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Introdução: Atualmente a ca&#769;rie denta&#769;ria ainda é considerada um
problema de saúde pública nos países subdesenvolvidos e no Brasil. Essa doença pode
acometer qualquer faixa etária, e quando atinge a dentição decídua em crianças de
idade pré-escolar é denominada cárie precoce da infância. A cárie dentária é uma
doença crônica multifatorial que está relacionada com alto consumo de carboidratos e
agravada por fatores ambientais, culturais e socioeconômicos. A cárie precoce é uma
doença de evolução rápida que pode causar dor e sofrimento as crianças afetando
assim sua qualidade de vida.  Objetivo: O objetivo do trabalho é apresentar um relato
de caso da cárie precoce na infância.  Metodologia: Na anamnese foram detectados
fatores de risco para a doença cárie, dieta cariogênica e ausência de escovação noturna.
Paciente T.L.S.L de 5 anos de idade, juntamente com o seu responsável, compareceu à
clínica da Faculdade de Odontologia do UNILESTE apresentando como queixa
principal: “Dentes destruídos”, ao exame clínico foi observado diversas lesões de cárie
em estágio avançado, nos elementos 64, 65 e 84.
Lesão de mancha branca ativa nos dentes 85, 75 e 55. Resultados: Paciente T.L.S.L de
5 anos de idade, juntamente com o seu responsável, compareceu à clínica do curso de
Odontologia do UNILESTE apresentando como queixa principal: “Dentes destruídos”,
ao exame clínico foi observado diversas lesões de cárie em estágio avançado, nos
elementos 64, 65 e 84. Lesão de mancha branca ativa nos dentes 85, 75 e 55. O contato
da criança na clínica odontológica é importante para a introdução à prevenção da
doença. Dessa forma, para esse caso a orientação de higiene bucal e hábitos de dieta
demonstraram de grande relevância assim como o tratamento para as lesões de cárie já
presentes na cavidade bucal. Consequentemente, após o exame clínico e radiográfico
foi realizado o Plano de tratamento. Na primeira consulta foi realizada a instrução de
higiene oral, orientando o paciente e o responsável a forma correta e mais simples para
a obtenção de uma higienização satisfatória.  Nas sessões seguintes foram realizados
os tratamentos restauradores com cimento ionômero de vidro nos elementos 64 e 65
acometidos por cárie oclusal extensa e aplicação de selante nos sulcos e fissuras dos
elementos 85, 75 e 55. O elemento 84 será submetido ao tratamento endodôntico nas
próximas sessões. Conclusão: O tratamento realizado devolveu a qualidade de vida da
criança e realizou a prevenção para futuros problemas com a doença cárie. Portanto,
além de um tratamento restaurador curativo é necessário que o cirurgião dentista
entenda os fatores de risco para doença proporcionando um melhor atendimento a
realidade de cada paciente.

Palavras-chave: Cárie . Dendição decidua. Carie precoce na infancia. 
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