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A periodontite é uma doença infecto-inflamatória que afeta grande parte da população e
caso não seja tratada pode levar à perda dentária. Questionários incluindo medidas auto
reportadas podem ser úteis para se avaliar prevalência de várias doenças. O objetivo deste
estudo é avaliar a capacidade de um questionário validado de auto percepção se relacionar
com medidas clínicas periodontais.
Metodologia: Este trabalho é uma análise parcial de um ensaio clínico randomizado com
indivíduos com diagnóstico concomitante de periodontite (critério Page e Eke, 2007) e
síndrome metabólica (critério FDI, 2009). Cento e cinquenta e dois indivíduos receberam
avaliação odontológica (exame periodontal completo em 6 sítios/ dente por 1 examinador
calibrado) e responderam um questionário a respeito de auto percepção de periodontite
(Cyrino et al,2011) no exame inicial.
Resultados: Oitenta e três por cento dos indivíduos acham que podem ter doença de
gengiva e 52% dos indivíduos classificou sua condição periodontal como “ruim”. Na
amostra 36,2% dos indivíduos já tiveram algum dente que caiu sozinho, sem ter sofrido
nenhum problema e aproximadamente 70% dos indivíduos nunca foram informados por
um dentista que tinham perda óssea ao redor dos seus dentes. Apesar da condição
periodontal dos indivíduos, 48,7% relataram realizar limpeza interproximal dos dentes
pelo menos 1 vez dia.
Conclusão: Este estudo demonstra que indivíduos portadores de periodontite percebem
alterações na sua saúde bucal e que o diagnóstico da doença pelo dentista ocorre em
parcela reduzida dos casos.

