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Os estudos epidemiológicos surgiram para preencher uma importante lacuna na identificação 

de doenças e agravos, buscando a prevenção de surtos e propiciando a realização de ações 

assistenciais primarias e ações de promoção e prevenção de saúde. A doença periodontal 

acomete a gengiva e o osso danificando as estruturas de suporte dos dentes podendo levar a 

perda dental em estágios mais avançados da doença.  Diversos fatores estão associados ao 

acometimento da doença periodontal, sendo deles de natureza biológica, ambiental e 

comportamental, dentre eles está o estresse, fumo, carências vitamínicas, diabetes mellitus, 

determinados medicamentos, alterações hormonais, anormalidades genéticas, deficiências 

neutrofílicas, infecções pelo HIV, doenças renais e obesidade. Este trabalho tem como objetivo 

geral avaliar, através de prontuários, a condição periodontal de pacientes atendidos em uma 

clínica escola localizada no Recôncavo Sul Baiano. E como objetivos específicos, caracterizar 

o perfil sociodemográfico dos pacientes, verificar o índice de placas diagnosticado além do 

nível de inserção óssea na cavidade oral dos pacientes e relacionar. O estudo será realizado na 

Clínica Integrada de Odontologia da Faculdade Maria Milza CLIOF - FAMAM, localizada no 

município de Cruz das Almas – BA. A coleta de dados será realizada por meio de avaliação de 

prontuários no qual serão coletadas as informações como: nome, sexo, cor, idade, data de 

nascimento, estado civil, escolaridade, profissão, endereço, queixa principal, história médica, 

fumo, bebida, doenças sexualmente transmissíveis, regime alimentar, atividade física, 

salivação, halitose, sangramento, exame físico intrabucal, índice de placa e PSR.  A técnica de 

análise dos dados será por meio da estatística descritiva (frequência relativa). O estudo justifica-

se pelo alto índice de pacientes portadores de patologias periodontais no Brasil, sendo esta umas 

das doenças mais prevalentes no pais, principalmente no recôncavo Baiano. Considerado um 

problema de saúde pública. Além do mais, existe uma escassez de pesquisas cientificas na 

região, tornando o estudo relevante para a mudança da realidade da saúde bucal desta 

localidade, buscando a implantação de ações estratégicas de saúde especificas para essa 

população. O presente trabalho encontrasse em fase de coleta dos dados não tendo resultados 

parciais até o presente momento. 
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