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RESUMO
A temática dentição de leite e permanente, surgiu com a problemática “Por que os
dentes caem?”, com o objetivo de conhecer o porquê isso acontece, se é de forma
natural, ou se é por algo externo, como quando não há boa higiene bucal, por
exemplo. Então a pesquisa passou a ser desenvolvida com o objetivo de perceber
quais são os dentes de leite e quais são os permanentes, sendo possível, a partir
disso aprimorar os cuidados com estes, pois descobrimos que alguns dentes não
cairão naturalmente, pois já nascem permanentes. A metodologia utilizada foi a
pesquisa ação e a pesquisa bibliográfica, através de observação de imagens, análise
de vídeos e da própria dentição, comparação entre a dentição decídua (de leite) e a
permanente, pesquisa na internet e conversa com uma dentista, que esclareceu
muitas dúvidas. Concluímos que a dentição decídua tem menor número de dentes
menor tamanho, para comportar a boca de uma criança, mas quando crescemos a
boca também cresce, surgindo a necessidade de dentes maiores e em maior
quantidade, dessa forma, erupcionam dentes já permanentes, que não haverá troca,
por isso surge a necessidade de maior cuidado com a higiene. Com as informações
coletadas, percebemos a necessidade de passar as informações à mais pessoas,
então conversamos com alunos do jardim ao primeiro ano, pois estão na faixa etária
de troca de dentição e nascimento dos permanentes que não cairão, com a entrega
também de folder informativo ao dentista do posto de saúde do bairro e à
comunidade escolar.

