jesus - BA. E como objetivos específicos: descrever o perfil 

sociodemográfico das crianças; conhecer, através dos responsáveis, os hábitos 

alimentares das crianças; verificar a rotina de escovação das crianças;  constatar o 

conhecimento dos pais sobre saúde bucal; averiguar se a creche trabalha higiene bucal 

com as crianças. Trata-se de um estudo descritivo observacional transversal que traz 

uma abordagem quantitativa. Será realizada uma avaliação da cavidade oral de cada 

criança, registrando os índices de dentes cariados, extraídos e obturados e será enviado 

um questionário para os pais sobre os hábitos alimentares e de higienização bucal dos 

filhos, e um questionário direcionado a direção da creche sobre os hábitos alimentares e 

higiene bucal das crianças na creche. Todas as informações processadas serão 

transferidas para análise estatística descritiva, apresentando a média e frequência 

absoluta e relativa das variáveis. Este estudo terá uma grande significância, pois será 

possível observar a cavidade bucal e detectar a presença de cárie dentária das crianças 

em uma creche municipal de Santo Antônio de Jesus-Ba, já que a dentição decídua 

muitas vezes é menosprezada quando comparada a permanente. Espera-se que esse 

estudo identifique e quantifique as crianças com cárie dentária em uma creche 

municipal de Santo Antônio de Jesus-Ba, a fim de descrever o perfil destas crianças, já  
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que a cavidade bucal pode refletir as condições de vida e saúde das pessoas, para que 

orientações de higiene e medidas preventivas sejam adotadas. 
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