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INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

OBJETIVOS

REFERÊNCIAS

As doenças periodontais podem ser consideradas

um problema de saúde pública, pois sua prevalência é

alta, principalmente nos países em desenvolvimento.

No Brasil, os estudos têm demonstrado que as

doenças gengivais aumentaram durante a pandemia.

Isto se deve à ausência de prevenção e falta de

higiene bucal? Esse trabalho tem como objetivo

retificar essa informação através do uso de um

questionário encaminhado para os cirurgiões

dentistas da serra gaúcha, Rio Grande do Sul. O

diagnóstico e tratamento precoce da gengivite são de

fundamental importância para impedir o

desenvolvimento de um quadro mais grave da doença

na população em geral.

O objetivo geral dessa pesquisa e avaliar os

casos de gengivite na serra gaúcha.

- Identificar o tipo de gengivite mais comum na serra

gaúcha.

- Avaliar se houve um aumento significativo dos

casos de gengivite na serra gaúcha.

- Avaliar as principais opiniões dos dentistas para o

aumento dos casos de gengivite nos consultórios

odontológicos.
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A amostragem contou com 50 dentistas, sendo a

grande maioria (70%) de Bento Gonçalves e os

demais, de cidades vizinhas. Obtivemos os seguintes

resultados: 90% dos dentistas afirmam que o principal

motivo para o aumento da gengivite foi a higiene bucal

precária. Os mesmos, disseram que o caso de

gengivite mais comum e a relacionada a placa

bacteriana.

A maioria dos dentistas também afirmaram que

os casos de gengivite aumentaram consideravelmente

no periodo pandêmico, devido a ausência de

prevenção no consultorio odontológico por causa do

distanciamento social.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada através de um

questionário desenvolvido no google formulários e foi

realizada durante o mês de outubro. A pesquisa

ocorreu na região da serra gaúcha – RS. Os

entrevistados foram cirurgiões dentistas. As perguntas

formuladas foram as seguintes: em qual cidade você

atua profissionalmente? Qual foi o principal motivo

para o aumento dos casos de gengivite na pandemia?

Qual o tipo de gengivite que você mais trata no seu

consultório? O aumento na pandemia dos casos de

gengivite foram realmente significativos? CONCLUSÃO

Concluímos que durante a pandemia houve um

aumento significativo de gengivite relacionada a placa,

devido a ausência de prevenção nos consultórios

odontológicos.

Apoio:

Tabela 1 : Principal motivo para o aumento da gengivite nos

consultórios odontológicos.

Qual foi o principal motivo para 

o aumento dos casos de 

gengivite na pandemia?

Número de Profissionais

Falta de prevenção não ir ao

dentista regularmente por causa 

do medo da pandemia

3

Higiene bucal precária 25

Má higienização 20

Diminuição da frequência de 

idas ao dentista

2


