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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A doença periodontal pode ser dita como uma
das doenças mais comuns entre as pessoas, sendo uma problemática de saúde pública, é uma
desordem de caráter multifatorial influenciada por diversos determinantes, incluindo fatores sociais,
comportamentais, sistêmicos e genéticos, e tem como seu principal fator etiológico o acúmulo de
biofilme bacteriano (ERDEMIR, BERGSTROM, 2006; PEREIRA et al., 2011). Evidências mostram
que o tabagismo interfere na inflamação gengival ou periodontal, assim como em perda de inserção
clínica, além de ser sugerido que o mesmo é um fator determinante na composição da microbiota e
em tipos específicos de patógenos (ERDEMIR et al., 2004; HAFFAJEE, SOCRANSKY, 2001a;
SHERWIN et al., 2013). Outra grande associação mostra que tabagistas possuem resposta negativa
ao tratamento periodontal, sendo ele cirúrgico ou não cirúrgico (CHAMBRONE et al., 2010;
TOMAR, ASMA, 2000). Quando relacionado à doença periodontal, o tabaco é considerado um
importante modificador da resposta imunoinflamatória e cicatricial do hospedeiro, bem como um dos
principais fatores de risco da mesma (ARDAIS et al., 2014; CARVALHO et al., 2008; REIS et al.,
2012). Segundo alguns autores, a severidade e progressão da doença se relacionam ao fato de que
pacientes tabagistas apresentam uma pobre higiene bucal, maior acúmulo de biofilme e grande
deposição de cálculo dentário, quando comparado a pacientes não tabagistas (CHEN et al., 2001;
WOLFF et al., 1994). Todavia, diversos estudos indicam que não há diferença nos níveis de placa e
cálculo entre tabagistas e não tabagistas, o que significa que os efeitos nocivos do tabaco sobre o
periodonto não podem ser associados ao acúmulo de biofilme e cálculo, e má higiene bucal
(APATZIDOU et al., 2005; DARBY et al., 2000; HAFFAJEE, SOCRANSKY, 2001b; KAMMA et
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al., 1999; KINANE, RADVAR, 1997). MATERIAL E MÉTODOS: Este estudo é classificado
como Estudo observacional transversal. A presente pesquisa acontecerá nas dependências clínicas do
Curso de Odontologia do Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG), na Clínica de Triagem do
Curso, onde os equipos são separados por uma parede, permitindo maior privacidade ao paciente.
Este estudo será constituído por uma amostra de conveniência, a partir dos pacientes que procurarem
atendimento na Clínica de Triagem do Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG) entre o período
Outubro de 2017 e Novembro de 2017. Este projeto de pesquisa foi submetido à avaliação pelo
Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG) já autorizado por carta
de anuência, sendo aprovado com o número de parecer: 1.758.784. O uso do tabaco será auto-relatado,
os participantes receberão um termo de Consentimento Livre e Esclarecido que, depois de entendido
e assinado, permitirá a sua inclusão no estudo. A partir dessa informação, os pacientes serão divididos
e classificados em dois grupos de estudo: Tabagistas (pacientes que relatarem fazer uso atual de
tabaco); Não tabagistas (onde serão reunidos pacientes que nunca tenham fumado tabaco e extabagistas há, pelo menos, 5 anos). Os participantes serão examinados periodontalmente, por um
examinador treinado e calibrado, para o registro de: Biofilme supragengival; Inflamação gengival;
Profundidade de sondagem; Sangramento à sondagem; Perda de inserção clínica. Todos os dados
coletados estão protegidos por confidencialidade. O programa SPSS v.18 será utilizado, e a análise
estatística será realizada a fim de verificar correlações entre o hábito de fumar e sua implicação na
higiene bucal. Os dados serão tabulados e a os valores obtidos serão analisados estatisticamente pelo
método mais adequado.
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