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Apresentação

A efetivação dos direitos de cidadania, dentre os quais a saúde bucal, por meio de 

políticas públicas que assegurem sua promoção, proteção e recuperação, significando 

também o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, está garantida pela 

Constituição Federal da República (1988). 

Conforme apontado nas 1ª e 2ª Conferências Nacionais de Saúde Bucal (1986 e 

1993), a saúde bucal é parte integrante e inseparável da saúde geral do indivíduo e está 

relacionada com as condições de vida (saneamento, alimentação, moradia, trabalho, 

educação, renda, transporte, lazer, liberdade, acesso e posse de terra), com o acesso à 

informação e aos serviços de saúde e, de acordo com a 3ª Conferência Nacional de Saúde 

Bucal, as condições bucais podem mostrar sinais significativos de desigualdade.

A instrumentalização dos diferentes atores que atuam no sistema  de saúde para o 

desenvolvimento de ações para as quais não haja necessidade de formação técnica 

específica prévia, mormente quanto aos aspectos educativos e preventivos, é fundamental 

para a melhoria das condições de saúde bucal da população.  

Nesse contexto, este manual foi construído como apoio pedagógico às atividades do 

Projeto Île de France – realizado pelo Município de São Paulo em parceria com o Governo da 

Região de Île de France - França, que visa o aprimoramento de Agentes Comunitários de 

Saúde, Auxiliares de Enfermagem e Assistentes Sociais de Cidade Tiradentes, na Zona 

Leste da Cidade de São Paulo, possibilitando aos mesmos a socialização dos temas  mais 

relevantes de saúde bucal de forma a incorporá-los à sua prática profissional, tornando-os 

multiplicadores dessas ações, contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida da 

população. Posteriormente, poderá ser utilizado por toda rede municipal de saúde.

Área Técnica de Saúde Bucal
Coordenação da Atenção Básica
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1. INTRODUÇÃO - DIRETRIZES PARA A ATENÇÃO EM SAÚDE BUCAL: 

CRESCENDO E VIVENDO COM SAÚDE BUCAL

A atenção integral à saúde inicia-se pela organização do processo de trabalho na rede 
básica de saúde e soma-se às ações em outros níveis assistenciais, compondo o cuidado à 
saúde (CECÍLIO e MERHY 2003). 

A rede básica de saúde é a grande responsável pelo cuidado em saúde; cuidado 
significa vínculo, responsabilização e solicitude na relação da equipe de saúde com os 
indivíduos, famílias e comunidades. Significa compreender as pessoas em seu contexto 
social, econômico e cultural e acolhê-las em suas necessidades em relação ao sistema de 
saúde de forma humanizada, garantindo a continuidade da atenção à saúde e a participação 
social.

Na Cidade de São Paulo as Unidades Básicas de Saúde (UBS) deverão estar 
organizadas tomando por base o seu território e as necessidades de saúde da população. As 
equipes das UBS devem planejar suas ações com base no conhecimento da população e do 
território correspondente às suas áreas de abrangência e de influência. Isto implica em 
identificar, na área geográfica que a unidade básica de saúde deverá reconhecer e se 
responsabilizar pelos seus limites, seus diferentes riscos, barreiras, infra-estrutura de 
serviços e características de habitação, trabalho, espaços sociais, transportes, lazer etc.

As Diretrizes em Saúde Bucal apontam para um redirecionamento de suas ações de 
forma a organizar suas atividades coletivas e individuais com a incorporação na equipe do 
Auxiliar em Saúde Bucal e Técnico em Saúde Bucal, de clínicas modulares e determinação 
do risco de adoecer em saúde bucal. 

As ações de menor complexidade e de maior abrangência populacional, com caráter 
de promoção da saúde, devem ocorrer em todas as unidades, mesmo naquelas que não 
contam com recursos humanos e materiais específicos de saúde bucal. 

O objetivo é manter fora do risco a população aparentemente saudável e reverter, para 
esse grupo, a população em risco de adoecer. 

As ações coletivas incluem atividades de promoção, prevenção  e educação em 
saúde em espaços  institucionais, com prioridade para pré-escolares e escolares da rede 
pública de ensino e as ações de educação em saúde realizadas com grupos específicos nas 
UBS, no domicílio ou em outros espaços comunitários, podendo ser executadas pela equipe 
de saúde bucal (Cirurgião-dentista, Técnico em Saúde Bucal e Auxiliar em Saúde Bucal) ou 
por outros profissionais da saúde em atividades interdisciplinares. 
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Na cidade de São Paulo, as Ações Coletivas incluem, além das atividades de 

educação e prevenção, o rastreamento das doenças bucais, a realização de fluorterapia 

intensiva para casos de médio e alto risco de cárie dentária, a escovação dentária 

supervisionada semestral e tratamento restaurador atraumático (ART), que pode ser 

realizado no próprio ambiente escolar, com encaminhamento dos casos que necessitem de 

outro tipo de tratamento para as unidades de saúde.

Organização das Ações Coletivas

Ações educativas – escovação dental supervisionada semestral – rastreamento da 
cárie dentária – fluorterapia intensiva – tratamento restaurador atraumático.

As ações de maior complexidade, que pressupõem a utilização de equipamentos, 
insumos e recursos humanos especializados, inicialmente devem ocorrer nas unidades 
básicas de saúde  que já possuem consultório odontológico ou clínicas modulares, podendo 
ser incorporado o recurso dos módulos transportáveis como estratégia para melhorar o 
acesso e aumentar a cobertura de serviços. 

Organização das ações individuais
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Acesso ao atendimento através da triagem de risco às principais doenças bucais – 
planejamento segundo recursos físicos e  humanos disponíveis – otimização da clínica 
básica – incorporação do Tratamento Restaurador Atramáutico (ART) – incorporação de 
clínicas modulares – atendimento domiciliar. 
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2. PERCEPÇÃO DA CAVIDADE BUCAL

É preciso compreender que ter saúde bucal significa não apenas ter dentes e 

gengivas sadias. Significa estar livre de dores crônicas,  outras doenças e agravos que 

acometem a cavidade bucal.  Implica na possibilidade de uma pessoa exercer plenamente 

funções como mastigação, deglutição e fonação, exercitar a autoestima e relacionar-se 

socialmente sem inibição ou constrangimento, o que contribuirá para sua saúde geral.

Vamos, através das questões abaixo, repensar como percebemos nossa boca e 

desenvolvemos nossa prática em saúde bucal. Responda:

Serviços oferecidos pela sua unidade de saúde.
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

Serviços mais procurados pela população de sua microárea.
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

Serviços procurados pela população de sua microárea que não são oferecidos pela 
Unidade.
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

Com que frequência você aborda temas de saúde bucal nas visitas domiciliares?
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

Você considera um problema comum entre as pessoas reclamações relacionadas à 
saúde bucal?
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

Existem impressos para elencar dados relativos à saúde bucal?
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
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As pessoas perguntam sobre higiene bucal? 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

Como abordar temas de saúde bucal?
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

Qual a melhor maneira de verificar as condições de escova e creme dental?
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

Quais temas em saúde bucal seriam interessantes para serem abordados em uma 
visita domiciliar? 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

Promover saúde é mais do que contar para o paciente que cárie pode ser prevenida 

através da utilização adequada de produtos contendo flúor, da limpeza adequada dos dentes 

e da racionalização do consumo de açúcar. Promoção de saúde é uma ação global, 

objetivando a melhoria na qualidade de vida das pessoas.

A cavidade bucal é uma parte muito importante e complexa do organismo cujas 

funções principais são de: mastigação, comunicação, expressão de emoção; na primeira 

infância é a principal fonte de contato e conhecimento do mundo (fase oral). Ter saúde bucal 

possibilita ao indivíduo ter autoestima e contribuir para sua socialização.
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3. PROCESSO SAÚDE E DOENÇA BUCAL

O conceito que temos de Saúde, isto é, a maneira como entendemos a Saúde, varia 

segundo a época em que vivemos, os interesses dos diversos grupos que vivem numa 

sociedade e a maneira como a mesma está organizada. Estamos acostumados a pensar a 

Saúde como ausência de doença ou, num raciocínio mais amplo, pensar que a Saúde é 

resultante das condições sócio-econômicos e culturais.

O conceito de Saúde como ausência de doença demonstra reconhecer que a origem 

das doenças dá-se unicamente a partir das causas biológicas, mostrando e explicando as 

diferentes fontes de doença e as formas de evitá-las ou tratá-las.

Este modo de entender a saúde despreza o fato de que, além dos organismos e 

fatores que produzem doenças, cada condição de existência do ser humano  pode se 

transformar em fonte de doença. Os mesmos fatores que permitem ao homem viver 

(alimento, ar, clima, habitação, relações familiares, sociais etc)  podem causar doenças se 

agem com determinada intensidade, se pesam em efeito ou causa, se agem sem controle. 

Um mesmo elemento pode assumir dois valores: ser fonte de saúde ou razão de mal estar.

As mudanças ocorridas nas sociedades levaram a necessidade de uma ampliação do 

entendimento da Saúde: é quando após a Segunda Guerra Mundial, a ONU (Organização 

das Nações Unidas), criou a OMS (Organização Mundial de Saúde), composta por técnicos 

de vários países, com o objetivo de estudar e sugerir alternativas para melhorar a Saúde 

mundial. 

Entre 06 e 12 de setembro de 1978, a OMS e a UNICEF (Fundação das Nações 

Unidas para a infância) realizam em ALMA-ATA, na extinta União Soviética, uma Conferência 

Internacional sobre Cuidados Primários da Saúde. A Conferência define Saúde como sendo 

“um estado de completo bem estar físico, mental e social e não simplesmente  a ausência de 

doença ou enfermidade”.

A partir desse conceito os países passam a reconhecer a Saúde como um direito 

fundamental de todo cidadão e que seu mais alto nível é a maior meta social mundial,  cujo 

alcance requer a ação de muitos outros setores sociais e econômicos, além do setor saúde. 
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No Brasil, em 1986, foi realizada a VIII Conferência Nacional de Saúde onde foram 

discutidos os seguintes temas: Saúde como Direito, Reforma do Sistema Nacional de Saúde 

e Financiamento Setorial. A Conferência adota o seguinte conceito de Saúde: “Em seu 

sentido mais abrangente, a Saúde é resultante das condições de  alimentação, habitação, 

educação, renda, meio ambiente, trabalho, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso 

a serviços de saúde. É assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social da 

produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida”.

Embora este conceito adotado na VIII Conferência avance no sentido de considerar 

que as formas de organização social da produção determinem os níveis de saúde dos 

indivíduos numa dada sociedade, procura-se aqui chamar a atenção para o fato de que se 

sentir bem não é estado estático e que depende de como o indivíduo se relaciona e interage 

com o meio ambiente. 

Conforme apontado nas 1ª e 2ª Conferências Nacionais de Saúde Bucal (1986 e 

1993), a saúde bucal é parte integrante e inseparável da saúde geral do indivíduo e está 

relacionada com as condições de vida (saneamento, alimentação, moradia, trabalho, 

educação, renda, transporte, lazer, liberdade, acesso e posse de terra), com o acesso à 

informação e aos serviços de saúde e, de acordo com a 3ª Conferência Nacional de Saúde 

Bucal, as condições bucais podem mostrar sinais significativos de desigualdade social.

A efetivação dos direitos de cidadania, entre os quais a saúde bucal, por meio de 

políticas públicas que assegurem sua promoção, proteção e recuperação, significando 

também o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, está garantida pela 

Constituição Federal da República (1988). Outro aspecto importante diz respeito à saúde e 

ao estilo de vida. A forma como a sociedade está organizada estimula os indivíduos ao 

consumo, através dos meios de comunicação. O estímulo para que o indivíduo mude hábitos 

pode não ter um significado importante, pois são muito escassas as margens de escolha 

pessoal e de prevenção eficaz. É necessário se tornar sujeito das relações sociais e não 

objeto delas.
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É necessário desenvolver consciência crítica a respeito das causas dos problemas e 

ao mesmo tempo criar condições para atuar no sentido de mudanças. A promoção da saúde 

implica na participação dos profissionais e população como transformadores dessa 

realidade.   

SAÚDE

DOENÇA

Consumo

Processo Saúde - Doença

Produção

Rendimento,
condições de trabalho, ...

alimentos, moradia,
roupas, educação,
transporte, lazer, ...
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4. COMO É A NOSSA BOCA

O processo de digestão começa na cavidade bucal, onde o alimento é triturado pelos 

dentes na mastigação, umedecido pela saliva, e têm continuidade no estômago, terminando 

este processo no intestino delgado. A boca é uma cavidade formada por lábios, língua, 

glândulas salivares, bochecha, dentes e gengivas.

Os lábios, juntamente com os dentes e a língua, têm papel fundamental na pronúncia 

das palavras (fonética). A língua atua durante o processo de mastigação e também é o órgão 

do paladar. Parte do que é considerado “gosto” é percebida pelo olfato, pois os alimentos 

liberam odores. Quando alguém está resfriado, somente a língua reconhece o sabor: 

salgado, doce, amargo e azedo.

A saliva protege os dentes e auxilia o processo de digestão. As glândulas que 

produzem saliva conservam a umidade da boca, facilitando a fala e promovendo a remoção 

dos restos alimentares.

Uma boca saudável contribui para a manutenção da saúde geral e, além de sua 

função fisiológica, é importante no contexto social. O sorriso também faz parte da boa 

apresentação pessoal. Tudo funciona em conjunto, desempenhando funções estéticas, 

fonéticas e mastigatórias.
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Estruturas da Cavidade Bucal

20

lábio superior

ARCADA DENTÁRIA SUPERIOR

cordão palatino

mucosa bucal

pilares do véu do palato

parede posterior da faringe

língua

palato duro

palato mole

úvula

amígdalas palatinas

ARCADA DENTÁRIA INFERIOR

lábio inferior



A primeira dentição é chamada de decídua, composta por 20 dentes, popularmente 

conhecidos como de leite. Estes dentes são menores que os dentes permanentes e 

apresentam uma coloração branco leitosa. A segunda, chamada permanente, é composta 

por 32 dentes que substitui gradativamente a primeira dentição.

A boca se desenvolve de forma diferente em cada criança, mas o primeiro dente 

geralmente aparece por volta de 6 meses. Normalmente até os 3 anos todos os vinte dentes 

já erupcionaram (nasceram). Os dentes permanentes começam a aparecer ao redor de 6 

anos, quando o 1º molar permanente erupciona atrás do último molar decíduo, sem que haja 

queda de nenhum dente; isto leva muitos pais a confundir este dente com dente decíduo. 

A erupção dos dentes permanentes estará quase completa por volta dos 13 anos de 

idade. Os terceiros molares (dentes do siso) serão os últimos a erupcionarem, completando 

assim a dentição permanente. Isso ocorre entre os 17 e 30 anos;  são os elementos de maior 

oscilação em sua cronologia de erupção. 
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Cronologia de Erupção da dentição decídua e dentição permanente

   
Dentes 

Superiores  

Dentes 

Inferiores  

 
 

Dentes 

Superiores 

Dentes 

Inferiores 

  Incisivos 

Centrais 
8 meses 6 meses 

 Incisivos 

Centrais 
7-8 anos 6-7 anos 

Incisivos 

Laterais 
10 meses 9 meses 

 Incisivos 

Laterais 
8-9 anos 7-8 anos 

Caninos 20 meses 18 meses  Caninos 11-12 anos 9-11 anos 

Primeiro 

Molar 
16 meses 16 meses 

 Primeiros 

Pré-Molares 
10-11 anos 9-11 anos 

Segundo 

Molar 
29 meses 27 meses 

 Segundos 

Pré-Molares 
10-12 anos 10-12 anos 

   
 Primeiros 

Molares 
6-7 anos 6-7 anos 

   
 Segundos 

Molares 
12-13 anos 11-12 anos 

   
 Terceiros 

Molares 
17-30 anos 17-30 anos 
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5. PRINCIPAIS AGRAVOS BUCAIS E SUAS RELAÇÕES COM A SAÚDE GERAL

As principais doenças bucais são a cárie dentária e a doença periodontal; juntas, são 

as primeiras responsáveis pelas perdas dentárias na população. Mas, ao contrário do que se 

possa pensar, não é normal ter essas doenças; elas podem ser prevenidas e seu 

desenvolvimento está intimamente ligado às condições sócio-econômicas e culturais das 

populações e,  principalmente, refletem  as desigualdades sociais no acesso e na utilização 

de serviços de saúde.  

Cárie dentária

A cárie dentária é uma doença infecto-contagiosa  que,  para sua instalação, 

necessita de quatro fatores básicos. O hospedeiro (indivíduo – dentes), microrganismos 

(bactérias da boca e os ácidos), substrato ( carboidratos e açúcares) e o tempo (freqüência 

de ingestão de alimentos), são os fatores básicos para a instalação do processo de cárie.

A saliva protege os dentes e, muitas vezes, impede a aderência de bactérias em suas 

superfícies. Mas, se a pessoa não realizar o cuidado necessário, dará condições para as 

bactérias multiplicarem-se e aderirem aos dentes, formando o que chamamos de biofilme 

dental (placa bacteriana).

Microorganismo

Cárie SubstratoHospedeiro

Tempo

Cárie Dentária - Modelo de Newbrun, 1988
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O biofilme dental é uma massa pegajosa e esbranquiçada que se forma sobre os 

dentes. É formado por bactérias e substâncias também presentes na saliva. Deve ser 

removido com escovação.

Importante: A cárie somente acontece quando temos dentes e saliva desprotegidos, 

consumo de alimentos que favorecem a produção de ácidos pelas bactérias, agindo por um 

determinado tempo. Portanto, medidas preventivas como higienização (escovação e fio 

dental), dieta equilibrada e acesso a produtos fluoretados podem impedir o desenvolvimento 

da doença.
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Hipersensibilidade Dentinária

Hipersensibilidade dentinária é a dor causada por desgaste da superfície do dente. A 

causa mais comum desta sensibilidade é a exposição da raiz dos dentes na área cervical, ou 

colo, devido à retração gengival. A gengiva pode retrair naturalmente com o envelhecimento 

ou pela escovação inadequada, expondo áreas do dente que não são protegidas pelo 

esmalte;  essas áreas  tendem a doer em função do calor, frio, pressão ou pelo tipo de 

alimentos ingeridos (frutas cítricas e doces).

Importante: Deve-se tomar cuidados especiais com traumas devido à escovação 

vigorosa ou com retrações gengivais devido ao processo de envelhecimento, adotando uma 

escovação adequada e, se necessário, usar cremes dentais indicados pelo cirurgião-

dentista.

 

CalorFrio

Ácido

Doce

Dor
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Periodontopatias

As estruturas que envolvem o dente e dão sustentação a este na boca são chamadas 

de periodonto e compreendem a gengiva, ligamento periodontal, cemento e osso alveolar. A 

gengiva  normal tem consistência firme, a cor é rosada, não brilha e não sangra. Quando as 

pessoas não removem o biofilme dental (placa bacteriana), o número de bactérias próxima à 

gengiva aumenta, causando as doenças periodontais. As principais doenças que acometem 

o periodonto são a gengivite e a periodontite.

Gengivite - inflamação da gengiva, provocada pelo acúmulo de bactérias;  os 

primeiros sinais são sangramento da gengiva que fica inchada e com coloração 

avermelhada.

Periodontite - com a evolução da gengivite e aumento de sangramento a doença 

pode evoluir para uma periodontite, onde ocorre a destruição do ligamento periodontal e 

reabsorção do osso alveolar que sustenta o dente. A raiz fica exposta, dando a impressão de 

que o dente cresceu; com a progressão da doença o dente fica sem sustentação, podendo 

levar a sua  perda;  o paciente pode ficar com halitose (mau hálito) e dificuldade de 

alimentação , podendo sentir dor.

Cálculo ou tártaro - é o endurecimento do biofilme dental (placa bacteriana); na 

região próxima a gengiva forma-se uma crosta dura fortemente aderida ao dente; o cálculo 

tem uma superfície áspera, o que favorece maior acúmulo de placa e dificulta a escovação. 

Importante:  O principal agente causador das doenças da gengiva é o biofilme dental 

(placa bacteriana), que se não for removido poderá calcificar formando o tártaro. Para 

impedir esse processo é necessária uma adequada escovação dentária e uso de fio dental.
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Oclusopatias

Consistem em alterações do crescimento e desenvolvimento dos ossos maxilares, 

produzindo problemas estéticos nos dentes e/ou face e problemas funcionais em termos de 

oclusão e mastigação.

Fatores hereditários: desarmonias de bases ósseas, anodontias (ausência de 

dentes), dentes supra-numerários, anomalias de forma dentária, anomalias de tamanho 

dentário,  muito em decorrência da miscigenação.

Fatores ambientais: hábitos de sucção, respiração bucal, deglutição atípica,  tipos 

de alimentação, formas de aleitamento,  lesões de cárie extensas,   perdas dentárias 

precoces, onicofagia (hábito de roer unhas).

Respirador  Bucal

No processo respiratório normal, o ar penetra nos pulmões filtrado e aquecido e deve 

ser aspirado e expirado unicamente pelo nariz. Na respiração nasal, o ar absorve a 

temperatura do corpo antes de atingir os pulmões. Por isso, esse tipo de respiração é mais 

eficiente e saudável, principalmente nos climas frios.
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O aleitamento materno, desde o nascimento, facilitará o desenvolvimento harmonioso 

da boca e da face, onde estejam presentes o vedamento labial e respiração nasal.

Note-se que  intercorrências comuns durante a infância, tais como resfriados, rinite 

alérgica e/ou traumatismos da face, poderão obstruir  as vias aéreas superiores, fazendo 

com que a criança  passe a respirar pela boca temporariamente. Porém, se esse  problema 

não for corrigido, a respiração pela boca poderá se tornar um hábito, possibilitando a 

instalação da  síndrome do respirador bucal. 

A respiração bucal altera o crescimento e desenvolvimento normal da face e oclusão 

dos dentes, em função do desequilíbrio que ela provoca nas relações entre os três sistemas 

de tecidos: muscular, ósseo e dental.

O respirador bucal pode apresentar alguns distúrbios comportamentais, tornando 

difícil o vínculo social, familiar, afetivo e intelectual. Pode apresentar  também alterações na 

percepção da realidade e do cotidiano, problemas no desenvolvimento da linguagem, baixo 

rendimento escolar, sono agitado e sonolência diurna (olheiras); preferem alimentos 

pastosos e alimentam-se em pequena quantidade, com auxílio de líquidos,  produzindo 

ruídos desagradáveis, pois utilizam o mesmo local anatômico para respirar, mastigar e 

deglutir. Permanecem  muitas horas à frente da TV e videogames e tem  pouca atividade 

física, pois cansam-se com facilidade.  

Outras alterações possíveis consistem em  sinusites frequentes, infecções de ouvido 

(otites); aumento das tonsilas (amígdalas e adenóides),  halitose e diminuição da percepção 

do paladar e olfato, além de maior incidência de cáries. 

Importante: Tendo em vista a complexidade das causas e consequências da 

respiração bucal, para seu cuidado faz-se necessária a ação de uma equipe multiprofissional 

e interdisciplinar. A estimulação do aleitamento materno e a orientação sobre  os hábitos 

nocivos (uso de chupeta, sucção de dedo etc.) são fundamentais para impedir ou interromper 

o desenvolvimento da respiração  bucal.
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Importante: A atuação interdisciplinar deve 

acontecer de forma precoce para a promoção adequada da 

reabilitação estético-funcional dos pacientes e sua 

integração sócio-psicológica e profissional. O tratamento 

odontológico e fonoaudiológico, iniciado na maternidade, 

tem como finalidade auxiliar nos estímulos sensoriais, 

adaptando a alimentação com segurança, estimulando a 

amamentação natural e orientando sobre a melhor postura 

que deve ser adotada pela mãe a fim de facilitar a sucção, 

deglutição e correto desenvolvimento maxilofacial do bebê.

Fissuras lábiopalatais

As fissuras do lábio e palato são más formações do terço médio da face, decorrentes  

da falta de fusão dos processos maxilares e palatinos. Estão entre as más formações 

craniofaciais congênitas mais frequentes, apresentando graus diferentes de severidade e 

representam 25% do total de alterações dessa região, presentes no nascimento. Fissuras de 

lábio e palato constituem más formações congênitas que ocorrem no período embrionário e 

início do período fetal e acarretam uma série de sequelas que acompanham o portador ao 

longo de sua vida. As más formações congênitas estão situadas na região nasopalatal, 

podendo envolver somente o lábio superior (lábio leporino) ou o palato, apresentando uma 

fenda; podem ser uni ou bilaterais.

É uma má formação de origem genética e/ou ambiental. Na presença de uma 

predisposição genética, fatores ambientais podem precipitar o aparecimento da anomalia. 

Os fatores ambientais são nutricionais (carência de minerais e vitaminas), químicos (drogas, 

fumo e álcool utilizados pela gestante), endócrinos (alterações hormonais), atômicos. 

Fonte: Lambrecht JT, 1995
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Câncer Bucal

Câncer (neoplasia ou tumor maligno) é uma doença caracterizada pelo crescimento 

descontrolado de células anormais. Estas células apresentam comportamento agressivo e 

incontrolável, determinando a formação de tumores. Elas invadem os tecidos e órgãos, 

podendo disseminar (metástase) para outras regiões do corpo.

            O câncer de boca é uma denominação que inclui os cânceres de lábio e de cavidade 

bucal (mucosa bucal, gengivas, palato duro, língua e assoalho da boca). O câncer de lábio é 

mais frequente em pessoas brancas e registra maior ocorrência no lábio inferior em relação 

ao superior. O câncer em outras regiões da boca acomete principalmente tabagistas e os 

riscos aumentam quando o tabagista é também etilista (alcoolistas).

         Verificou-se que, nos últimos 30 anos, a incidência do câncer de boca no Brasil tem 

aumentado. Muitos desses casos são diagnosticados numa fase muito tardia, levando à 

morte ou a cirurgias complicadíssimas e mutilações que provocam deformidade, impedindo a 

pessoa de levar uma vida normal.

No Brasil, 10% dos cânceres de cabeça e pescoço acontecem na boca, segundo o 

Instituto Nacional do Câncer (INCA).

          Segundo a Organização Mundial de Saúde (2008), estima-se que cerca de 20 milhões 

de pessoas no mundo convivem com o diagnóstico de câncer e mais da metade estão 

localizados nos países desenvolvidos. Estima-se ainda  que existam cerca de 10 milhões de 

casos novos no ano e 6 milhões de mortes por ano no mundo.

Dentre os fatores que predispõem ao câncer bucal estão o tabagismo, seja do uso de 

cigarro, charuto ou cachimbo, o consumo de bebidas alcoólicas, principalmente as destiladas 

(cachaça e uísque), a má higiene bucal, as carências de vitaminas do tipo A e C e  a radiação 

solar.
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Importante: Evitar exposição aos fatores predisponentes como tabaco e álcool. Os 

profissionais expostos ao sol, tais como catadores, carteiros, agricultores  e Agentes 

Comunitários de Saúde, devem fazer uso de proteção como filtros solares, chapéu de aba 

larga ou sombrinhas. 

O conhecimento da importância do  autoexame bucal, simples de ser realizado, bem 

como dos fatores predisponentes,  contribuirá, sem dúvida, para diminuir a ocorrência do 

câncer bucal.
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Interrelações entre doenças sistêmicas e bucais

Algumas doenças, como o reumatismo, endocardite (infecção do coração por 

bactéria), nefrite, artrite, entre outras, podem ter origem em infecção da boca e dos dentes. As 

bactérias presentes na cavidade bucal,  em algumas situações, podem entrar na circulação 

sanguínea e contaminar vários órgãos. Outras doenças como a aids, sarampo e anemia 

podem apresentar manifestações na boca antes mesmo do paciente ter sintomas clínicos.  

Ressalte-se que o biofilme dental tem papel muito importante no desenvolvimento das 

doenças bucais por conter grande número de bactérias, que muitas vezes conseguem 

manter-se na boca sem causar qualquer dano à mesma;  mas,  se colocadas em contato com 

outros órgãos do corpo, podem trazer enormes prejuízos, como causar a endocardite. 

Pacientes acamados ou hospitalizados devem ter especial atenção com a higiene da boca; 

vários estudos associam complicações respiratórias com bactérias presentes na cavidade 

bucal.

Importante: Alterações significativas foram observadas na saúde bucal de 

hipertensos e diabéticos; portanto, a atuação da equipe de saúde bucal será de grande 

importância tanto para o diagnóstico precoce das doenças bucais como para a integridade da 

saúde geral dessas pessoas.  Torna-se imperativo que os profissionais das unidades de 

saúde  desenvolvam ações que possibilitem não só um trabalho multidisciplinar, onde cada 

profissional realiza a sua avaliação, mas também uma avaliação interdisciplinar, onde 

deverão ser traçadas conjuntamente as ações necessárias para a recuperação e 

manutenção da saúde das pessoas usuárias desses serviços. 

  A constatação de que as doenças bucais podem ocasionar complicações gerais, bem 

como diminuição da qualidade de vida, aponta para  que o atendimento integral à saúde 

desses grupos deva ser garantido. 

Endocardite: É uma inflamação do revestimento interior liso do coração - o 

endocárdio - e das válvulas cardíacas, sendo mais frequentemente resultante de uma 

infecção causada por bactérias que invadem a corrente sanguínea; estas podem vir através 

de um abscesso dentário ou da manipulação de um canal. As válvulas anormais ou lesadas 

são as mais suscetíveis às infecções. No entanto, válvulas normais podem ser infectadas por 

algumas bactérias agressivas. 
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Diabetes: Doença provocada pela deficiência de produção e/ou de ação da insulina, 

que leva a sintomas agudos e a complicações crônicas características. O distúrbio envolve o 

metabolismo da glicose, das gorduras e das proteínas e tem graves conseqüências. Uma das 

manifestações bucais do diabetes é a doença periodontal (doença das gengivas), pois o 

diabético apresenta menor capacidade de defesa e reparação tecidual, ficando o indivíduo 

mais suscetível à periodontite. Pesquisas recentes sugerem que a relação entre doenças 

gengivais e diabetes é uma via de mão dupla. Não somente as pessoas com diabetes são 

suscetíveis às doenças gengivais, mas estas podem ter o potencial de afetar o controle 

glicêmico no sangue e contribuir para a progressão do diabetes.  

Hipertensão: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é o mais comum e importante 

fator de risco para a doença cardiovascular e tem, com esta, uma relação contínua e 

progressiva. O tratamento farmacológico da hipertensão poderá  acarretar efeitos colaterais 

no meio bucal. 

Além disso, a terapia diversificada usada no tratamento dessa doença pode interferir 

direta ou indiretamente nos procedimentos odontológicos, devido às interações 

medicamentosas.

Bulimia: é um transtorno alimentar de origem nervosa, onde as pessoas ingerem 

grandes quantidades de alimentos, com episódios de comer compulsivamente e, depois, 

utilizam métodos compensatórios, tais como vômitos autoinduzidos, uso de laxantes e/ou 

diuréticos e prática de exercícios extenuantes como forma de evitar o ganho de peso,  pelo 

medo exagerado de engordar. A bulimia pode causar cárie dentária, erosão dental, bruxismo 

(hábito de ranger os dentes), hipersensibilidade dentinária, mucosites (inflamação na 

mucosa), gengivites etc. Apesar de alguns deles serem problemas odontológicos comuns, 

que geralmente requerem tratamentos simples, o profissional deve estar atento para o que 

pode estar por trás dos mesmos, abordando a pessoa  e sua saúde de forma integral e geral. 

A bulimia nervosa é uma síndrome multideterminada por fatores biológicos, psicológicos, 

familiares e culturais. A ênfase cultural na aparência física pode ter um papel importante. 

Problemas familiares, baixa autoestima e conflitos de identidade também são fatores 

envolvidos no desencadeamento desses quadros.
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Infecção pelo HIV: A aids é uma doença que se manifesta após a infecção do 

organismo humano pelo Vírus da Imunodeficiência Humana, mais conhecido como HIV. As 

manifestações bucais da infecção pelo HIV são comuns e podem representar os primeiros 

sinais clínicos da doença, por vezes antecedendo às manifestações sistêmicas. Esse fato 

aponta para o importante papel do cirurgião-dentista como profissional de saúde, que pode 

suspeitar dessas manifestações, diagnosticar e tratar as alterações bucais.

A candidíase é a manifestação clínica mais frequentemente observada em portadores   

do HIV, sendo um importante indicador de comprometimento imunológico. 

Partos Prematuros: Já está demonstrado cientificamente que infecções durante a 

gravidez podem causar abortos, partos prematuros e o nascimento de bebês com baixo 

peso. Assim, infecção proveniente da doença periodontal também poderiam prejudicar o bom 

desenvolvimento de uma gravidez saudável e o nascimento do bebê com peso normal e no 

tempo certo, segundo alguns autores.

Anemia Falciforme: É o nome dado a uma doença hereditária que causa a má 

formação das hemácias, que assumem forma semelhante a foices (de onde vem o nome da 

doença). Os achados mais comuns relacionados à boca são palidez da mucosa bucal como 

resultado da anemia. Em crianças pode haver atraso na erupção dentária ou um grau de 

periodontite incomum. Há casos de crianças que apresentam língua lisa, descorada e 

despapilada e podem manifestar precocemente deformidades cranianas tal como turricefalia 

(formato de torre). Opacidades especialmente em molares têm sido associadas com a 

doença. Em alguns casos, muita dor é referida porque a câmara pulpar apresenta 

calcificações semelhantes a dentículos, podendo ser resultado de trombose dos vasos 

sangüíneos que irrigam a área afetada.

Xerostomia: É a diminuição do fluxo salivar, resultando na boca seca, podendo 

aumentar a ocorrência da cárie. São as pessoas mais idosas, sobretudo a partir dos 60 anos, 

ou as que fazem uso de medicamentos, tais como  antidepressivos, ansiolíticos, analgésicos, 

anti-hipertensivos, anti-histamínicos, quimioterápicos etc. que apresentam maior risco de 

desenvolver esta alteração.
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Herpes simples: Lesões bolhosas ou vesiculares de origem virótica que ocorrem 

predominantemente no lábio, que se rompem formando úlceras e a transmissão pode ocorrer 

pela saliva. 

Mononucleose: Doença infecciosa causada pelo vírus Epstein-Barr (VEB), que 

acomete principalmente indivíduos entre 15 e 25 anos e pode ser transmitido pelo beijo na 

boca, relações sexuais e transfusão de sangue. A transmissão ocorre principalmente no 

período de incubação que dura de 30 a 45 dias. Mononucleose é uma doença benigna que 

pode ser assintomática ou facilmente confundida com outras doenças respiratórias comuns 

no inverno.

Sarampo: infecção viral aguda e contagiosa, caracterizada pelo aparecimento de 

manchas irregulares, branco azuladas com halo vermelho na parte interna da bochecha 

(manchas de Koplik). 

Rubéola: manchas rochas finas no palato, pode causar anomalias nos dentes em 

formação no caso de febre alta. 

Catapora: doença viral aguda, pode apresentar vesículas na mucosa bucal, 

bochechas e palato,  desaparecendo em sete dias. 

Caxumba: Infecção viral aguda, caracteriza-se por inchaço uni ou bilateral das 

glândulas salivares, causando dor durante a mastigação. 
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6. COMO PREVENIR E MANTER A SAÚDE NOS CICLOS DE VIDA:

ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA

A cárie na infância pode acometer, precocemente, crianças em fase inicial de erupção 

dos dentes e está quase sempre associada ao hábito de amamentação noturna, alto 

consumo de carboidratos fermentáveis e negligência na higiene bucal. Estudos 

epidemiológicos têm associado o aumento do risco de cárie precoce da infância a uma baixa 

condição de nível sócio-econômico-familiar. 

Os dentes decíduos, ou dentes de leite, quando cariados ou perdidos antes do tempo 

normal, podem causar problemas na dentição permanente por não cumprirem sua função de 

preservar o espaço correto para os dentes permanentes nascerem. 

A perda precoce desses dentes diminui a capacidade mastigatória, interfere na fala, 

na deglutição  e na estética e poderá  ocasionar  problemas relacionados à autoestima,  

podendo também desencadear problemas psicológicos nas crianças. Além disso, poderá 

causar transtornos oclusais na dentição permanente. Portanto, é preciso cuidar muito bem 

da saúde desses dentes, mesmo sabendo que são temporários.

         A equipe  multiprofissional e interdisciplinar da atenção primária à saúde, incluindo 

médicos generalistas, pediatras, enfermeiros, nutricionistas, agentes de saúde  dentre   

outros, poderá influir de forma muito positiva na saúde bucal das crianças, uma vez que  

estão numa excelente posição para discutir  com os pais ou responsáveis  questões de 

saúde bucal  antes mesmo da primeira visita ao cirurgião-dentista (Freire, 2000). 
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A promoção da saúde bucal deve ser orientada com vistas à prevenção das alterações 

bucais mais prevalentes na infância. Portanto, fatores como o aleitamento materno, hábitos 

de higiene, uso de fluoretos, consumo racional do açúcar e dieta deverão ser o norte da 

equipe interdisciplinar com vistas à saúde integral da criança.

O aleitamento materno proporciona o 
vedamento labial correto, fazendo com que os 
bebês mantenham uma respiração nasal, que 
é o padrão normal de respiração,  e um 
posicionamento adequado de língua, 
importantes para o desenvolvimento das 
arcadas dentárias e da fala. Para que isso 
ocorra é preciso manter o bebê o mais vertical 
possível durante o aleitamento.

Benefícios em relação ao desenvolvimento harmônico das arcadas 

 

Controle de hábitos perniciosos: Chupeta, dedo, posturas noturnas, respiração bucal.

Aleitamento materno
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Não introduzir  precocemente  o açúcar na dieta infantil. 
Na fase onde as crianças ainda não estão com hábitos alimentares prejudiciais 

instalados, deve-se estimular alimentação em  horários regulares e dietas menos 

cariogênicas, orientando sobre o  consumo racional do açúcar.

 

É importante lembrar que os hábitos alimentares são adquiridos nos primeiros anos de 

vida e que a criança deve ter uma dieta balanceada com frutas, verduras, legumes, carnes, 

ovos, cereais etc. A ingestão de alimentos adocicados, industrializados ou leite para substituir 

as refeições deve ser controlada. Além disso, muitos alimentos possuem açúcar 

naturalmente; portanto, não precisam ser adoçados. O mel e o açúcar mascavo  também 

provocam cáries.  
Deve-se oferecer gradativamente à criança alimentos mais rígidos, fibrosos,  

estimulando a mastigação, promovendo o  bom desenvolvimento das estruturas orofaciais.

Lembrar que embora o leite materno 

seja cariogênico, o aleitamento materno 

deve ser estimulado, pelos inúmeros 

benefícios à saúde da criança; após o 

nascimento dos primeiro dentes, as 

m a m a d a s  n o t u r n a s  d e v e m  s e r  

desestimuladas, pois grande porcentagem 

das crianças que a fazem apresentam 

cáries na primeira infância.
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A higiene bucal é iniciada com o nascimento dos primeiros dentes, que devem ser 

limpos com uma gaze ou uma fralda umedecida em água fervida ou filtrada. Quando 

erupcionarem os molares (dentes posteriores ou “do fundo”),  deve-se iniciar o uso da 

escova, porque estes dentes tem algumas reentrâncias (sulcos) que impedem a limpeza 

adequada só com o uso de uma gaze ou mesmo fralda.

A mãe deve dar atenção especial para a limpeza 

da região dos dentes próxima à gengiva, pois, neste 

local, a placa é mais dificilmente removida. A 

higienização deve ser prazerosa.O fato dos pais e 

irmãos realizarem a escovação na frente da criança é 

um estímulo positivo.

Controlar a quantidade de creme dental 

que é colocada na escova. A medida é de meio 

grão de feijão ou meia ervilha. Evitar que as 

crianças engulam  o creme dental. Isso é 

necessário para não se correr o risco da  criança 

apresentar, mais tarde, uma doença chamada 

fluorose dental, caracterizada por manchas 

esbranquiçadas em forma de estrias nos dentes 

permanentes.

Enquanto a criança está dormindo, o leite que 

não foi removido sofre fermentação, produzindo 

ácidos que irão descalcificar o esmalte do dente  e 

provocar muitas cáries. Portanto, não deixar a criança  

dormir sem realizar a limpeza dos dentes e gengiva. 

Esses cuidados devem ser realizados também em 

crianças que são amamentadas no peito, pois o leite 

materno também sofre esse processo de fermentação 

e produção de ácidos, que levam à cárie.
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Importante

Para evitar fluorose dentária, que poderá ser ocasionada pela ingestão de dentifrício 

fluoretado, deve-se recomendar que os pais supervisionem a escovação das crianças até os 

7 anos. Aliás, até essa idade, a criança não tem a motricidade suficiente para realizar, 

sozinha, uma boa escovação. Esta deve ser complementada pelos pais ou um cuidador.  O 

fio dental deve também ser utilizado.
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ATENÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCENTE

A puberdade é um período marcado pela transição da infância para a fase adulta. 

Clinicamente, durante a puberdade pode existir uma resposta exacerbada da gengiva, em 

áreas onde se depositam restos alimentares e formação de biofilme dentário (placa 

bacteriana). O acúmulo de placa nessa fase da vida pode gerar sangramento durante a 

mastigação ou a escovação.

Os tecidos gengivais e a microflora respondem com uma variedade de alterações ao 

aumento do nível de hormônios no início da puberdade (habilidade de algumas espécies de 

bactérias se beneficiarem de altas concentrações de hormônios).

As alterações bucais que podem acompanhar a menstruação incluem: inflamação dos 

tecidos gengivais, ativação de herpes labial, úlceras aftosas e inflamação das glândulas 

salivares. 

Alguns adolescentes não sofrem quaisquer alterações gengivais, entretanto  algumas 

meninas se queixam de sangramento e inflamação gengival nos dias anteriores à 

menstruação. Esses sintomas geralmente melhoram quando começa a menstruação.

Distúrbios alimentares

O efeito mais comum e dramático da regurgitação crônica (vômitos) dos conteúdos 

gástricos é o desgaste contínuo do esmalte. 

O aumento das glândulas salivares é uma manifestação freqüentemente associada 

aos distúrbios alimentares (10 a 50% dos casos). O aparecimento e o grau de inchaço das 

parótidas são proporcionais à duração e severidade do comportamento bulímico.

A mucosa bucal e a faringe de pessoas com ciclo de comer em excesso e vomitar 

também podem sofrer traumatismos devido à rápida ingestão de grandes quantidades de 

comida e esforço para vomitar.

Objetos utilizados na indução do vômito, tais como dedos, escovas e canetas podem 

provocar lesões no palato mole. 

42



Piercing 

O piercing colocado na língua, lábios ou bochechas envolve riscos como:

Infecção – A boca contém milhões de bactérias que podem causar infecções; após a 

colocação de um piercing na boca; a perfuração provoca à entrada de bactérias na corrente 

sanguínea  com aumento do risco  de se contrair uma infecção.

Sangramento prolongado – Se um vaso sangüíneo for perfurado durante o 

procedimento de colocação, pode haver um sangramento difícil de ser controlado 

ocasionando uma perda excessiva de sangue.

Dor e inchaço – São sintomas comuns de piercing na boca. Em casos mais sérios, se a 

língua inchar demais, poderá fechar a passagem de ar e dificultar a respiração.

Dentes danificados – O contato com piercing pode desgastar e até fraturar os dentes. 

Ferimento na gengiva – As peças de metal não só podem ferir o tecido da gengiva, que 

é sensível, mas também podem causar retração gengival. A retração gengival tem aparência 

desagradável e torna os dentes mais sensíveis à dor e vulneráveis a cáries e à periodontite.

Interferência com a função normal da boca – O piercing aumenta a produção de saliva, 

impedindo que se pronuncie adequadamente as palavras e também dificultam a mastigação.

ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER

As mudanças nos níveis de hormônio que ocorrem nas diferentes fases da vida das 

mulheres: puberdade, menstruação, gravidez e menopausa tornam as gengivas mais 

sensíveis; assim sendo, as mulheres apresentam   cuidados especiais nas diversas fases da 

vida.

Menstruação — algumas mulheres relatam que sua gengiva sangra e incha antes do 

período menstrual, ou que apresentam aftas. Estes sintomas geralmente desaparecem no 

início da menstruação. 

Gravidez — Estudos mostram que muitas mulheres grávidas apresentam gengivas 

avermelhadas, inflamadas e com sangramento  associadas ao aumento do número de 

microorganismos bucais, devido a mudanças hormonais características desta fase. 

43



Lembre-se que não há perigo em realizar o 

tratamento odontológico durante a gestação. 
O tratamento odontológico não prejudica o bebê, 

enquanto o agravamento das doenças bucais já existentes 

podem trazer complicações tanto para a gestante quanto 

para o bebê

Menopausa — Nesta fase da vida devido às mudanças hormonais e uso de alguns 

medicamentos, algumas mulheres apresentam gengiva avermelhada ou inflamada, 

desconforto, sensação de ardência, sensação de alteração do paladar e boca seca. 

ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO

Nessa fase da vida também podem ocorrer cárie dentária e doença periodontal 

severa, que podem levar a perda dental. Hipersensibilidade dentinária devido à retração 

gengival também é comum. Alterações sistêmicas fisiológicas, como a menopausa e a 

ocorrência de doenças crônicas, como diabetes, podem estar associadas a problemas 

bucais. 

Muitos adultos e idosos utilizam prótese dentária parcial ou total e devem ter cuidados 

especiais em relação ao seu uso e higiene. O autoexame também é um procedimento 

importante para identificação de feridas que demoram para cicatrizar ou outras alterações 

que ocorram na boca. 

ALGUNS CUIDADOS

MANUTENCAO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS REMOVÍVEIS

Muitos brasileiros usam a prótese dentária total (dentadura) ou removível (ponte 

móvel) para recuperar os dentes perdidos. Mas para aumentar a sua durabilidade, cuidados 

simples são essenciais, principalmente com a limpeza.

Diariamente, a prótese deve ser removida por pelo menos oito horas para aliviar as 

mucosas da boca. Normalmente, esse procedimento é feito antes de dormir.

Para a adequada limpeza das próteses, basta usar uma escova firme (dura ou escova 

de mão) água e sabão, todas as vezes que se alimentar.

44



É importante também lembrar que a prótese não dura para sempre. Quando houver 

sinal de fratura, bordas irritantes ou trincas,  deve-se consultar o cirurgião-dentista para 

avaliação da necessidade da troca. Não fazer uso de colas domésticas porque podem ser 

irritantes aos tecidos bucais.

AUTOEXAME BUCAL

Em frente a um espelho, verifique se em 

seu rosto, pescoço e lábios existem manchas ou 

feridas que não cicatrizaram há mais de 15 dias. 

Verifique também, nos dois lados do pescoço, se 

há caroço duro, fixo e indolor.

Com a boca aberta, tire dentaduras ou pontes 

móveis, puxe os lábios e verfique-os. Eles devem 

estar com aparência lisa e vermelha, sem manchas, 

feridas ou irritações.

Ainda com a boca aberta, observe o lado 

de dentro das bochechas e gengivas dos dois 

lados, que também devem estar livres de 

manchas, feridas ou irritações. Observe também 

os seus dentes.
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        Incline um pouco a cabeça para trás, sempre 

olhando para o espelho. Abra um pouco mais a 

boca, coloque a língua para fora, observe o céu da 

boca e, mais atrás, a entrada da garganta.

Ponha a língua para fora, observe em cima e 

em baixo. Com uma gaze/ou pano puxe a língua para 

os lados à procura de manchas brancas, feridas ou se 

há a dificuldade de movimentações. Observe ainda, 

securas exageradas na boca ou a presença de 

sangue na saliva.
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URGÊNCIAS EM SAÚDE BUCAL

As urgências odontológicas caracterizam-se por dor espontânea e intensa. Podem 

ser acompanhadas de inchaço na face, como conseqüência de processos infecciosos 

(abscesso ou fístula). Outra situação caracterizada como urgência odontológica é a 

hemorragia pós-cirúrgica ou conseqüente a  um trauma. Nestas situações, deve-se procurar 

transmitir segurança e acalmar o paciente.

Os procedimentos de primeiros socorros nas principais urgências odontológicas são:
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URGÊNCIAS ODONTOLÓGICAS CONDUTA (O QUE FAZER)

Escovar e enxaguar a boca, passar o fio dental para 
remover restos alimentares entre os dentes.
Não aplicar nada quente no dente/ou bochecha e não 
colocar qualquer remédio no dente/ou na gengiva.

OBJETO PRESO ENTRE
OS DENTES

DOR DE DENTE

Tentar remover o objeto com o fio dental; guiar o fio 
dental com muito cuidado para evitar que a gengiva 
seja machucada.
Não tentar remover o objeto com faca, palito ou outro 
instrumento pontiagudo.

PERDA DO DENTE DE LEITE
(DENTE DECÍDUO)
POR TRAUMA

Limpar a região afetada com água ou soro fisiológico; 
orientar a criança a morder um rolete de gaze; aplicar 
compressa com gelo se houver inchaço. 
O dente decíduo nunca deve ser reimplantado.
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PERDA DO DENTE PERMANENTE
POR TRAUMA

URGÊNCIAS ODONTOLÓGICAS CONDUTA (O QUE FAZER)

Tentar localizar o dente; se o dente 
for encontrado, segure-o pela coroa, nunca 
pela raiz.
Se necessário, lave o dente com soro 
fisiológico ou em água corrente, para 
remover a presença de corpos estranhos e 
bactérias. Não esfregue a raiz durante a 
limpeza e não utilize qualquer agente de 
limpeza (sabão, detergente, etc), o que 
pode comprometer o sucesso do 
reimplante.

Se possível, reponha o dente no 
local (reimplante-o) imediatamente, 
introduzindo-o na cavidade, observando a 
posição adequada em relação aos outros 
dentes e sem fazer muita pressão.

Se não for possível reimplantar, 
colocar e manter o dente em frasco com 
água, soro fisiológico ou leite, até o 
momento do reimplante.

Se o dente não for recuperado no 
local do acidente, orientar para alguém 
retornar e procurar o dente. Quando for 
encontrado, proceder como descrito 
anteriormente para a implantação do 
mesmo.

Quanto mais rápido ocorrer o 
reimplante, maior a possibilidade de êxito.
Aplicar compressa com gelo se houver 
inchaço;
Verificar a vacinação contra o tétano.
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URGÊNCIAS ODONTOLÓGICAS CONDUTA (O QUE FAZER)

DESLOCAMENTO DO DENTE POR TRAUMA

OBS: O deslocamento pode ser lateral, para 
dentro do alvéolo ou para fora do alvéolo sem, 
contudo, sair totalmente

Deslocamento lateral: com uma gaze fazer o 
realinhamento imediato para evitar a formação de 
coágulo;
Deslocamento para fora do alvéolo: fazer o 
realinhamento imediato;
Deslocamento para dentro do alvéolo: não deve ser 
feito nenhum procedimento no sentido de 
reposicionar o dente.

FRATURA DE DENTE POR TRAUMA

Colocar o fragmento do dente em soro fisiológico ou 
água e levar ao cirurgião dentista.
Se houver trauma de mucosa, fazer imediatamente 
compressa com gelo.

CORTE DE LÁBIO / LÍNGUA / MUCOSA ORAL

O ferimento é acompanhado de sangramento 
abundante, levando à necessidade de maior 
atenção.
Limpar o local com água ou soro fisiológico.
Aplicar compressa de gelo e comprimir (apertar) 
bastante.

CONTUSÃO NA FACE COM
REPERCUSSÃO NOS DENTES

Examinar os dentes para avaliar se foram afetados/ 
abalados.
Aplicar compressa com gelo sobre o local.
Orientar quanto ao cuidado com os movimentos da 
língua no sentido de não abalar ainda mais os 
dentes afetados.

PRESENÇA DE HEMORRAGIA
PÓS-CIRÚRGICA OU TRAUMÁTICA

Fazer compressão com gaze.
Fazer compressa com gelo se houver inchaço.
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Nas situações citadas acima:
Acalmar o paciente;
Aplicar compressa de gelo, se houver inchaço, sempre envolvendo o saco de gelo em tecidos, 
não permitindo o contato direto do mesmo com a pele, para evitar queimaduras.
Encaminhar imediatamente ao cirurgião-dentista da UBS ou o Pronto Socorro de referência.

Não fazer compressa quente evitando 
aquecimento local externo.
Evitar exposição ao sol.
Orientar bochechos com água morna.
Encaminhar imediatamente ao cirurgião-
dentista da UBS ou ao Pronto Socorro de 
referência.

URGÊNCIAS ODONTOLÓGICAS CONDUTA (O QUE FAZER)

PRESENÇA DE ABSCESSO OU FÍSTULA 
OBS: O indivíduo com inchaço na face/ou na 
região interna da cavidade bucal.



7. A VISITA DOMICILIAR E AS ABORDAGENS EDUCATIVAS EM SAÚDE BUCAL

A Visita Domiciliar é um dos instrumentos mais indicados à promoção e prestação de 

assistência à saúde do indivíduo, família e comunidade e deve ser realizada mediante 

processo racional, com objetivos definidos e pautados nos princípios de eficiência. A Visita 

Domiciliar traz resultados inovadores, uma vez que possibilita conhecer a realidade do 

indivíduo e sua família in loco, contribuir para a redução de gastos hospitalares, além de 

fortalecer os vínculos indivíduo– terapêutica – profissional.

A Visita Domiciliar pode contribuir para a mudança de comportamento e, 

consequentemente, promover a qualidade de vida através da prevenção de doenças e 

promoção da saúde. 

A Educação em Saúde é um exercício da cidadania e da democracia entre as pessoas; 

é um processo cotidiano que gera a consciência da necessidade de tomar para si o processo 

de organização da vida individual e coletiva.  Pode ser efetivado pelos profissionais de saúde 

com grupos em unidades de saúde, escolas, fábricas, associações de bairro, domicílios etc.

A finalidade da ação educativa é desenvolver no indivíduo e no grupo a capacidade de 

analisar criticamente a sua realidade; de decidir ações conjuntas para resolver problemas e 

modificar situações, de organizar e realizar ação e avaliá-la com espírito crítico.”

Para estabelecer uma relação de ensino-aprendizagem deve-se:

Partir do conhecimento prévio que a pessoa traz a respeito do tema a ser trabalhado, 

do que gostaria de saber, suas dúvidas, curiosidades, etc. 

Propiciar a pessoa constantes processos de inteiração entre: individuo-individuo, 

individuo-profissionais de saúde e individuo-conhecimento.  É a partir da socialização do 

saber e do confronto de hipóteses diferentes que o conhecimento vai sendo construido. 

Trabalhar com o interesse das pessoas. As atividades que são mais prazerosas e mais 

ricas são sempre sustentadas por algum tipo de motivação.  É difícil que alguém se empenhe 

numa atividade onde não visualize nenhum interesse na mesma. 

“Pense o quê e de que forma você gostaria de ter contato com aquele conhecimento”.
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Pode-se usar vários instrumentos para teorizar determinado tema em saúde bucal: 

dramatização, cartaz, álbum seriado, slides, vídeos, músicas, atividades de papel e lápis, 

atividades de colagem, massa de modelar, desenhos e pintura, jogos lúdicos e de desafio, 

simulação da realidade.  Algumas sugestões podem ser trabalhadas com as seguintes faixas 

etárias:

Bebê: Usar atividades que envolvam  sensações térmicas e tocar objetos como escova 

dental ou outras formas geométricas; ao término, demonstrar aos pais ou responsável  como 

se faz uma escovação dentária no bebê.

Pré-escolares: Atividades de desenho, música, vídeos, contar estórias, colagens, 

sucatas. Estas devem sempre ser elaboradas e apresentadas antes de explicar teoricamente 

os conceitos.

Escolares: Atividades de confecção de cartazes, desenhar a boca do amigo, contar 

como é a  boca, criar músicas, evidenciação de placa.

Adolescentes: Atividades com gincana, jogos de desafio, caça-palavras, palavras 

cruzadas, danças, teatros, elaboração de pesquisa sobre determinado tema.

Adultos e Gestantes: Elaboração de cartazes, Caixa de Perguntas sobre o que 

gostariam de saber, vídeos, dinâmicas, dramatizações.

Idosos: Elaboração de colagens, simulação de compras no supermercado, 

exposição de ervas medicinais e seus efeitos, caixa de perguntas e respostas sobre 

autoexame e cuidados com a prótese.
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8. DICAS IMPORTANTES PARA MANTER A SAÚDE BUCAL

USAR ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO FLUORETADA;

MEDIDAS DE AUTOCUIDADO E HIGIENE DENTAL : EVIDENCIAÇÃO, ESCOVAÇÃO, 

USO DO FIO DENTAL;

USAR CREMES DENTAIS FLUORETADOS, SEMPRE EM PEQUENA QUANTIDADE;

TER UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA;

FAZER USO MODERADO E RACIONAL DO AÇÚCAR;

FAZER O AUTOEXAME;

PARTICIPAR DE AÇÕES PREVENTIVAS E GRUPOS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE;

PROCURAR O SERVIÇO ODONTOLÓGICO.

£

£

£

£

£

£

£

£
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1 2 3

5

Posicione a escova em um
ângulo ao longo da linha
da gengiva. Faça movimentos
vibratórios. Repita o movimento
para cada dente.

Escove a superfície interna de cada
dente, usando o movimento
descrito na Figura 1.

Escove a superfície
de mastigação de cada dente.

4
Use as pontas das cerdas para
escovar a parte de trás de cada dente.

Lembre-se de escovar a língua.
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9. DÚVIDAS COMUNS E RESPOSTAS EM SAÚDE BUCAL

O que é biofilme dental ou placa bacteriana?

É a adesão de microrganismos e restos alimentares à superfície do dente. Essa placa 

bacteriana inicialmente não é visível, e pode ser removida facilmente através da adequada 

escovação e uso de fio dental.

A gestação enfraquece os dentes?

NÃO. O que ocorre é que a gestante, nesse período, se alimenta um maior número de 

vezes; ocorrem também alterações hormonais, facilitando o aparecimento da doença cárie 

e/ou doença periodontal. Os restos alimentares retidos por várias horas na boca provocam o 

desenvolvimento do biofilme dental que pode levar ao aparecimento dessas doenças. Isso 

pode ser evitado com um cuidado maior em relação à higienização. 

É possível tratar os dentes durante a gestação?

SIM. O Cirurgião-Dentista deve ser procurado no início da gestação para uma 

avaliação, evitando assim que problemas já existentes se agravem. 

Qual é a melhor maneira de se alimentar durante a gestação?

O consumo de frutas, legumes e verduras deve ser estimulado, pois além de promover 

boa saúde geral, induz o aparecimento de uma placa bacteriana mais fina e mais fácil de ser 

removida. O leite e seus derivados (queijo, manteiga), auxiliam na formação dos ossos e 

dentes do bebê. Sempre que possível, evitar ingerir alimentos muito quentes, com excesso 

de temperos, frituras, produtos embutidos e refrigerantes. Evitar o consumo de açúcar 

refinado. O açúcar natural dos alimentos é suficiente para suprir as necessidades nutricionais 

da gestante e do bebê. A gestante deve adquirir o hábito de comer devagar, aos poucos, 

várias vezes ao dia e mastigar muito bem os alimentos.

A chupeta prejudica o posicionamento dos dentes?

SIM. O osso, principalmente nesta fase de crescimento, pode ser comparado a uma 

massa de modelar. Hábitos que “forçam” certas regiões provocam uma deformação que será 

muito difícil de corrigir no futuro. A chupeta é um objeto que pode provocar essa deformação; 

então, deve ser evitada. Os hábitos de sucção do bebê têm relação direta com a 

amamentação no peito ou mamadeira. A criança que mama no peito da mãe por mais tempo 

tem menor possibilidade de usar a chupeta ou succionar o dedo do que  as crianças que 

usam a mamadeira.
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A criança  que  dorme com a boca aberta pode ter  problema?

SIM. A mãe deve observar a respiração, principalmente à noite, para ver se a criança 

respira pelo nariz ou pela boca. Caso a criança respire pela boca a mãe deve informar o 

médico, para que possa ser identificada a causa dessa alteração. A respiração  pela boca 

predispõe à problemas de garganta, problemas pulmonares, sinusites, etc. Além disso, 

provoca um desequilíbrio no crescimento dos ossos da face causando problemas estéticos e 

má posição dental. A identificação precoce da respiração bucal possibilita uma intervenção 

também precoce, diminuindo as alterações de ordem geral ou bucal.

É importante estimular a criança a mastigar?

SIM. É importante oferecer à criança alimentos mais consistentes ou sólidos, devendo 

ser lembrado que a mastigação deve ser realizada dos dois lados. Essas medidas 

possibilitam o exercício de toda a musculatura orofacial,  promovendo um adequado 

crescimento e desenvolvimento dos ossos da face.

Por que os dentes de algumas crianças já nascem estragados?

Na verdade esses dentes não nasceram estragados, mas a cárie iniciou-se logo após 

eles terem aparecido na boca. Esse tipo de cárie é extremamente danoso e está associado 

ao fato da criança dormir sem uma higiene bucal adequada.

Pode-se dar doces às crianças?

Os doces devem ser oferecidos preferencialmente após as refeições (como 

sobremesa), evitando-se horários intermediários; e os dentes devem ser limpos logo em 

seguida. A alimentação equilibrada com horários regulares é uma medida muito importante 

não só para os dentes, mas para a saúde integral da criança.

A mãe e a família podem ter alguma influência na saúde bucal da criança?

SIM. Na verdade quem mais tem influência na saúde bucal da criança é a família, pois 

as doenças bucais na sua maioria estão relacionadas a hábitos do dia-a-dia. Se a família 

estiver acostumada a escovar os dentes sempre após as refeições, a criança vai sentir-se 

estimulada a realizá-la também. O mesmo ocorre em relação à alimentação. Se a família  

alimentar-se de forma  equilibrada e em horários regulares, facilitará à criança adquirir esse 

costume. Portanto,  a saúde bucal da criança refletirá  o cuidado de uma família  para com a  

saúde bucal. 
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Como e quando iniciar a limpeza dos dentes do bebê?

A limpeza da boca do bebê deve ser iniciada no momento em que começarem a 

nascer os primeiros dentes e tem a finalidade de remover os resíduos alimentares, sendo 

necessário apenas uma escova macia, gaze ou uma fralda limpa umedecidas em água 

filtrada ou fervida para realizar este procedimento. 

Como escovar?

Não existe uma técnica que seja adequada e outra errada. Mas é importante que a 

mãe (ou responsável), ao realizar a escovação esteja atenta para limpar todos os lados de 

todos os dentes, e faça uma suave massagem na gengiva. Recomenda-se que a limpeza 

deva ser realizada pela mãe ou responsável, pois a criança até a idade escolar não é capaz 

de realizar uma higiene adequada.

Qual é a melhor escova?

A escova a ser escolhida deve ser macia, de cabeça pequena para que alcance os 

dentes de trás e  o tamanho do cabo deve ser proporcional ao tamanho da pessoa.

Qual a importância da amamentação para a saúde bucal do bebê?

A amamentação traz inúmeros benefícios para a gestante e o bebê. A amamentação é 

considerada uma prevenção em saúde bucal  porque é fundamental para um bom  

crescimento e desenvolvimento de músculos, ossos, articulações e dentes. O bebê que 

mama no peito não necessita de chupetas, mamadeiras, chuquinhas ou bicos.

Por que cuidar dos dentes de leite se eles vão logo cair?

Deve-se lembrar que um dente de leite cariado pode provocar dor e infecção no osso, 

prejudicando muito a criança. Essa infecção pode provocar deformações nos dentes 

permanentes que estão se formando. Se o dente de leite for extraído antes do tempo não vai 

“guardar” o espaço para o dente permanente, e quando este  vier pode nascer torto, ou ficar 

dentro do osso, por falta de espaço. Além disso, se um dente permanente nasce em uma 

boca com muitos dentes cariados, a chance dele vir a cariar  precocemente é grande. 

Os dentes ficam estragados porque a criança tomou muito antibiótico?

NÃO. Os antibióticos tem sua função específica e não causam cárie; entretanto,  

deve-se  estar atento  ao açúcar contido em alguns medicamentos de uso contínuo. 
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Pode-se usar medicamentos com flúor em locais com água fluoretada?

NÃO. A água de abastecimento público quando fluoretada já possui as concentrações 

ideais de flúor a ser ingerida; portanto, vitaminas que possuem flúor em sua formulação não 

devem ser prescritas para crianças ou gestantes.

Mulheres em idade fértil não devem fazer uso de antibióticos?

Estudos têm demonstrado que alguns antibióticos podem interferir na ação dos 

contraceptivos. Por isso, sempre usá-los sob prescrição médica ou odontológica.

Qual o “tempo certo”para trocar a escova de dentes?

A troca da escova depende da condição das suas cerdas. Se elas estiverem paralelas 

entre si, entende-se que ainda está cumprindo sua função. Porém, se elas se  apresentarem 

amassadas e/ou tortas e mais finas, sugere-se a troca por uma nova. Entretanto, embora  

não  exista  um tempo bem determinado, sua  troca ocorre em média de 3 em 3 meses. 

O autoexame é importante para prevenir danos à saúde da boca?

SIM. Ao escovar os dentes, procurar observar todas as partes da cavidade bucal; pelo 

menos uma vez ao mês, realizar um exame mais rigoroso, examinando todas as regiões 

bucais em frente a um espelho. Qualquer dúvida deve-se procurar a equipe de saúde bucal.

Usar a mesma escova causa problemas bucais?

SIM. Deve-se lembrar que a cárie é uma doença multifatorial e transmissível, portanto, 

ao dividir escovas, colheres e assoprar papinhas, pode-se levar microorganismos de uma 

boca para outra.

O piercing causa câncer?

Ele isoladamente não é fator único para o câncer bucal, mas dependendo de sua 

localização e dos fatores predisponentes pode funcionar como fator irritante local. Além 

disso, pode causar deformidades ósseas, fraturar dentes e restaurações, concentrar 

microorganismos etc.

Os enxaguatórios são suficientes para limpeza dos dentes e cavidade bucal?

NÃO. O que realmente promove a adequada higienização é o uso do fio dental, 

escova e creme dental; os enxaguatórios podem auxiliar a higiene da boca desde que 

prescritos pelo cirurgião-dentista e usados por períodos determinados.
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Deve-se tirar a prótese para dormir?

SIM. A mucosa bucal deve estar livre para respirar por um determinado período; 

assim, recomenda-se que a prótese seja retirada antes de dormir.

 Existem medicamentos que deixam a boca seca?

O uso constante de alguns medicamentos como anti-hipertensivos, diuréticos e 

ansiolíticos, dentre outros, podem causar alterações na cavidade bucal, como secura. Assim,  

orientações especiais devem ser dadas aos hipertensos e diabéticos.

Ter  boca seca é normal? E o que se deve fazer?

Com o envelhecimento e, sobretudo, com o uso de medicações contra hipertensão, 

diabetes, depressão e emagrecedores, o fluxo da salivação fica diminuído. Para aliviar esse 

desconforto, pode-se utilizar saliva artificial, que pode ser prescrita pelo cirurgião-dentista e 

estimular o consumo de água; tem-se utilizado também bochechos com chá de camomila ou 

água com gotas de limão.
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