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Introdução: A pessoa com deficiência (PCD) é portadora de uma alteração ou condição 

capaz de limitá-la em suas funções, sendo necessário atenção e cuidados especiais, de 

cuidadores e profissionais, que podem ser momentâneos ou permanentes, dificultando sua 

integração na sociedade (1). O atendimento odontológico da PCD deve ser iniciado logo após 

a avaliação de suas condições de saúde sistêmica, pois essas pessoas possuem uma tendência 

a apresentar um risco mais elevado de desenvolvimento de cárie e doença periodontal do que 

a população em geral. Dentre as PCDs, destacam-se as portadoras de paralisia cerebral e 

transtorno do espectro do autismo (TEA), onde existem principais fatores que contribuem 

para o aumento deste risco. Por exemplo, o grau de limitação física e/ou mental, a dificuldade 

da realização da higiene bucal, a dieta geralmente rica em carboidratos e alimentos pastosos, 

além do fato de muitas vezes terem sua higiene oral negligenciada pelos seus responsáveis, 

esses fatores favorecem o acúmulo de placa bacteriana e, consequentemente, o aparecimento 

dessas patologias orais (2). O primeiro molar permanente faz parte do grupo de dentes que 

não são substituídos por qualquer outro dente e sua erupção se faz por volta dos seis anos. 

Nos locais onde existe um alto índice de doença cárie, os primeiros molares permanentes são 

os dentes mais atingidos. As características anatômicas dos molares permanentes permitem 

que esses elementos dentais sejam mais susceptíveis ao acúmulo de biofilme devido à 

presença de cicatrículas e fissuras estreitas e profundas, dificultando a autolimpeza e 

higienização, contribuindo para o alto índice de perda, ocasionando uma série de desordens no 

sistema estomatognático (3). A principal causa da perda precoce de molares permanentes é a 

cárie dentária, cuja evolução está relacionada a fatores que determinam a ocorrência dela 

como: hospedeiro, dieta, biofilme e tempo, que dentre os mesmos são agravados por fatores 

sociais, econômicos e comportamentais (4). Em meio a este contexto em que os pacientes 

especiais apresentam um risco aumentado para desenvolvimento da doença cárie, que a 

experiência prévia de cárie dentária é o melhor indicador para determinar o risco para o 

aparecimento de novas lesões, e em meio ao cenário científico que ainda apresenta um 

reduzido número de pesquisas que abordem este tema. Objetivos: O presente estudo teve 

como objetivo verificar a prevalência de cárie em primeiros molares permanentes em crianças 

com deficiência. Métodos: O projeto foi submetido e aprovado pelo Comité de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal do 

Pará (UFPA), sob parecer nº 2.736.721. A pesquisa também foi apresentada à direção do 

SABER (Serviço de Atendimento Básico de Reabilitação) recebendo aprovação para 

execução da pesquisa na instituição. A amostra do estudo foi composta por 50 crianças com 

deficiências, pertencentes ambos os sexos. As crianças são matriculadas e atendidas no 

SABER (Serviço de Atendimento Básico de Reabilitação) de Belém (PA) e apresentavam as 

seguintes alterações: paralisia cerebral e TEA. Os pacientes passaram por exame clínico 
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realizado com a criança sentada em cadeiras, em uma sala, na própria Instituição, sob luz 

fluorescente artificial destinada à iluminação do recinto, no período da manhã. Todas as 

informações foram coletadas por um examinador e um anotador, devidamente treinados. O 

paciente precisava apresentar pelo menos 1 primeiro molar permanente erupcionado (a partir 

de 6 anos) no momento do exame e houve classificação de acordo com o código para dentes 

permanentes, estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como parâmetro para 

indicar o risco de cárie das crianças examinadas. Os dados obtidos foram anotados em fichas 

clínicas pré-elaboradas para a pesquisa e apurados no software Microsoft ® Office Excel ®, 

onde foi constituído um banco de dados. A análise estatística foi realizada de modo descritivo 

por meio de frequências relativas e absolutas para as variáveis categóricas. Resultados e 

Discussão: Dos 50 pacientes incluídos no estudo, 64% são do sexo masculino e 36% ao sexo 

feminino, com idades entre 6 e 13 anos, e média de idade igual a 8,4. Realizou-se a avaliação 

de 200 dentes, desses; 85,5% foram classificados como dentes hígidos; 10% dentes cariados; 

2% restaurados com cárie; 1% restaurado sem cárie e apenas 1,5% dos dentes não estavam 

erupcionados. O reduzido número de dentes cariados na presente pesquisa, pode estar 

relacionado a vários fatores, como a situação socioeconômica da família, grau de escolaridade 

do cuidador, maior grau de instrução a respeito dos cuidados com a saúde bucal. Esses fatores 

podem estar correlacionados, uma vez que é observado maior prevalência de cárie em pessoas 

com baixo nível de escolaridade e menor renda mensal, resultado do desconhecimento da 

importância da prevenção das enfermidades orais (5). Conclusão/Considerações Finais: A 

partir do levantamento epidemiológico realizado, como dado mais significativo, pode-se 

observar que as PCD analisadas, apresentaram um índice menor de dentes cariados 

comparado a quantidade de dentes hígidos. Dessa forma, é de fundamental importância que o 

cirurgião-dentista e o cuidador, atuem na prevenção de agravos da cavidade oral, e o 

odontólogo atue também para melhorar as condições bucais desses pacientes visando a 

recuperação da saúde desses pacientes especiais. Tendo como finalidade obter o 

conhecimento da prevalência de cárie em primeiro molar permanente dos pacientes avaliados, 

esta pesquisa obteve informações de grande relevância sobre o perfil desses pacientes, 

ratificando a importância de se realizarem estudos e pesquisas voltadas para pacientes com 

deficiência, já que se encontra pouco material sobre esse assunto disponível para pesquisa na 

literatura contemporânea. 

 

Descritores: Cárie dentária, Pessoas com deficiência, Dentes molares. 
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