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RESUMO
Os primeiros molares permanentes são importantes para a oclusão e o equilíbrio do sistema
estomatognático, sendo o dente mais acometido por perdas, principalmente perda por cárie,
podendo acarretar modificações mastigatórias, prejuízo na digestão, sobrecarga estomacal e
doenças gerais. Por isso, uma odontologia preventiva e educativa voltada para populações
ribeirinhas, aliados à maior oferta de serviços de saúde bucal, de forma a aliviar o sofrimento
e restabelecer a função é necessária com a finalidade de conscientizar os pacientes, tendo em
vista essa importância. Objetivo do presente estudo foi avaliar características clinicas dos
primeiros molares permanentes inferiores em escolares ribeirinhos de 6 a 12 anos de ambos os
gêneros, no distrito de Porto Rolim de Moura do Guaporé na Amazônia Legal. O trabalho foi
aprovado pelo comitê de ética e pesquisa sob nº 2.114.103. A avaliação clínica foi realizada
sobre luz natural, utilizando espátula de madeira e um questionário de auto percepção da
saúde bucal, com 43 escolares. Nos dentes avaliados, o dente 36 apresentou percentual de
higidez (32,55%) e de cariado (48,83%), dente 46 obteve percentual de higidez de (25,58%)
e cariado de (46,51%). Na posição do arco dentário os dentes avaliados se mostraram em
oclusão (76,74%). No questionário de auto percepção de saúde bucal a frequência de
escovação de 3 a 4 vezes ao dia teve percentual de (55,81%), se faz uso do fio dental
(55,81%), e se o consumo frequente de doces estraga os dentes 90,69% dos escolares
responderam que sim. O acesso precário dos ribeirinhos aos serviços de saúde bucal aponta
para a necessidade de implantação de medidas amplas de promoção de saúde, aliada a maior
oferta de serviços para garantir a igualdade em saúde bucal com populações mais favorecidas.
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