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RESUMO 
 
 

O efeito do tabagismo na saúde geral tem sido amplamente discutido na literatura médica. 
Sabe-se que o hábito de fumar está intimamente ligado ao maior risco de doenças, visto ser o 
fumo uma mistura complexa de mais de quatro mil compostos, muitos dos quais apresentando 
elevado potencial citotóxico. A nicotina, que é responsável pela dependência tabágica, é 
detectada no plasma e na saliva de fumantes, além de possuir elevado coeficiente de difusão. 
Na odontologia, o tabagismo está relacionado a diversos eventos negativos como fator de risco 
para câncer bucal, maior severidade e incidência da doença periodontal, menor ganho de 
inserção após terapia periodontal, dificuldades na reparação de enxertos ósseos e inadequado 
preenchimento sanguíneo dos alvéolos dentários pós-extração. Dentre estes, destaca-se a 
influência do tabagismo sobre a doença periodontal, sendo considerado um dos principais 
fatores modificadores e agravantes da doença. O tabagismo tem impacto na resposta inata e 
imunológica e os componentes do tabaco têm efeitos tóxicos para as populações de células 
locais. A doença periodontal corresponde a um grupo de doenças inflamatórias de origem 
infecciosa, incluindo a gengivite e periodontite, que afetam os tecidos de suporte e proteção do 
dente, sendo uma das principais causas de perda dentária em adultos, e nos estágios inicial e 
moderado exibe poucos sintomas, ou até mesmo nenhum. O quadro de gengivite corresponde 
a uma resposta inflamatória ao biofilme dentário limitada ao tecido gengival, enquanto na 
periodontite a resposta compromete os tecidos de suporte levando a uma perda de inserção. 
Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo avaliar os hábitos de higiene bucal de 
fumantes, visto que corretos hábitos de higiene podem prevenir a manifestação de problemas 
periodontais. Foram avaliados 100 fumantes (50 do gênero feminino e 50 do gênero 
masculino), a cada participante da pesquisa foi aplicado um questionário desenvolvido com o 
propósito de avaliar os hábitos de higiene bucal realizados pelos mesmos. Os resultados 
obtidos demonstraram que o retorno semestral ao dentista é realizado por apenas 17 (17,0%) 
fumantes, que a técnica correta de escovação é realizada por apenas um (1,0%) e que apenas 
21 (21,0%) dos fumantes realizaram raspagem periodontal nos últimos seis meses, além disso, 
21 (21,0%) referiram apresentar sangramento gengival. Conclui-se que frente aos riscos 
apresentadas por este grupo é importante um correto acompanhamento odontológico 
preventivo principalmente em relação aos cuidados de higiene bucal que deverão ser 
intensificados, visando à prevenção da manifestação de problemas periodontais e suas 
complicações. 


