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Avaliação do efeito do fumo de mascar nas características salivares e condição 

periodontal  

RESUMO 

As doenças da cavidade oral, entre elas a doença periodontal, representam um 
dos grandes problemas de saúde pública mesmo em países desenvolvidos. A 
doença periodontal tem sido considerada como a doença crônica mais 
recorrente que afeta a dentição humana. É caracterizada por um processo 
inflamatório no tecido de suporte periodontal. Vários estudos têm considerado o 
uso do tabaco como um dos principais fatores de risco associados com a 
doença periodontal crônica e são poucos os estudos realizados com o tabaco 
de mascar. Dessa forma, esta pesquisa tem como objetivos: avaliar, de forma 
comparativa, a condição periodontal, o nível de higiene oral, o Índice CPO-D e 
os efeitos do fumo de mascar nas características da saliva de pacientes 
mascadores e não mascadores de fumo a fim de verificar a influência do 
tabaco de mascar sobre tais condições. Para isso serão convidados a participar 
deste estudo os acadêmicos dos cursos de graduação em ciências agrárias 
que sejam mascadores ou não de fumo. Para avaliação da condição 
periodontal será realizado um exame bucal e para análise das características 
salivares será realizada uma coleta da saliva. Conjuntamente a esses 
procedimentos será realizada uma entrevista, por meio de um questionário, 
para levantamento de dados sobre o uso ou não do fumo de mascar, de tempo 
de uso e frequência de uso. Uma vez que a prática do uso do fumo de mascar 
vem se tornando cada vez mais popular entre jovens, estudos para verificar os 
efeitos dessa prática na cavidade oral desses usuários são necessários e 
importantes. 
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Introdução 

As doenças da cavidade oral, entre elas a doença periodontal, representam um 
dos grandes problemas de saúde pública, pela sua alta prevalência e 
incidência mesmo em países desenvolvidos. A doença periodontal tem sido 
considerada como a doença crônica mais recorrente que afeta a dentição 
humana. Dados apontam que no Brasil, cerca de 78% da população adulta 
apresenta algum tipo de doença periodontal (MARIN et al., 2008; FRANCA et 
al., 2010; SANTOS, 2010). 

A doença periodontal é caracterizada por um processo inflamatório no tecido 
de suporte periodontal. Este processo pode ser reversível quando ocorre 
inflamação gengival (gengivite) ou irreversível em consequência da perda de 
tecido conjuntivo e ósseo (periodontite). Entre as diversas causas das doenças 
periodontais pode-se citar: baixo nível socioeconômico, dificuldade de acesso 
aos serviços de saúde, bem como tabagismo, alcoolismo, dieta rica em 
carboidratos, a obesidade e a má higiene oral (MATOS & GODOY, 2011).   



Vários estudos têm considerado o uso do tabaco como um dos principais 
fatores de risco associados com a doença periodontal crônica (FRANCA et al., 
2010; SANTOS, 2010; SILVEIRA et al., 2011). Entretanto, essa associação é 
ainda controversa na literatura, isso porque alguns autores não observaram tal 
associação e sugerem que mais estudos sejam realizados (KUMAR et al., 
2008; SILVEIRA et al., 2011). 

Os estudos relacionando o tabaco com a doença periodontal têm sido 
realizados principalmente com o tabaco fumado (cigarro, principalmente) e são 
poucos os estudos com o tabaco de mascar (FRANCA et al., 2010; SILVEIRA 
et al., 2011; MATOS & GODOY, 2011). A prática do uso do fumo de mascar 
vem se tornando, mais popular entre jovens e adultos de diferentes países 
principalmente pelas campanhas contra o tabagismo. Por ser uma alternativa 
sem fumaça e sem cheiro, algumas pessoas o utilizam como substituto do 
cigarro principalmente em locais onde há proibição ao tabaco com fumaça. O 
fumo de mascar fornece a nicotina aliviando assim as crises de abstinência que 
os fumantes possam sofrer em locais onde o cigarro não é permitido. O uso do 
tabaco de mascar é bastante comum entre os acadêmicos dos cursos de 
graduação em Agronomia e Medicina Veterinária (FIGLIOLIA, 2001; VIEGAS, 
2008; MOLICA, 2009). Assim, são necessários mais estudos que avaliem a 
relação entre doença periodontal e fumo de mascar. 

 

OBJETIVO  

Avaliar, de forma comparativa, a condição periodontal, o nível de higiene oral e 

os efeitos do fumo de mascar nas características da saliva de pacientes 

mascadores e não mascadores de fumo a fim de verificar a influência do 

tabaco de mascar sobre tais condições.  

METODOLOGIA  

Os acadêmicos dos cursos de graduação em Agronomia e Medicina Veterinária 
de ambos os sexos, regularmente matriculados na Universidade Anhanguera – 
UNIDERP/Agrárias (Campo Grande-MS) que fazem uso ou não de fumo de 
mascar serão convidados a participar deste estudo. 

Previamente às coletas dos dados será entregue um “Termo de consentimento 
livre e esclarecido” para cada aluno participante, e nesse termo estarão 
contidos os esclarecimentos e as orientações básicas sobre os objetivos da 
pesquisa, ficando o acadêmico livre para decidir sobre sua participação. Além 
disso, a privacidade, confidencialidade e o anonimato também serão 
certificados nesse termo. 

Será realizada uma entrevista, anteriormente ao exame bucal, por meio de um 
questionário. Dessa forma, serão levantados os dados quanto ao uso ou não 
do fumo de mascar, além de dados quanto ao tempo de uso, frequência de 
uso, conhecimento sobre doença periodontal e de fatores que possam interferir 
nas análises das características da saliva coletada. 



DESENVOLVIMENTO 

Foi entregue o questionário aos alunos de medicina veterinária e agronomia da 

Universidade Anhanguera Uniderp. Os dados coletados em ambos os cursos 

estarão sendo analisados para o levantamento e maior conclusão do projeto 

científico. Posteriormente todos os alunos envolvidos no projeto deverão 

realizar o exame periodontal, no qual ira avaliar a profundidade de sondagem, 

todos os alunos realizaram o procedimento em um mesmo paciente (aluno), 

sendo assim a calibragem. Os valores coletados da calibragem de cada aluno 

deveram ser comparados para verificar semelhanças ou indiferenças.  

RESULTADOS PRELIMINARES  

Os resultados estarão sendo levantados a partir da analise dos questionários. 

Este nos darão informações sobre a quantidade de mascadores e não 

mascadores de tabaco de mascar.  

FONTES CONSULTADAS 

FRANCA, M.S.M.; SANTOS, P.A.V.; Influência do fumo sobre a condição 

periodontal. Stomatos, Canoas, v.16, n.31, p.23-36, jul/dez. 2010.  

MARIN, C.; Avaliação do nível de informação sobre doenças periodontais dos 

pacientes em tratamento na Clínica de Periodontia da Univali. Revista Sul-

Brasileira de Odontologia, Joinville, v.5, n.3, p. 20-26. 2008.   

SILVEIRA, V.R.S.; Avaliação da presença de cálculo subgengival em fumantes. 

Braz J Periodontol . v.21, n.2, p. 49-56. 2011.  

MOLICA, E. O Ministério da Saúde adverte: mascar fumo é prejudicial à saúde. 

21/02/2009. Disponível em <http://rmtonline.globo.com 

/noticias.asp?em=3&n=432668&p=2> Acessado em 04/10/10.  

KUMAR, S.; Tobacco as risk factor for periodontal disease in green marble 

mine laborers of Rajasthan, India. Brazilian Journal of Oral Sciences, v.7, n.27, 

p. 1641 – 1647, oct/dec.2008.  

MATOS, R.M.M. & GODOY, M.F. Influência do tabagismo no tratamento e 

prognóstico da doença periodontal. Arquivos de Ciências da Saúde, São Paulo, 

v.18, n.1, jan-mar. 2011. Disponível em: 

http://www.cienciasdasaude.famerp.br/racs_ol/vol-18-1/v18-1.htm . Acesso em: 

26 nov. 2012.  

FIGLIOLIA, S. L. C. Perfil do usuário de tabaco sem fumaça. 2001. 100f. 

Dissertação (Mestrado em Odontologia em Saúde Coletiva) – Faculdade de 

Odontologia de Bauru /USP, Bauru, 2001.  



MOLICA, E. O Ministério da Saúde adverte: mascar fumo é prejudicial à saúde. 

21/02/2009. Disponível em <http://rmtonline.globo.com 

/noticias.asp?em=3&n=432668&p=2> Acessado em 04/10/10.  

VIEGAS, C. A. A. Formas não habituais de uso do tabaco. Jornal Brasileiro de 

Pneumologia, Ribeirão Preto, v. 34, n.12, p. 1069-1073, 2008. 

 


