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RESUMO: 

 
 
Num estudo, 152 estudantes de 3o e 4o anos de 
Odontologia(Futuros Profissionais), foram inquiridos acerca de 
seus conhecimentos sobre as relações entre o hábito de fumar e 
suas consequências para a saúde bucal. 54 estudantes eram 
fumantes e 33 (61,1%) deles começaram a fumar durante o Curso 
de Graduação. 36,8% e 4,6% dos estudantes afirmaram 
desconhecer os riscos do fumo em relação às doenças 
periodontais e ao câncer bucal, respectivamente. Há necessidade 
de maior atenção durante o Curso de Graduação em Odontologia, 
a respeito do hábito de fumar e suas Consequências, para que 
programas de promoção de saúde em que estejam introduzidas 
condutas anti-tabagistas, possam ter seus melhores resultados. 
 
 
 
 
 
ABSTRACT: 

 

 

A study of 152 Dentistry students to last years of graduation 

(Future professionals), were asked question to your knowledges 

about to relation between smoke habits and consequences to oral 

health. 54 of the students were smokers and 33 (61,1%) of them, 

begining to smoke during to graduate Dentistry Course. 36,8% 

and 4,6% to affirm to be unknowing the risks of the tobacco 

smoke in relation to periodontal diseases and oral cancer, 

respectively. To be necessery more attention in the course of the 

Dentistry Graduation to respect smoke habits and your 

consequences, so that the health promotion programs where are 
introduce anti-tobacco conduts, can be obtained a best results. 
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INTRODUÇÃO / REVISTA DA LITERATURA 
 

 

Vários autores nos últimos anos, tem relatado a importância do hábito 

de fumar ( uso do tabaco ), como fator de risco para o câncer bucal, e mais recentemente 

para o desenvolvimento das doenças periodontais. 

 

MANDEL 1994, cita que um dos primeiros trabalhos de pesquisa 

associando os efeitos do tabaco sobre o câncer bucal, apareceu em 1859, num estudo com 68 

pacientes do Hospital de Montpellier, na França, que possuíam lesões nos lábios, língua, 

amígdalas e outras partes da boca, dos quais, 66 faziam uso do tabaco. 

O tabaco tem demonstrado através de suas substâncias tóxicas, ter 

grande correlação com o aparecimento de leucoplasias, SILVERMAN et al.(1984) e GUPTA 

et al. (1986). 

Quando o uso do tabaco está associado a má higiene bucal, traumas 

teciduais mecânicos constantes, além do consumo de bebidas alcoólicas, pode desencadear 

lesões cancerizáveis, como mostram os trabalhos de SHKLAR (1986), CHRISTEN et al. 

(1991) e MECKLENBURG et al. (1991). 

BLOT et al. (1988) e BOFFETTA et al. (1992) atestam que a 

associação do fumo com bebidas alcoólicas tem sido vista como fator de risco para o 

aparecimento de lesões malígnas na cavidade bucal. 

HOROWITZ et al. (1995), comenta que anualmente nos Estados 

Unidos da América (E.U.A), 30.000 pessoas são diagnosticadas com algum tipo de câncer 

bucal e 8.000 óbitos são decorrentes disto. As taxas de sobre-vida para canceres bucais em 

54% do total dos casos diagnosticados é de 5 anos. 
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Quanto às doenças periodontais e sua correlação com o fumo, trabalhos 

experimentais têm demonstrado que níveis de perda óssea e inserção ligamentar em fumantes 

são maiores que em não fumantes, como demonstram BERGSTROM et al. (1983), BOLIN et 

al. (1986), BERGSTROM et al. (1987), BERGSTROM et al. (1991). 

SHEIHAM (1971), BERGSTROM e FLODERUS-MYRED (1983), 

GOULTSCHIN et al. (1990) e HABER et al. (1993), mostraram que a velocidade de 

destruição do periodonto em fumantes é maior que em não fumantes, podendo atribuir este 

fato a uma diminuição na capacidade fagocitária de leucócitos polimorfonucleares, como 

propõe MACFARLANE et al. (1992). 

Por outro lado, dados coletados por BERGSTROM (1981), 

BERGSTROM (1989) e HABER et al. (1993) têm sugerido que não existem diferenças 

significativas nos índices de placa bacteriana entre indivíduos fumantes e não fumantes. Para 

BERGSTROM et al. (1983) e BERGSTROM e PREBER(1985), o sangramento gengival 

parece apresentar-se menor entre os fumantes, que em não fumantes. 

Quanto aos níveis de fluído do sulco gengival, num experimento 

realizado por MCLAUGHLIN et al. (1993), os resultados demonstraram um aumento 

significativo no fluído, principalmente durante o ato de fumar, possivelmente relacionado aos 

efeitos da nicotina sobre os tecidos bucais. 

PREBER e BERGSTROM (1985), PREBER et al. (1992), PREBER et 

al. (1995) e STOLTENBERG et al. (1993), ao avaliarem a microbiota de bolsas 

periodontais, puderam observar não haver diferença significativa nos caracteres microbianos 

em bolsas de fumantes e não fumantes. Bactérias como A . actinomycetemcomitans, P. 

gingivalis e P. intermedia, não apresentaram alterações marcantes nas bolsas periodontais de 

fumantes e não fumantes. 
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AH et al. (1994) e PREBER et al. (1995), mostram que após o 

tratamento periodontal cirúrgico e não cirúrgico, não fumantes demonstram melhora tecidual 

mais rápida, além de uma diminuição ma profundidade de bolsas e sítios doentes, 

comparados com pacientes fumantes; podendo indicar que o ato de fumar não favorece o 

estado de saúde periodontal. 

SCHENKEIN et al. (1995), mostra que o hábito de fumar, associado às 

formas mais agressivas, rápidas e severas de doenças periodontais, pode ajudar a aumentar 

os níveis de perda óssea e de inserção ligamentar em pacientes jovens. 

MANDEL (1994), analisando cuidadosamente estudos e levantamentos 

epidemiológicos, pode concluir que o hábito de fumar é um fator de risco para o 

desenvolvimento de doenças periodontais. 

DAUGHETY et al. (1994), TOMAR et al. (1996), afirmam que de um 

modo geral, os profissionais de Odontologia parecem não estar aproveitando oportunidades 

para instruir os pacientes quanto aos riscos do tabaco e suas consequências deletérias à saúde 

bucal. 

Segundo HOROWITZ et al.(1995), uma das necessidades mais 

prementes, caso se queira diminuir a quantidade de indivíduos predispostos ao câncer bucal 

até o próximo milênio, é a de se dar um enfoque educacional à população sobre os riscos do 

fumo em relação ao câncer bucal, em programas de promoção e educação em saúde oral. 

Considerando os dados apresentados acima, nos variados aspectos da 

associação do hábito de fumar com o câncer bucal e com as doenças periodontais é que 

decidimos avaliar o nível de conscientização de futuros profissionais de Odontologia, em 

relação a esta associação e suas Consequências, bem como a importância e o interesse destes 

em aproveitar as oportunidades de contato com os pacientes em programas de promoção de 

saúde bucal e introduzir a discussão deste hábito nocivo nos mesmos. 
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MATERIAL E MÉTODO  
 

 

Foram realizadas 152 entrevistas diretas, com estudantes de 3ºe 4O anos 

de Graduação em Odontologia na Faculdade de Odontologia de Araras, durante os meses de 

maio e junho de 1996. 

Do total avaliado, 51 eram do sexo masculino (33,6%) e 101 do sexo 

feminino (66,4%), com idades variando entre 20 e 31 anos. 

Foram desenvolvidas 8 questões escritas na forma de teste para serem 

usadas durante as entrevistas com os estudantes de Odontologia, considerando desde o hábito 

de fumar destes, tempo de uso, frequência e quantidade diária, assim como, questões 

envolvendo o conhecimento sobre os riscos do fumo em relação às doenças periodontais e ao 

câncer bucal e a importância de instruir o paciente quanto à cuidados específicos no uso do 

tabaco. 

O questionário utilizado na pesquisa, segue descrito abaixo: 

   Idade_____    Sexo M( )  F ( )       Período_____ ano. 

 
 

   1- Fumante?  Sim ( )   Não ( ). 

 
   2- Tempo de uso? (aproximado) _____________. 

 
   3- Uso diário?  Sim ( )  Não ( ). 

 

   4- Qtde mínima diária? (aproximada) ____________. 
 

   5- Conhece os riscos do fumo com relação ao câncer bucal?       
      Sim ( )  Não ( ). 

    

   6- Conhece os riscos do fumo com relação às doenças  
      periodontais?  Sim ( )  Não ( ). 

 
   7-Considera necessário que o profissional de Odontologia  

     insista para que os seus pacientes não fumem ou deixem de    

     fumar, explicando-lhes os riscos à que estão sujeitos?     
     Sim ( )  Não ( ). 

 
   8-Pretende parar de fumar? Sim ( )  Não ( )  Talvez ( )   

     Algum dia ( ). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 
Os resultados demonstraram que dos 152 estudantes entrevistados, 54 

possuíam o hábito de fumar. 

Dos 152 entrevistados, 51 (33,6%) eram do sexo masculino e 101 

(66,4%) do sexo feminino, sendo que dos fumantes 17 eram do sexo masculino e 37 do sexo 

feminino. Comparando a quantidade de fumantes de cada sexo com o total de estudantes 

entrevistados, notamos que estes equivalem a 33,3% do total de homens e 36,6% do total de 

mulheres, podendo-se dizer que em termos percentuais, as mulheres fumam tanto quanto os 

homens. 

95,4% dos estudantes conhecem os riscos do fumo em relação ao 

câncer bucal, sendo que os que dizem desconhecer (4,6%) se encontram na categoria dos 

fumantes; podendo indicar uma forma de desculpa para o ato de fumar. 

Quanto à relação do fumo com as doenças periodontais, o número de 

estudantes que desconhecem os riscos é de 56 (36,8%). 

Muitos dos futuros profissionais, ainda possuem o hábito de fumar, o 

que pode demonstrar que nem sempre, indivíduos que tem conhecimento, desenvolvem a 

consciência acerca dos males causados pelo uso do tabaco. 

13%, 7 dos fumantes afirmaram desconhecer os riscos do fumo 

associado ao câncer bucal, enquanto que 31,5% dos fumantes dizem desconhecer os riscos 

do fumo em relação às doenças periodontais. 

Quais as consequências disto para o processo educacional de seus 

futuros pacientes? Será que os futuros profissionais foram ou estão sendo preparados 

adequadamente para "falar" ou "educar em saúde" a população? 
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Do total avaliado 80,9% (123 alunos) consideram necessário que o 

profissional trabalhe com os seus pacientes afim de que estes deixem de fumar, outros 29 

(19,1%), consideram isso desnecessário. Cabendo aqui uma ressalva; em observações feitas 

por 23 (15,1%) dos estudantes acham que o termo usado na questão número 7, não foi 

adequado, preferindo achar que o profissional deva orientar e esclarecer o seu paciente, mas 

que este não deve insistir. 

Dos fumantes, 44 (81,5%) acham necessário que o profissional de 

Odontologia insista para que os seus pacientes não fumem ou deixem de fumar e 10 (18,5%) 

acham desnecessário. 

Surge então uma questão, como pedir para que um paciente deixe de 

fumar, se o próprio profissional ainda não o fez? 

O discurso "faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço", não é mais 

compatível com os dias presentes e inadequado quando se trata de aspectos que envolvam a 

saúde dos indivíduos e ainda quando se trata da atitude de profissionais de saúde que 

deveriam ser veículos de orientação, formação de opinião e exemplo. 

O exemplo é fundamental para que se possam obter os resultados 

educativos esperados. 

Do número total de fumantes (54), 30 (55,6%) afirmaram que 

pretendem parar de fumar, outros 4 (7,4%) responderam que não, 10 (18,5%) talvez e outros 

10 (18,5%) responderam algum dia. 

O tempo de uso do fumo variou entre 1 a 15 anos, com uma quantidade 

mínima diária entre 2 a 20 cigarros, sendo que dos 54 fumantes, 23 (42,6%) fazem uso 

diário. 
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No entanto, o dado que nos pareceu mais agravante, foi que do total de 

estudantes que fumam (54), 33 (61,1%), adquiriram o hábito de fumar durante o Curso de 

Graduação. 

Concordantes com MANDEL (1994), ROBERTSON et al. (1995) e 

TOMAR et al. (1996), é que consideramos importante propor que em programas de 

promoção de saúde bucal deva-se também combater o uso do tabaco, por ser um fator de 

risco para o desenvolvimento de periodontopatias e câncer oral, contudo, é necessário que os 

futuros profissionais de Odontologia, além dos profissionais e professores que são fumantes, 

estejam cientes desta importância e que iniciem o processo de mudança em si próprios, 

atingindo assim os melhores resultados posteriormente com a comunidade. 

 

 

CONCLUSÕES 
 

 

De acordo com os resultados, parece-nos lícito concluir que: 

 

1- É necessário um processo educacional mais rigoroso durante os anos de graduação em 

Odontologia, quanto aos riscos do uso do tabaco e a necessidade de se deixar o hábito, diante 

das consequências nocivas para os tecidos bucais. 

 

2- Os futuros profissionais de Odontologia, bem como os professores e atuais profissionais 

deveriam dar o exemplo, não fumando e ou deixando de fumar. 

 

3- É importante que os futuros dentistas e atuais profissionais incorporem aos programas de 

promoção em saúde bucal, o combate ao uso do tabaco. 
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