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As doenças bucais, apesar de todo avanço da odontologia, ainda configura-se de grande 
ocorrência entre os usuários dos serviços públicos de saúde e fonte de preocupação pela alta 
prevalência do edentulismo. A cárie, doenças periodontais, incluindo a gengivite e a 
periodontite, e lesões em tecido mole bucal, representam um problema relevante de saúde 
pública. Elas atingem uma considerável parcela da população, ocasionando desde pequenas 
perdas dentárias até neoplasias malignas, existindo uma importante influência de 
determinantes ambientais e fatores de risco, tanto na manifestação como na progressão das 
doenças. Realizar um estudo ecológico através do levantamento da prevalência de cárie, 
doenças periodontais e lesões em tecido mole de acordo com sua localização, classificação 
por extensão e gravidade, associando aos fatores socioeconômicos e demográficos nos 
municípios do Recôncavo da Bahia.  A pesquisa será descritiva de abordagem quantitativa. O 
estudo será realizado nas Unidades Básicas de Saúde dos 19 municípios que fazem parte do 
território denominado Recôncavo da Bahia. Os participantes do estudo serão pacientes acima 
dos 18 anos de idade que buscam atendimento odontológico no Sistema Único de Saúde. A 
coleta de dados será feita aplicando-se um questionário em forma de entrevista estruturada. 
Logo após um exame clínico das unidades dentárias, exame visual de mucosa bucal e exame 
periodontal completo serão realizados para determinação dos diagnósticos. Os dados serão 
analisados através da estatística descritiva, utilizando-se o Programa Statistical Package for 
Social Science (SPSS). A relevância da presente pesquisa reside em proporcionar um estudo 
pioneiro, numa análise criteriosa a cerca das condições bucais da população do recôncavo da 
Bahia, auxiliando na identificação de cofatores predisponentes às doenças e as principais 
deficiências relacionadas às políticas públicas de atenção a essa problemática por cidade 
analisada. Além disso, poderão ser confrontadas a prevalência e incidência das doenças com 
aspectos ambientais, obtendo informações que possam contribuir no esclarecimento da 
história natural das doenças neste território, levando em consideração aspectos importantes do 
meio ambiente. 
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