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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:
TEÓRICA A relação entre o efeito do
tabaco sobre o periodonto já é bem estabelecida. O consumo do tabaco é um dos
grandes responsáveis pelo desenvolvimento de doenças periodontais, apresentando não
somente uma maior prevalência, mas também uma maior gravidade da doença em
fumantes se comparado a não fumantes. Este trabalho
trabalho tem por objetivo comparar o
padrão de higiene bucal entre fumantes e não fumantes, com diagnóstico de
periodontite, atendidos
os na Clínica de Odontologia do Centro Universitário da Serra
Gaúcha (FSG). Para tanto, serão realizados exames periodontais em pacientes em
atendimento na Clínica de Odontologia da FSG, a fim de comparar o padrão de higiene
bucal de tabagistas e não tabagistas.
tabagistas MATERIAL E MÉTODOS: Durantes este
estudo, os pacientes foram submetidos a uma entrevista objetiva sobre hábitos de
higiene
iene bucal e de uso de tabaco (comportamentais), e examinados periodontalmente
para registro dos índices de: biofilme supragengival visível, inflamação gengival e
fatores de retenção de placa. Após, os pacientes elegíveis foram examinados e incluídos
se apresentassem
resentassem no mínimo 12 dentes em boca, e diagnóstico de Gengivite associada à
placa e de Periodontite. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Um total
tal de 10 pacientes
participou da pesquisa. Dos quais, entre média de idade foi de 50 anos, 5 (50%) eram
tabagistas, com média de 10 cigarros fumados ao dia, e 5 (50%) eram não tabagistas
tabagistas.A
partir da análise desses dados, tabagistas apresentaram maior índice de placa, perda
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dentária e cálculo dental quando comparado a não tabagistas. CONCLUSÃO: A partir
dos resultados, pode-se concluir que pacientes tabagistas apresentam pior higiene bucal
do que pacientes não tabagistas. No entanto, um número maior de pacientes analisados
para essa condição deve ser considerado.
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