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Durante o período de participação no projeto de iniciação científica “Sensibilidade e
especificidade de exame de placa supragengival”, diversas atividades foram realizadas,
focando na área de análise, estudo, auxílio de exames e arquivamento de dados
epidemiológicos de pacientes com problemas periodontais. Inicialmente, foram realizados
trabalhos de checagem dos dados clínicos transcritos para o computador de pacientes já
inseridos na pesquisa anteriormente por outros integrantes do projeto, com intuito de
digitalizar as informações já obtidas. Durante esse período, o principal trabalho era checar
informações de dados clínicos de exames periodontais escritos no prontuário, com as
presentes em planilhas do software Excel, com o arquivo contendo informações de ao todo
60 pacientes.
A seguir, os bolsistas realizaram trabalhos de auxílio de anotação dos exames durante
o período experimental, feitos pelos estudantes de pós-graduação afim de calibrar a
sensibilidade de medição e análise feita pelos profissionais. Os exames consistiram em medir
a profundidade de sondagem e perda de inserção de todos sítios dentários dos pacientes
selecionados. Esses exames tinham como objetivo verificar os resultados obtidos de cada
cirurgião-dentista para assim conseguir um parâmetro de análise entre os dois examinadores
nas próximas etapas do projeto. Os pacientes foram selecionados aleatoriamente pelos
pesquisadores, necessitando que o paciente já tivesse problemas periodontais relatados
anteriormente.
Os dados obtidos sobre saúde geral dos participantes, assim como de seus índices
periodontais correlacionados com índices demográficos, servirão de base para apresentação
dos resultados da pesquisa na Semana de Iniciação Científica da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul.

