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INTRODUÇÃO: A saliva é um fluido transparente, aquoso e hipotônico, que é secretado
diretamente na cavidade bucal pelos 3 pares de glândulas salivares maiores: parótida,
submandibular e sublingual (JENKINS, 1970; DAWES, 1993). Em humanos saudáveis, a média
diária de produção salivar varia de 500 a 600ml (DAWES, 1996). O tabaco diminui a secreção
salivar a qual é extremamente importante na proteção bucal e até mesmo na diminuição do risco de
desenvolvimento de cárie (NUNES, 2011). Existem alguns outros fatores importantes que podem
alterar a produção salivar, como: grau de hidratação, exposição à luz, medicações e tabaco
(DAWES, 1987). O tabaco também provoca a inflamação das glândulas salivares e mau hálito
persistente, mas o principal agravo do vício é a predisposição gerada para lesões pré-malignas, ou
seja, potencialmente cancerizáveis (INCA, 2011). Além do câncer bucal, o cigarro causa mais de 50
doenças no corpo humano, as quais são ligadas principalmente ao coração, circulação e doenças
respiratórias (CRUZ et al., 2003). Sendo assim esse trabalho tem como objetivo comparar o fluxo
salivar em paciente tabagistas e não tabagistas, bem como, avaliar sua variação conforme o tempo
de exposição ao tabaco. MÉTODOS: Este estudo é classificado como um ensaio clínico em seres
humanos, onde serão examinados pacientes na clínica de triagem do Centro Universitário da Serra
Gaúcha, com idade superior a 30 anos, que participarão de uma entrevista na qual será feita
levantamentos de hábitos de saúde bucal, sistêmica e informações referentes ao fluxo salivar e de
uso de tabaco por entrevistadores treinados. Além disso, o fluxo salivar será medido utilizando-se:
medidor de saliva descartável, sialogogo mecânico de silicone e seringa hipodérmica de 5ml, que
será utilizada para medir a quantidade de saliva após a coleta.
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