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A Organização Mundial de Saúde anunciou que a prevalência de cárie dentária está crescendo rapidamente em 
todo o mundo e que a cárie precoce da infância é um grave problema. Os cuidados odontológicos voltados à 
primeira infância começaram, recentemente, a receber maior atenção por parte dos profissionais visando a reversão 
deste quadro. O objetivo dessa pesquisa foi traçar o perfil da manifestação das lesões de cárie em pacientes de 0 
a 5 anos de idade da Bebê Clínica. Foi realizada uma pesquisa nos prontuários de pacientes atendidos do período 
de 2012 a 2018 e selecionados os que continham em seu registro, a ocorrência de cárie dentária. Dados de cada 
paciente, como: número do prontuário, sexo, dente acometido, tipo de lesão, tipo de tratamento realizado e data 
da ocorrência foram registrados. Do total de prontuários verificados (n=2.252), 178 (8%) apresentaram registro 
de cárie dentária sendo 56% pertencentes ao sexo masculino e 44% ao feminino. Os dentes mais afetados pela 
cárie foram os incisivos centrais superiores (22,3%) com a superfície vestibular a mais acometida (56%). A faixa 
etária com maior acometimento com cárie dentária foi a de 25 a 36 meses (35,6%). A lesão de mancha branca 
prevaleceu (327 dentes - 58,5%), sendo nos dentes anteriores a maior ocorrência (80%). Tanto a lesão do tipo 
mancha branca e a cavitada foram mais observadas em meninos. Em relação aos tipos de tratamentos, em 62% 
prevaleceu a remineralização (preferencialmente no sexo masculino) seguido pela restauração em 36,5% dos casos 
(mais frequente no sexo feminino). Com exceção da faixa etária de 49 a 60 meses, nas demais predominou o 
tratamento do tipo remineralização. Conclui-se que o perfil de manifestação de cárie dentária de uma amostra 
submetida a programa odontológico educativo e preventivo apresentou características semelhantes a outras crianças 
não participantes de programas preventivos.  
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