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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: Diversas patologias orais podem ser
originadas pelo acúmulo do biofilme/placa bacteriana. Doenças como a cárie, a doença periodontal e
a halitose estão entre as mais observadas. A cárie dentária tende a se instalar em meios com grande
interação de microorganismos cariogênicos, um processo definido também por uma pobre higiene
bucal e limitadas condições socioeconômicas (FREIRE, 2000; LIMA, 2007; CARVALHO et al.,
2009; BIRAL et al., 2013). A doença periodontal possui dois estágios, a gengivite, onde apenas o
tecido gengival é afetado, e a periodontite, onde ocorre acometimento do tecido osséo, podendo levar
a uma futura perda dentária (LINDHE et al., 2010). A halitose, por sua vez tem origem da
decomposição de microorganismos no interior da cavidade bucal, sendo bastante prevalente em
indivíduos adultos (KIM, D. J. et al., 2009). Podendo ser fisiológica, onde se dá pela presença de
saburra lingual e pobre higiene bucal (SUZUKI, N. et al., 2008), ou patológica, geralmente por meio
de uma doença periodontal inflamatória crônica (LIU, P. F. et al., 2009). Entretanto nem todo mundo
sabe as causas bem como mecanismos de ação e destas patologias, que quando abordadas com os
meios certos de prevenção e motivação podem ser prevenidas. Este estudo tem como objetivo abordar
os pacientes a fim de avaliar seus conhecimentos acerca da importância do controle do biofilme
dentário e sua influência na manutenção da saúde oral e bem-estar do indivíduo. MATERIAL E
MÉTODOS: Estudo observacional transversal. Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética do
Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG e foi aprovado. Este estudo será constituído por uma
amostra de conveniência conforme a demanda da faculdade. A expectativa é que sejam inseridos no
estudo, pelo menos, 50 pacientes. Os pacientes que procurarem atendimento na Clínica de Triagem
do curso de Odontologia do Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG, os pacientes serão
convidados a participar do estudo. Para se tornarem elegíveis, brevemente, os pacientes devem ter:
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idade superior a 18 anos, estar em atendimento no Complexo Odontológico do Centro Universitário
da Serra Gaúcha – FSG. Não serão incluídos os participantes que não preencherem os critérios de
inclusão do estudo ou que não tenham interesse em participar da pesquisa. Serão excluídos os
questionários dos participantes que tiverem alguma questão em branco ou rasurada. Os pacientes
interessados e habilitados assinarão, então, o TCLE e responderão a um questionário composto por
perguntas objetivas sobre o conhecimento e a importância do controle do biofilme, bem como o grau
de informação e entendimento acerca das doenças causadas pelo acúmulo de placa/biofilme dental.
O questionário utilizado nesta pesquisa será composto por fragmentos do questionário desenvolvido
por Ramos & Zanatta (2007). RESULTADOS E DISCUSSÕES: Os resultados serão avaliados
posteriormente à execução do projeto. CONCLUSÃO: Os resultados esperados por meio deste
estudo são os benefícios tanto para os profissionais da área quanto para a sociedade, pois através desta
pesquisa será possível identificar quais são as competências dos Cirurgiões-Dentistas frente ao
esclarecimento e tratamento das doenças causadas pelo acúmulo do biofilme, bem como orientar os
pacientes sobre a importância do controle do biofilme.
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