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As patologias periodontais sofridas por usuários dos serviços públicos de saúde, como 

gengivite e periodontite, constituem-se um fator preocupante para os profissionais da 

odontologia, uma vez que as mesmas constituem-se num grupo de doenças com 

características distintas tanto nos aspectos clínicos como imunológicos, exigindo formas de 

tratamento diferenciadas. As doenças periodontais representam um problema de saúde pública 

no Brasil, atingindo uma considerável parcela da população, sendo uma das principais causas 

do edentulismo. A resposta periodontal à infecção varia de acordo à idade, mudança de 

hábitos, doenças e condições sistêmicas e variáveis socioeconômicas. O presente trabalho 

possui como principal objetivo relacionar a prevalência das doenças periodontais de acordo à 

sua classificação em pacientes de uma UBS de um município do Recôncavo da Bahia, 

relacionando-as aos fatores de risco socioeconômicos, demográficos e de saúde. A pesquisa 

será descritiva de abordagem quantitativa. O estudo será realizado em uma Unidade Básica de 

Saúde que possui um número expressivo de atendimentos odontológicos. Os participantes do 

estudo serão pacientes acima dos 16 anos de idade que possuam cadastro na respectiva 

unidade.  A coleta de dados será dividida em etapas. A primeira consistirá na aplicação de um 

questionário para obtenção de informações relacionadas às características socioeconomica-

demograficas, hábitos e estilo de vida, história médica e odontológica, bem como o acesso aos 

cuidados de saúde bucal. Na segunda etapa, os indivíduos serão encaminhados para o exame 

periodontal completo realizado por um único examinador e exame da condição dental. Os 

dados serão analisados através da estatística descritiva, utilizando-se o Programa 

StatisticalPackage for Social Science (SPSS) versão 21. A relevância da presente pesquisa 

proporciona uma análise criteriosa sobre o diagnóstico periodontal dos pacientes que possuem 

cadastro em unidade Básica de Saúde, bem como explicitar as principais deficiências no que 

diz respeito ao tratamento e politicas públicas de atenção a essa problemática no âmbito de 

saúde publica por parte dos profissionais da Odontologia. 
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