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Sábado à tarde, 16:00h, céu limpo 
e ensolarado, eu estava ao 

computador em contínuos dias de 
jornada intermináveis. 

Emily faz uma pergunta: 
- "Minha mãe, este trabalho seu não acaba nunca?" 

Enfim, eis o trabalho concluído! 

Assim, dedico esta tese: 

às minhas filhas LÍsia (8 anos) e 
Emily (4 anos), que tanto sofreram 
com as minhas ausências (mesmo 

estando presente) durante esta 
etapa de minha vida, 

e 
aos escolares, objetivo maior 

desta pesquisa, na esperança de 
que a mesma possa trazer 

benefícios à sua saúde bucal. 
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RESUMO 

Alves TOS. Saúde bucal de escolares com doze anos de idade do 

município de Feira de Santana IBahia - zona urbana. São Paulo; 2003. 

[Tese de Doutorado - Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 

Paulo]. 

Objetivo. O estudo objetivou analisar a saúde bucal de escolares com doze 

anos de idade na área urbana do município de Feira de Santana - BA. 

Métodos. Após exames bucais em escolares com doze anos de idade das 

escolas estaduais(n=318), municipais(n=334) e particulares(n=319) estimou

se a prevalência da cárie dentária, doença periodontal, oclusopatias e 

fluorose dentária segundo os índices da Organização Mundial de Saúde 

(1997). Na análise, investigou-se as diferenças segundo o tipo de escola, 

sexo e etnia (a = 0,05). Resultados. O índice CPOD médio dos escolares 

(Estaduais: 1,89, Municipais: 2,17 e Particulares: 2,39) não apresentou 

diferenças estatísticas entre as escolas. No CPOD ocorreu uma maior 

participação do componente cariado nas escolas públicas e obturado nas 

particulares (X2 = 535,52; P = 0,000). Condições periodontais mais 

favoráveis e significativas ocorreram nas escolas particulares (X2 = 105,16; P 

= 0,000). A prevalência de oclusopatias (Estaduais: 55,2%, Municipais: 

47,7% e Particulares: 48,0%) não apresentou diferença estatística entre as 

escolas. A prevalência de fluorose dentária (Estaduais: 45,6%, Municipais: 

36,5% e Particulares: 34,0%) mostrou diferenças entre as escolas (X2 = 

46,89; P = 0,000). Sobre o sexo e etnia, registrou-se diferenças significativas 

somente nas escolas municipais nas condições periodontais e oclusopatias, 

respectivamente. Conclusão. De acordo com o tipo de escola, os escolares 

de doze anos, possuem baixas prevalências de cárie e doença periodontal e 

altas prevalências de fluorose dentária e oclusopatias. O quadro de saúde 

bucal apresentado evidenciou a necessidade de novos estudos e da 

formulação de políticas de atenção ao escolar no município. 

Descritores: saúde bucal, escolares, levantamento epidemiológico. 
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SUMMARY 

Alves TOB. Saúde bucal de escolares com doze anos de idade do 

município de Feira de Santana IBahia - zona urbana. [Twelve years-old 

children oral health of Feira de Santana/Bahia - urban area.] São Paulo 

(BR); 2003. [Tese de Doutorado - Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo]. 

Objective. The purpose of the study was analyse the oral health of the 

twelve years old schoolchildren on urban área in the Feira de Santana-BA 

city, Brazil. Methods. After oral examinations in twelve years old 

schoolchildren of state schools (n=318), municipal (n=334) and private 

(n=319) it as estimated the prevalence of dental caries, periodontal disease, 

malocclusion and dental fluorosis according to the World Health 

Organization(1997) indexes. In the analysis, the differences among school 

type, sex and ethnic were investigated (o = 0.05). Results. The mean OMFT 

of the schoolchildren (State: 1.89, Municipal: 2.17 and Private: 2.39) were not 

statistically significant between schools. In OMFT, it was observed a higher 

participation of the decayed component in public schools and the filled in 

private (X2= 535.52; p=O.OOO). Periodontal conditions most favorable and 

significant occurred on private schools (X2= 105.16; p=O.OOO). The 

malocclusion prevalence (State: 55.2%, Municipal: 47.7% and Private: 

48.0%) showed no statistical difference among schools. The dental fluorosis 

prevalence (State: 45.6%, Municipal: 36.5% and Private: 34.0%) showed 

differences between schools (X2= 46.89; p=O.OOO). In relation to sex and 

ethnic, were registered statistical differences only in municipal schools on the 

periodontal conditions and malocclusion, respectively. Conclusion. 

According to the school type, the twelve years old schoolchildren, have low 

caries and periodontal disease prevalences and high dental fluorosis and 

malocclusion prevalences. The showed oral health status evidenced the 

need of new studies and formulation of care policies in the city. 

Descriptors: oral health, schoolchildren, survey. 
























































































































































































































































































































































