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A erupção do primeiro molar permanente caracteriza o início da dentição mista. Isso não 

sucedem dentes decíduos, erupcionando de uma única vez na arcada, faz com que muitos dos 

responsáveis passem despercebidos que é um dente permanente, negligenciando os cuidados 

necessários. Devido à sua complexidade anatômica, apresentando cicatrículas e fissuras, esses 

dentes se tornam mais suscetíveis a cárie dentária e necessitam de maiores cuidados. Eles são 

responsáveis pela função mastigatória, estabilidade da forma do arco dentário e 

posicionamento dos dentes. Sua perda precoce pode levar a extrusão dos dentes antagonistas, 

rotação dos segundos molares, alteração da função mastigatória e etc. O objetivo geral desse 

estudo foi avaliar o conhecimento de pais de escolares do Ensino Fundamental I de escola da 

rede pública e privada, do município de Cruz das Almas- BA, em relação a perda precoce dos 

primeiros molares inferiores permanentes. E os objetivos específicos foram caracterizar o 

perfil socioeconômico dos pais; verificar, junto aos pais, aspectos relacionados à saúde bucal 

de seus filhos; e também avaliar ás condições clínicas dos primeiros molares permanentes 

inferiores de crianças. Trata-se de um estudo transversal, descritivo de abordagem 

quantitativa. A coleta de dados foi realizada no Ensino Fundamental Iem uma escola da rede 

pública e uma escola da rede privada, em Cruz das Almas, através de questionários 

aplicadosaos pais e exame clínico que foi realizado nos escolares. Os investigados foram211 

crianças do Ensino Fundamental I, de 06-10 anos e seus respectivos pais, sendo excluídos 139 

devido os pais não terem assinado o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), 

respondido o questionário.  Os dados foram organizados no Microsoft Office Excel e a análise 

estatística será realizada no programa SPSS. O estudo foi submetido à Plataforma Brasil e 

obteve aprovação do comitê de Ética e Pesquisa, com o parecer de número 2.919.585, 

respeitando as normas éticas em pesquisa com os seres humanos, como consta na 

resolução466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Os dados ainda estão sendo analisados, pois 

se trata de um trabalho de TCC em fase de finalização, porém espera-se que o estudo 

possibilite um repensar dos pais quanto a perda precoce dos primeiros molares inferiores 

permanentes, pois é considerada um problema de saúde pública, já que tem sido relatado 

elevados índices de prevalência e a ausência desses dentes, o que ocasionam sequelas na 

oclusão de pacientes, as quais se não tiverem  tratamento adequado, por falta de conhecimento 

e/ou condições financeiras, podem ocasionar prejuízos estéticos e funcionais. 

 

Palavras Chave: Molar. Erupção dentária. Cárie dentária.  

 

                                                           
*Graduanda do Curso de Odontologia da Faculdade Maria Milza. E-mail: micheellilemos@gmail.com; 

ellenssilva20@hotmail.com;  eliomarsaj@hotmail.com; renataneri01@gmail.com 

** Doutora Em Geologia Ambiental/UFBA. Coordenadora do Programa de Iniciação Científica da FAMAM. 

***Mestre em Clínica odontológica (Estomatologia) (EBMSP), Coordenadora da Liga de Endodontia da 

FAMAMe professora da fAMAM: carminha_nagahama@yahoo.com.br 

 

mailto:micheellilemos@gmail.com
mailto:ellenssilva20@hotmail.com
mailto:eliomarsaj@hotmail.com
mailto:renataneri01@gmail.com
mailto:carminha_nagahama@yahoo.com.br


MUDANÇAS, PERSPECTIVAS E TENDÊNCIAS SOCIOESPACIAIS: 

15 ANOS DA FAMAM NO RECÔNCAVO DA BAHIA/BRASIL 

8 A 10 DE NOVEMBRO DE 2018 

FACULDADE MARIA MILZA 

 


