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Resumo:  Entende-se  por  "tabagismo"  o  vício  químico  e  psicológico  do  cigarro,

ocasionado pelo excesso de nicotina no organismo. Em sua composição, o cigarro

contém  centenas  de  substâncias  nocivas  como  gases  tóxicos,  substâncias

cancerígenas e a nicotina. Como consequência, milhões de pessoas vêm sofrendo

com quadros clínicos irreversíveis e óbitos precoces, por esse motivo, a pesquisa e

disseminação de informações é de suma importância para uma maior divulgação

dos  malefícios  decorrentes  do  cigarro.  A  presente  pesquisa  tem  como  objetivo

observar  possíveis  alterações  hematológicas  e  citopatológicas  bucais  em

acadêmicos,  professores e funcionários do Centro Universitário Amparense.  Com

idades a partir de 25 anos e divididos em dois grupos, fumantes e não fumantes, os

participantes serão selecionados mediante questionário com propósito de triagem.

Após  a  análise  dos  dados  coletados,  irá  obter-se,  com  consentimento  prévio,

amostras citológicas e material sanguíneo, visando à observação de possíveis riscos

de  câncer  bucal  e  alterações  hematológicas  decorrentes  do  tabagismo.  Os

resultados  serão  compilados  e  interpretados  conforme  as  variáveis  obtidas  pelo

questionário.  Introdução: A  nicotina,  principal  substância  presente  no  cigarro,  é

conhecida  por  causar  dependência  química  nos  fumantes,  dependência  que  se

mostra idêntica à causada por drogas ilícitas.  Classificada como uma substância

psicoativa,  a  nicotina  interfere  na  atividade  mental,  pulmonar  e  cardíaca¹.  Em

relação ao diagnóstico dos possíveis danos referentes ao tabagismo, o hemograma

se mostra de grande importância clínica. Nesse caso, o sinal mais alarmante é a

aparição da carboxihemoglobina, estrutura que resulta da afinidade do Monóxido de

Carbono com a Hemoglobina presente nas hemácias². Cita-se também o aumento

nos índices de Concentração de Hemoglobina (CHCM), Volume Corpuscular médio

(VCM)  e  a  quantidade  de  hemácias.  Também  estão  presentes  alterações

citopatológicas de área bucal, resultado da interação com as substâncias lesivas e

potencialmente  carcinogênicas  do  tabaco.  As  lesões  na  mucosa  bucal  são

desencadeadas, considerando apenas o tabagismo, através do calor emitido pela

fumaça,  que contem peróxidos,  superóxidos e produtos nitrogenados³.  As lesões

ocasionadas pelo uso do cigarro também podem ser confundidas com pequenas

aftas, devido à falta de outros sintomas específicos. Quando o diagnóstico é feito em

fase inicial, há grande chance de tratamento satisfatório e posterior cura, porém, na

maioria  dos  casos,  o  câncer  bucal  só  é  identificado  tardiamente,  tornando

improvável  a  cura4.  Contudo,  as  alterações  celulares  de  cavidade  bucal  podem



ocorrer também por resultado da interação com agentes infecciosos, traumáticos,

neoplásicos e até mesmos por causas idiopáticas. São citadas algumas doenças

sistêmicas que podem manifestar-se na cavidade bucal  e  resultar  em alterações

citopatológicas, como no caso de contaminação pelo vírus Epstein Baar e HIV6. O

papilomavírus  humano  (HPV)  também  se  mostra  importante  quanto  a  lesões

potencialmente cancerígenas.  Por  consequência da prática de sexo oral,  o  vírus

pode ser encontrado em diversos sítios da mucosa bucal7. Para a análise de células

bucais,  usa-se  a  citologia  esfoliativa,  técnica  que  consiste  no  estudo  de  células

descamadas. A morfologia celular é visualizada por microscopia seguindo a técnica

de  Papanicolau.  O  diagnóstico  da  citologia  esfoliativa  baseia-se  no  tipo  celular

encontrado e a técnica é simples e indolor8. Objetivo: Observar possíveis alterações

hematológicas e citológicas decorrentes  do tabagismo e  comparar  os  resultados

com os de voluntários não-fumantes do Centro Universitário Amparense UNIFIA,

além  de  disseminar  informações  que  contribuam  para  o  estudo  do  tabagismo.

Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, observacional, transversal aplicado

à população universitária  do  Centro  Universitário  Amparense,  com o objetivo  de

analisar  possíveis  danos  relacionados  ao  tabagismo.  Desenvolvimento: Serão

coletados dois tipos de material: dados populacionais e material biológico. Os dados

populacionais servirão de guia para a seleção dos participantes, além de também

permitirem a análise da população fumante em ambiente universitário. Tais dados

serão  obtidos  através  de  um  questionário  auto-aplicável  que  será  distribuído

indiscriminadamente  para  alunos  e  funcionários.  A  seleção  dos  participantes

fumantes  irá  priorizar  aqueles  que  demonstram  hábitos  mais  potencialmente

agressivos. Para a seleção da população não fumante, iremos escolher aqueles que

apresentarem características semelhantes aos indivíduos fumantes. Ao final, serão

25 indivíduos fumantes e 25 não fumantes. Quanto às amostras biológicas, a coleta

de células bucais será realizada por escova endocervical, com posterior fixação em

lâmina de microscopia por fixador citológico, seguido da coloração de Papanicolau, e

o  escrutínio  da  lâmina  será  feito  tanto  pelos  discentes  quanto  pela  orientadora;

referente à coleta de sangue venoso, serão seguidas todas as diretrizes de boas

práticas para não expor o participante a riscos. O método será o de sistema de

coleta a vácuo ou seringa em tubo roxo EDTA, e será realizado pelos pesquisadores

responsáveis  com  supervisão  de  um  profissional  habilitado.  O  sangue  será

encaminhado,  então,  para  o  aparelho  de  exame  hematológico  automático.  Os



critérios utilizados para a escolha das publicações foram artigos publicados entre

2011 e 2018, nos idiomas português e inglês. Os dados obtidos serão compilados e

transferidos para o Excel, com posterior elaboração de gráficos com base no método

de x² (qui quadrado).  Resultados preliminares:  Espera-se encontrar uma relação

direta do tabagismo com alterações fisiológicas de caráter hematológico e citológico,

visto que também se avaliará a população não fumante.
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