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A saúde bucal é influenciada diretamente por fatores de risco e modificadores presentes no 

meio ambiente. Hábitos alimentares, estresse, tabagismo, consumo de álcool e cuidados com a 

higiene, além de fatores socioeconômicos como nível de escolaridade, exposição à poluentes 

ambientais, acesso a saneamento básico e comportamentos culturais parecem ser 

determinantes tanto para o início como progressão e gravidade das principais lesões bucais. 

Nessa perspectiva, este trabalho tem como objetivo o mapeamento da prevalência de lesões de 

tecido mole bucal em moradores do município de Muritiba-Bahia relacionando o tipo de lesão 

aos fatores modificadores ambientais presentes em cada região analisada. Pretende-se também 

identificar as lesões bucais de maior prevalência na população e as lesões potencialmente 

cancerizáveis, verificar os fatores de risco ambientais determinantes das lesões por área de 

abrangência e contribuir para a discussão deste tema na organização dos serviços de saúde 

bucal e consequentemente atribuindo melhoria à qualidade de vida das pessoas. Todos os 

cirurgiões dentistas do Programa Saúde da Família (PSF) e do Centro de Especialidades 

Odontológicas (CEO) do município receberão o treinamento pelos pesquisadores, com etapas 

de calibração e posterior exame bucal, para identificação e diagnóstico clínico das lesões de 

tecido mole bucal da população que busca atendimento nas Unidades Básicas de Saúde e no 

Centro de Especialidade Odontológica. Será aplicado um questionário relacionando os fatores 

de risco e modificadores ambientais presentes na vida de cada indivíduo. Após a coleta de 

dados, será realizado um mapeamento, considerando a prevalência das lesões de tecido mole 

bucal por região, relacionando aos fatores de risco e modificadores ambientais encontrados. 

Espera-se com esse estudo obter um levantamento das lesões de tecido mole bucal do 

município de Muritiba e, com os dados obtidos, levar aos órgãos competentes para que possa 

estabelecer um planejamento para prevenção e tratamento, definindo novas políticas públicas 

de saúde.   
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