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RESUMO

RESTLE, Rui. 0 fumo como fator de risco para doença periodontal. 2008. 25
folhas. Trabalho de conclusão (Especialização) — Curso de especialização em
Periodontia, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

0 tabagismo é um fator de risco para doença periodontal; Uma maior incidência e
severidade de perda de inserção foram relatadas por diversos estudos avaliando
pacientes fumantes. Estudos recentes sugerem que o consumo de cigarros
influência na expressão de citocinas inflamatórias e em moléculas que favorecem a
degradação tecidual. Em relação ao tratamento periodontal. os fumantes tern
apresentado menor ganho de inserção após terapia convencional. E para tal
problema os periodontistas que trabalharem com um plano de tratamento
abrangente e bem definido para atingir níveis elevados de adesão e controle do
tratamento, bem como a orientação relacionada com interrupção do hábito de fumar
que relacionado com a incidência e prevalência das periodontites, é passível de
prevenção com a paralisação do vicio de fumar.

Palavras-chave: Tabagismo. Doença periodontal. Tratamento.

ABSTRACT

RESTLE, Rui The tobacco as factor of risk for periodontal illness. 2008. 25
leves. Work of conclusion (Specialization) - Course of specialization in Periodontia,
Federal University of Santa Catarina, Florianópolis

Smoking is the main risk factor for periodontal disease, a big incidence and severity
of the loss of insertion were reported by several studies evaluating smokers. Recent
studies suggest that consumption of cigarettes influences the expression of
inflammatory cytokines and molecules that promote the degradation tissue. In
relation to periodontal treatment, the smokers have made minor gains of insertion
after conventional therapy. For this problem the periodontists who work with a
treatment plan including and defined to achieve high levels of adhesion and control,
as well as orientation related to discontinuation of smoking habit that related to the
incidence and prevalence of periodontites, it is subject to prevention with the
paralysis of addiction to smoke.

Key-word: Tobaccoism. Periodontal illness. Treatment.

SUMARIO

.

1 INTRODUÇÃO

6

2 REVISÃO DE LITERATURA

10

2.1 PERIODONTO

10

2.2 TABAGISMO

11

CONCLUSÃO

19

REFERENCIAS

20

6

1 INTRODUÇÃO

A doença periodontal é um processo inflamatório que acomete gengiva,
cemento, ligamento periodontal e osso alveolar. A evolução desta doença leva a

reabsorção do osso alveolar, destruição do cemento e ligamento periodontal. É uma
doença multifatorial que apresenta o biofilme como fator etiológico primário. Todos
os indivíduos que tiverem acúmulo de bactérias na superfície dental próxima a

margem gengival vão, inexoravelmente, após algum tempo apresentar sinais de
inflamação gengival. Entretanto, a magnitude da progressão da doença a partir

desse ponto, ou seja, o quanto e em que velocidade ela vai destruir o periodonto,
dependente da microbiota do biofilme, havendo uma relação entre patogenicidade
dos microorganismos versus defesa do hospedeiro mecanismos imunológicos e
homeostáticos do periodonto. Desse modo, a manifestação da doença em sua forma
destrutiva está intimamente relacionada a susceptibilidade do hospedeiro e a
patogenicidade do biofilme.
Alguns fatores podem agravar a doença periodontal: Evidencias cientificas
tem apontado o hábito de fumar como principal modificador, aumentando

sua

severidade, incidência e dificultando seu tratamento. 0 efeito do tabagismo na saúde
sistêmica tem sido amplamente discutido na literatura médica. Sabe-se que o hábito
de fumar esta intimamente ligado a um maior risco de doenças cardíacas, vários
tipos de câncer e doenças pulmonares. Estas correlações são consideradas ainda
mais importantes quando se destaca o grande numero de fumantes em todo o
mundo, cerca de um bilhão e trezentos milhões. Atualmente, dos cerca de trinta
milhões de fumantes no Brasil, doze milhões são mulheres, de acordo com o Inca (
Instituto

Nacional

do Câncer).

O

grande numero de fumantes tem levado

pesquisadores de outras áreas da saúde a investigar os efeitos do consumo de
cigarros. A fumaça do cigarro é uma mistura muito complexa de substâncias com
mais de 4.000 constituintes conhecidos, incluindo monóxido de carbono, cianeto de
hidrogênio, radicais oxidantes reativos, um grande número de carcinogenos e a
principal molécula psicoativa e que leva ao vicio — a nicotina (BENOVVITS 1996)
Muitos desses componentes podem modificar a resposta do hospedeiro na
periodontite.
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A fumaça do tabaco tem uma fase gasosa e uma fase sólida que contém
goticulas de alcatrão. O alcatrão e a nicotina produzidos do cigarro têm sido
reduzidos devido as características físicas dos filtros. Entretanto, existe pouca
mudança no conteúdo do tabaco em si, e a dose que um indivíduo recebe depende
muito da maneira de ele fumar.(BENOWITZ 1989).
As variações entre os indivíduos que fumam incluem a freqüência de
indlagão, profundidade da inalação, o tamanho da ponta de cigarro desprezada,
presença ou ausência de um filtro e a marca do cigarro. A exposição do paciente ao
tabaco pode ser avaliada de muitas formas, incluindo entrevistar

o indivíduo

fazendo perguntas simples ou questionários mais sofisticados

e análises

bioquímicas. (SCOTT e etal. 2001). Esses últimos testes incluem o mon6xido de
carbono exalado na respiração, que comumente é mensurado em clinicas corn
programas de cessação de fumo e cotinina (um metabólito da nicotina) na saliva,
plasma/soro ou urina (WALL et. al. 1988). É mais confiável mensurar a cotinina para
avaliar um sujeito exposto a fumaça do tabaco, pois sua meia vida é de 14-20 horas,
ao passo que a nicotina possui meia-vida mais curta de 2-3 horas (JARVIS e cols.
1988). A concentração média da cotinina de fumantes regulares

é

de

aproximadamente 300 ng/mL na saliva e no plasma e de 1.500 ng/mL na urina
Tiricamente, os não-fumantes possuem concentrações no plasma

e na saliva

inferiores a 2 ng/mL, mas podem ser um pouco mais elevadas devido a exposição
ao meio ambiente (fumante passivo).
A inalação da fumaça do tabaco permite uma absorção muito rápida da
nicotina para o sangue, e o transporte para o cérebro é mais rápido do que uma
infusão intravenosa. A nicotina na fumaça do tabaco da maioria dos cigarros não é
bem absorvida pela mucosa bucal porque a nicotina está em uma forma ionizada
resultante do ph (5,5). Diferentemente, a fumaça do charuto é mais alcalina (ph 8,5),
o

que permite uma boa absorção da nicotina desionizada pela mucosa

bucal.(BENOWITZ 1988)
A nicotina é rapidamente absorvida no pulmão, onde a fumaça

é bem

tamponada. A administração da nicotina provoca o aumento da pressão sangüínea e
da velocidade cardíaca e respiratória e diminui a temperatura da pele devido a
vasoconstrição periférica.
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Entretanto, em outros locais do corpo, como os músculos esqueléticos, a
nicotina provoca vasodilatação. Essas diferentes ações da nicotina têm provocado
alguma controvérsia sobre suas ações nos tecidos periodontais.
Em odontologia o tabagismo se relaciona a efeitos negativos como fator de
risco para câncer bucal, maior severidade e incidência da doença periodontal, menor
ganho de inserção após terapia periodontal, dificuldades na reparação de enxertos
ósseos, inadequado preenchimento sanguíneo de alvéolos pós-extração, menor taxa
de sucesso de implantes de titânio e maior perda óssea ao redor de implantes já
ocseointegrados.
0 potencial de cicatrização dos tecidos tem implicações importantes em
qualquer lesão inflamatória crônica e no reparo que se segue ao tratamento. 0 fumo
foi identificado como uma causa importante da cicatrização prejudicada em cirurgias
ortopédica, plástica e de implante dentário (BAIN & MOY 1993) e em todos os
aspectos do tratamento periodontal, incluindo o tratamento não cirúrgico. cirurgia
periodontal básica, cirurgia periodontal regenerativa e cirurgia periodontal plástica
mucogengival (PREBER & BERGSTROM 1986, Miller 1987, Grossi

et. al.

1996,1997,Kaldahl et. al. 1996,Tonetti et. al. 1995, Bostrom et. al. 1998).
No tratamento não-cirurgico, o fumo esta associado a reduções mais pobres
na profundidade da sondagem e ganhos de inserção clinica. Na maioria dos
estudos, os fumantes, no inicio do tratamento, apresentam nível mais baixo de
sangramento, e o grau de sangramento após o tratamento está reduzido em
fumantes da mesma forma que em não fumantes. As reduções mais pobres na
sondagem de bolsas e ganhos no nível de inserção equivalem a mediana de
aproximadamente 0,5mm. Muito disso pode se dever a menor retração dos tecidos
marginais em fumantes, que possuem menos edema e mais fibrose gengival.
mesmo pode ser verdadeiro para os tecidos mais profundos do periodonto, onde
existem menos infiltrado inflamatório e vascularização na profundidade da bolsa.
Essas diferenças nos tecidos entre fumantes e não-fumantes sem tratamento podem
ser responsáveis por grande parte das diferenças na resposta ao tratamento nãocirúrgico. Foi proposto que essas diferenças podem se manifestar pelas diferenças
na penetração da sondagem em fumantes e não fumantes, particularmente em
bolsas profundas (BIDDLE et. al. 2001).
A resposta deficiente ao tratamento não-cirúrgico em fumantes também pode
se aplicar ao tratamento com antibióticos (KINANE & RADVAR 1997, PALMER et. al.
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1999 ). A resposta ao tratamento não-cirúrgico pode ser observada meramente
como resolução da inflamação, melhora da inserção epitelial juntamente corn
alguma formação de colageno.
Entretanto, a resposta em seguida a cirurgia periodontal é mais complexa e
envolve uma reação inflamatória inicial seguida pela organização do coágulo,
formação de tecido de granulação, que consiste em brotos capilares e fibroblastos
depositando colageno. Os retalhos cirúrgicos necessitam de revascularizacao,

e a

inserção epitelial torna a se formar na superfície. Na cirurgia regenerativa também é
necessário formar a inserção do tecido conjuntivo e cementogênese. 0 tabagismo e
a nicotina, indubitavelmente, afetam a microvascularização, os fibroblastos e a
matriz do tecido conjuntivo, o osso e também a própria superfície radicular. Estudos
in vitro mostram que os fibroblastos são afetados pela nicotina

e demonstram

proliferação, migração e produção de matriz reduzidas e inserção deficiente as
superfícies (RAULIN et. al. 1988, TIPTON & DABBOUS 1995, JAMES et. a/.1999).
As superfícies radiculares em fumantes são, além disso contaminadas por produtos
do fumo, tais como nicotina e cotinina, e essas moléculas podem afetar a inserção
das células (RAULIN et. al. 1988). 0 fumo tem efeito direto sobre o osso, é um fator
de risco reconhecido para a osteoporose. Tambem se propôs que pode haver um
efeito direto sobre a perda óssea na periodontite (BERGSTROM et. al. 1991) que.
indiscutivelmente, retarda a cicatrização do osso no processo de reparo de fraturas.
Não surpreende que o tabagismo tenha sido implicado em respostas mais
deficientes ao tratamento periodontal cirúrgico.
O objetivo deste trabalho 6 revisar a literatura sobre a relação entre
tabagismo e doença periodontal, buscando a compreensão da patogênese das
doenças periodontais em fumantes e melhores resultados da terapia periodontal
nestes pacientes, e avaliar os possíveis efeitos crônicos do hábito de fumar como
fator de risco para doença periodontal através da comparação entre pacientes
fumantes, não-fumantes e ex-fumantes.

lo
2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 PERIODONTO

O periodonto é composto pelo tecido gengival, osso alveolar, cemento e
ligamento periodontal, que podem ser subdividido em periodonto de proteção
(gengiva) e periodonto de sustentação (ligamento periodontal, osso alveolar e
cemento). No periodonto podem ocorrer doenças gengivais e periodontais.
A doença gengival, também chamada de gengivite, que é uma doença cujos
sinais e sintomas estão confinados a gengiva, sendo caracterizada por alteração da
coloração gengival, alteração do contorno gengival, mudança da temperatura
sulcular, aumento do exsudato gengiva!, sangramento após estimulo, ausência de
perda de inserção e ausência de perda óssea, mas com periodonto reduzido. A
maioria das gengivites não evoluirá para periodontite. Entretanto, toda periodontite
foi precedida por uma gengivite.
As doenças periodontais ou periodontites que é um processo inflamatório que
leva a rabsorção do osso ao redor das raizes dos dentes e caracterizada por
inflamação gengival (alterações de cor e textura), sangramento a sondagem na area
da bolsa gengival, diminuição da resistência dos tecidos periodontais a sondagem
(bolsa periodontal), perda de inserção gengival e do osso alveolar. Caracteristicas
variáveis incluem hiperplasia ou recessão gengiva!, exposição da furca, mobilidade e
inclinação dentárias aumentadas e, eventualmente, esfoliação dos dentes. É uma
doença infecciosa de etiologia multifatorial. O biofilme é o fator iniciador da doença
periodontal. Todavia, a conversão, a manifestação e a progressão das periodontites
são influenciadas por diversos fatores de risco, como hereditariedade (genética),
tabagismo, doenças sistêmicas, estresse emocional, biofilme especifico.
As doenças periodontais destrutivas podem ser classificadas em periodontite
crônica (localizada/generalizada), eriodontite agressiva (localizada/generalizada),
periodontites como manifestações de doenças sistêmicas associadas a disturbios
hematológicos, periodontite ulcerativa necrosante, abcesso periodontal, lesões
combinadas peno! endodonticas. (MAGINI; GOMES JUNIOR, 2007)
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2.2 TABAGISMO

Existem muitas teorias em relação ao porque de os fumantes terem mais
doença periodontal do que os não fumantes, envolvendo aspectos relacionados
tanto com as bactérias quanto corn a resposta do hospedeiro.
Os fumantes podem apresentar níveis mais elevados de placa do que os nãofumantes, os quais podem ser conseqüência mais dos seus níveis precários de
higiene bucal do que de taxas mais altas de crescimento da placa supragengival
(Bergstrom 1981, Bergstrom & Preber 1986 ). Muitos estudos mostram que os
fumantes possuem mais espécies bacterianas associadas com a periodontite,
incluindo Porphyromonas gingivalis, Actinobacillus actynomycetemcomitans,
Bacter6ides forsythus (ZAMBON

et. al.

1996), Prevotella intermédia,

Peptostreptococcus micros, Fusobacterium nucleatum, Compylobacter rectus (VAN
WINKELHOFF et. al. 2002), Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Cândida
albicans (KAMMA et. a/.1999) do que os não fumantes. Os fumantes podem ter uma
proporção mais elevada de locais com esses patógenos putativos,em particular as
faces palatinas dos dentes superiores e as regiões de incisivos superior e inferior
(HAFFAJEE & SOCRANSKY 2001a,b)
A relação entre o acúmulo de placa e o desenvolvimento de inflamação nos
fumantes tem sido estudada em clássicos estudos experimentais de gengivite
(BERGSTROM & PREBER 1986). Eles demonstraram que não existe diferença no
acúmulo de placa quando se comparam fumantes e não fumantes. Entretanto, o
desenvolvimento de inflamação foi muito mais retardado no grupo de fumantes com
menos locais exibindo vermelhidão ou sangramento a sondagem. Eles também
mostraram quantidade mais baixa de liquido gengival durante o desenvolvimento da
gengivite. Foi proposto que a redução do sangramento tenha sido causada pela
vasoconstrição induzida pela nicotina, mas, evidencias mais recentes não
conseguiram mostrar a redução do fluxo sanguine° para a gengiva após o fumo de
um cigarro em fumantes regulares (MEEKIN et. al. 2000) 0 sangramento reduzido.
Por outro lado, pode ser devido aos efeitos a longo prazo sobre a lesão inflamatória.
Comparações histológicas das lesões de fumantes e não-fumantes mostraram
menos vasos sanguineos nas lesões inflamatórias de fumantes (REZAVANDI et.
al 2001).
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0 fumo tem efeito profundo sobre o sistema imunológico e inflamatório
(revisto por BARBOUR et. a/.1997). Os fumantes apresentam número aumentado de
leucócitos na circulação sistêmica, porém menos células podem migrar para o
sulco/bolsa gengival. 0 fumo está associado a doença pulmonar obstrutiva crônica
(BARNES 2000), e muitos dos mecanismos indicados se igualam aos achados
relacionados com a doença periodontal. Acredita-se que o principal tipo celular
responsável pela destruição do parênquima pulmonar, os neutrófilos, transitem
atrasados pela vascuiatura pulmonar (MCNEE et. al. 1989), onde são estimulados a
liberar proteases incluindo elastase,catepsinas

e metaloproteases

da matriz

(BARNES 2000). Essas moléculas destrutivas são equilibradas por inibidores corno
a Alfa-1-antitripsina e inibidores teciduais das metaloproteases da matriz.
Estudos in vitro mostraram uma inibição direta das funções defensivas dos
neutrófilos e monócitos-macrófagos pelas elevadas concentrações de nicotina que
podem ocorrer nos pacientes que usam o fumo de mascar (PABST et. al. 1995).
MacFarlane et. al. (1992) examinaram pacientes com periodontite refratária

e

encontraram elevada proporção de fumantes nesse grupo diagnostico. Esses
investigadores demonstraram fagocitose anormal de PMN associada ao tabagismo
em nível elevado.
Os PMN são células fundamentais de defesa no tecido periodontal. Existe um
tráfego constante de PMN da vasculatura gengivai através do tecido conjuntivo e do
epitélio juncional no sulco/bolsa gengival. Os PMN constituem a primeira linha de
defesa, e são atraidos quimiotaticamente pelas alterações bacterianas na junção
dentogengival. Os PMN contêm uma poderosa bateria de enzimas, incluindo a
elastase e outras colagenases, que foram implicadas na destruição tecidual na
periodontite e doença pulmonar. Eichel e Shahrik (1969) sugeriram a diminuição da
migração de PMN na cavidade oral de fumantes. Subseqüentemente, PMN obtidos
do sulco gengival de fumantes mostraram capacidade fagocitica reduzida
comparada à dos PMN de não-fumantes (KENNEY et. al. 1977). Os defeitos
neutrofilicos têm sido associados a maior susceptibilidade à periodontite, incluindo
neutropenia cíclica, em que ocorre a diminuição do número de neutrófilos

e

condições como deficiência da adesão de leucócitos (LAD 1 e LAD 2), que podem
ser responsáveis pelos casos de periodontite pré-puberal generalizada corno
descrito por Page e colaboradores (1983), Propôs-se que o fumo causa alterações
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para a função de PMN que podem ser consideradas variações menores desses
defeitos mais profundos.
A passagem normal dos PMN da microvascularização para os tecidos
periodontais envolve uma clássica série de eventos incluindo capturar, rolar no
endotélio, aderir firmemente ao endotélio e transmigrar através da parede dos vasos
no tecido conjuntivo (Ley 1996).
isso envolve uma complexa interação entre receptores

e ligantes na

superfície dos leucócitos e endotélio, incluindo selectinas, ICAM-1 e LFA1 (CD18<
CD11 b) (CRAWFORD & WATANABE 1994, GEMMEL et. al. 1994). Os defeitos nos
ligantes funcionais para selectinas foram implicados no LAD 2 e em mutações no
gene que codifica CD18, resultando em ausência de Beta 2 integrinas com LAD 1.
Os indivíduos com LAD são susceptíveis a infecções sérias e que ameaçam a vida e
apresentam intensa destruição dos tecidos periodontais, freqüentemente levando a
perda total dos dentes na dentição decidua. Essas condições sérias e raras ilustram
a importância dominante das moléculas de adesão e sugerem que defeitos menores
nessas moléculas também podem ser responsáveis por condições mais sutis que
podem levar ao aumento da susceptibilidade a destruição periodontal. Em relação a
isso, mostrou-se que os fumantes são afetados pela supra-regulação de moléculas,
tais como ICAM-1 solúveis circulantes que podem interferir com a ligação de
receptores ligantes e a função dos leucócitos na defesa dos tecidos periodontais
(Koundouros e cols. 1996, Palmer e cols. 1999, Scott e cols. 2000a). Um mecanismo
destrutivo potencial é a liberação de elastase dos neutrófilos após a ligação de ICAM
com CD18 (Mac 1 e LFA1) (BARNETT et. al. 1996). Níveis de elastase mais baixos
detectados no liquido aengival de fumantes comparado ao de não-fumantes podem
indicar mais elastase liberada nos tecidos (ALAVI

et. al.

1995),

e isso é

especialmente importante considerando-se os efeitos do fumo nos inibidores de
proteases.
0 tabagismo tem um efeito crônico nos níveis elevados de sICAM, e há
evidências de que o indivíduo possa retornar aos níveis mais normais após deixar de
fumar (SCOTT et. al. 2000b). Essas moléculas podem ser detectadas no soro e no
liquido gengival. Mostrou-se também que a cotinina está presente no liquido
gengival em concentrações quase iguais as do soro, mas os níveis de sICAM são
muito mais baixos nos fumantes, apesar dos níveis séricos muito mais elevados
comparados aos dos não-fumantes (FRASER et. al. 2001).

14
Os efeitos do fumo sobre a função linfocitica e a produção de anticorpos são
muito complexos, e os vários componentes podem causar imunossupressão ou
estimulação. Os leucócitos observados em fumantes resultam em números elevados
de linfócitos T e B circulantes (revisto em SOPORI & KOZAK 1998). 0 fumo parece
afetar a função tanto de células B quanto de células T, induzindo a nãoresponsividade funcional nas células T. Mostrou-se que o fumo reduz a maioria das
classes de imunoglobulinas, exceto IgE,

e inibe citocinas pró-inflamatórias

(BARBOUR et. a/. 1997, QUINN et. al. 1998).
Não surpreende que a avaliação histológica dos tecidos de fumantes revele
que existe uma diminuição na vascularização dos tecidos (REZAVANDI et. al. 2001).
Esse é um efeito crônico que se deve ao fumo e que também pode estar associado
a alterações na expressão das moléculas de adesão no endotélio. 0 efeito do
tabagismo na expressão das moléculas de adesão de leucócitos, na lesão
inflamatória, no epitélio juncional e células do epitélio da bolsa pode ter implicações
importantes na progressão da periodontite em fumantes. 0 efeito do fumo na
doença macrovascular esta bem documentado (POVVELL, 1998), e seus efeitos
sobre a doença microvascular

também podem ser importantes na doença

periodontal e na cicatrização.
0 tabagismo é o fator de risco ambiental mais associado com perdas de
inserção avançadas. 0 risco em fumantes para o aparecimento das periodontites
aumenta de 2,5 a 7 vezes e é proporcional ao consumo. Fator de risco é aquele que
apesar de não ser necessário para a instalação ou progressão da doença, quando
presentes são capazes de facilitar a instalação ou agravar a progressão. O tabaco
exerce efeitos locais e sistêmicos. A nicotina provoca vasocontrição e reduções de
fluxo sanguíneo e do edema e sinais clínicos de inflamação. (RIVIERA-HIDALGO
2000, 2005).
0 fator hospedeiro determina a susceptibilidade de cada paciente a infecção
bacteriana, sendo os neutrófilos a primeira linha de defesa do organismo, sua função
esta prejudicada nos fumantes apresentando reduções de quimiotaxia e tagocitose
dos neutrófilos e produção de anticorpos. A nicotina e cotinina penetram no tecido
conjuntivo e atingem os fibroblastos que tem a morfologia alterada corn a
possibilidade de que sejam fixados nas superfícies radiculares interferindo no
processo reparativo. Vários estudos associam o tabagismo com a redução do
conteúdo mineral do esqueleto. Em adição, o tabagismo diminui a absorção
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intestinal do cálcio, portanto pode aumentar a perda óssea. (RIVIERA-HIDALGO
2000, 2005).
Diversos estudos observam uma maior coloniza ção por patogêneses
periodontais no biofilme sub g en g ival de fumantes, onde outros estudos mostram
uma menor redu ção de bactérias periodonto pato g énicas onde receberam raspa g em
radicular q ue poderia explicar a pior resposta dos fumantes a terapia periodontal
mecânica. (SALLUM et al. 2007)
0 fumo pode acarretar efeitos locais pelo efeito da fuma ça do ci g arro sobre a
placa bacteriana, como sistêmico pela circula ção dos constituintes do fumo. É
considerado mais fator modificador sistêmico do q ue local, já q ue seus efeitos no
acumulo de cálculo

e sele ção

de microbiota anaeróbia ainda não foram

satisfatoriamente comprovados. (BEZERRA et. at) E ficou claramente demonstrada
a maior perda óssea em pacientes fumantes, em concordância coma literatura,
evidenciada pelos indices de profundidade de sonda g em e de recessão vestibular
Objetivando o estudo da adesão dos pacientes fumantes a tratamentos
periodontais prolon g ados e estudo do tabaco e sua influência no tratamento
periodontal e também a adesão dos pacientes a orienta ção de uma interrup ção do
hálito de fumar. Nicholls (2006) mostrou q ue um plano de apoio ao tratamento
periodontal abran g ente e bem definido podem ser atin g idos em níveis elevados de
adesão ao tratamento em um contexto de cuidados primários, como a instru ção de
uma hi g iene bucal efetiva, mas também uma orienta ção relacionada à interrup ção
do habito de fumar (BRITISH DENTAL JOURNAL, 2006).
Embora seja cada vez mais evidente q ue a avalia ção dos riscos e estraté g ias
do controle do paciente q ue fuma pode ser eficaz na redu ção da incidência e a
proje ção da doen ça periodontal, é também altamente benéfico para a saúde total do
paciente. (MANAGEMENT OF THE PATIENT WHO SMOKES AND THE DIABETIC
PATIENT IN THE DENTAL OFFICE, 2006)
A influência do fumo na saúde periodontal foi estudada clinicamente e
radio g raficamente em fumantes, ex-fumantes e não fumantes por Ber g strom et al
2000 com o objetivo de investi g ar a ocorrência de locais afetados com no minimo
quatro pontos de san g ramento e ocorrência de placas. E também foi avaliada a
altura óssea periodontal radio g raficamente. Foi encontrada uma condi ção de saúde
periodontal inferior associado ao fumo. Foi constatada uma condi ção intermediária
entre o ex-fumante e o fumante indicando q ue a interrup ção do fumo pode ser
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benéfica e atenuar os efeitos nocivos permitindo uma normalização rumo à condição
de um não fumante. (BERGSTROM, et a/. 2000).
0 tabagismo é aceito, como um importante fato que aumenta o risco para a
iniciação e progressão da periodontite crônica. No entanto o efeito do tabagismo
sobre a recorrência da doença em pacientes em terapia regular de manutenção
menos compreendida. Total de 108 indivíduos com terapia de manutenção de 3 a 4
meses durante 3 anos. Os autores chegaram à conclusão de que tanto em fumantes
como não fumantes foram bem sucedidos na prevenção da destruição progressiva
dos tecidos periodontais. (FICHER et. a/. 2008)
Dastor et al 2007 avaliaram pacientes submetidos a terapia cirúrgica
convencional e uso de antibióticos sistêmicos (azitromicina) para fornecer um
tratamento mais eficaz em fumantes, os autores concluíram que em fumantes
pesados a azitromicina sistêmica associada com a redução cirúrgica da bolsa não
melhorou significativamente o ganho de inserção. No entanto houve cicatrização
mais rápida. (DASTOOR, et al. 2007)
Zambon e cols. demonstraram os benefícios da interrupção do fumo na cura
de lesões periodontais e bucais. Há um homem branco de 51 anos é solicitado
exame bucal e periodontal como a parte de protocolo prévio a urna cirurgia cardíaca.
0 paciente fumava diariamente e o exame bucal revelou várias lesões brancas
sobre o maxilar direito e esquerdo da mucosa labial. Foi orientando a interrupção do
fumo e aconselhamento de instruções de higiene bucal e profilaxia profissional. 0
exame bucal duas semanas após a interrupção do fumo revelou solução completa
das lesões bucais e melhoria periodontal. Conclui-se que apesar do resultado
apresentado é baseada apenas em um único caso relatado, a melhoria da saúde
bucal do paciente após a interrupção do fumo foi drástica e reforça a convicção de
que o aconselhamento da interrupção do tabaco deve ser um componente de rotina
ao atendimento de pacientes fumantes. (SHIBLY, 2008)
Johnson GK et. al. avaliaram o tabagismo sobre a resposta clinica da terapia
periodontal cirúrgica e não cirúrgica. Setenta e quatro indivíduos adultos com
periodontite moderada e avançada foram tratados.
Parâmetros clínicos avaliados incluíram profundidade de sondagem, nível de
inserção, nível horizontal em locais de furca, recessão, presença de placa
supragengival e sangramento a sondagem. Os dados foram coletados inicialmente,
quatro semanas após a primeira fase terapêutica, dez semanas após a segunda
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fase terapêutica e anualmente durante seis anos de manutenção. A análise dos
dados mostrou que fumantes apresentaram número menor de redução de
profundidade de sondagem e menor no nível de ganho de inserção quando
comparado aos não fumantes imediatamente após terapia e durante cada um dos
seis anos de manutenção. Não houve diferença entre os grupos em mudanças na
recessão.
A análise estatística mostrou uma tendência aos fumantes ter urn pouco mais
de placa supragengival

e sangramento a sondagem. Em resumo, fumantes

responderam menos favoravelmente do que não fumantes à terapia periodontal. (Ah,
et al. 1994).
Heikkinen AM et al (2008). Investigaram o efeito da quantidade e duração do
fumo na saúde periodontal em adolescentes e as possíveis diferenças entre os
sexos. A saúde bucal de adolescentes de 15 a 16 anos foi examinada. Um
questionário estruturado sobre tabagismo e hábitos de saúde foi preenchido e Rx
interproximal foram tirados. Exames clínicos incluíram medições periodontais como
placa visível, indice de sangramento á sondagem, cálculo de raiz, profundidade de
sondagem e perda de inserção. Os adolescentes fumantes tinham valores mais
elevados de cálculos na raiz do que não fumantes e adolescentes fumantes tiveram
mais bolsas periodontais. Concluindo-se que fumar prejudica significativamente a
saúde periodontal em adolescentes.
Estudos têm mostrado obter soro e fluido gengival crevicular alterado por
citocinas inflamatórias, alterou a função celular imunológica

e regulamentação

proteoliticas em fumantes. As observações não são coerentes, e até o momento não
existe urn mecanismo claro para explicar como o tabagismo pode afetar a doença
periodontal. Assim, o presente estudo foi conduzido para avaliar as alterações nos
níveis sérios de imunoglobulina em fumantes com periodontite e seu potencial papel
como um indicador de risco no processo da doença. Foram incluidos trinta pacientes
fumantes, trinta não fumantes corn periodontite crônica e trinta indivíduos saudáveis.
Foram estimados níveis de imunoglobulina (IgG, IgA e IgM com o imunoturbidimetric.
A IgG subclasses (IgG 1,IgG 2, IgG 3,IgG 4) foram realizadas utilizando níveis de
fonte de imunodifusão radial.
Os níveis sérios de IgG e IgA foram significativamente menores nos fumantes
em comparação aos pacientes saudáveis e não fumantes. Embora IgM foram baixos
em fumantes, não foi significativo. Das quatro subclasses de IgG estudadas, a IgG 2
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foi encontrado significativamente mais baixo entre fumantes com periodontite. Atuais
observações indicam que o tabagismo pode estar associado com a supressão da
função de células e produção de imunoglobulina. A alteração dos níveis de anticorpo
explica ainda o mecanismo pelo qual o tabagismo agrava a doença periodontal. Mais
estudos ao nível molecular podem destacar o mecanismo especifico pelo qual o
tabaco pode interagir com células do sistema imune e seu impacto no processo da
doença periodontal.

19
C ONCLU SÃO

Após a revisão da literatura sobre influência do tabaco corno fator modificador
e comparando fumantes, não fumantes e ex-fumantes, conclui-se que:

a) 0 risco aos fumantes é maior em relação a não fumantes para desenvolver
periodontite;
b) Os efeitos deletérios do fumo estão diretamente relacionados ao número
de cigarros consumidos diariamente;
c) 0 consumo de tabaco esta relacionado com a projeção e severidade da
doença periodontal;
d) A resposta a terapia periodontal não cirurgia é pior nos fumantes;
e) Deve-se fazer o aconselhamento da interrupção do hábito de fumar como
componente de rotina no atendimento a pacientes fumantes;
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