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O tabagismo é um fator de risco para inúmeras doenças, sendo muito importante a eliminação 

do vicio de fumar para melhorar os indicadores da saúde pública. Os malefícios gerados pelo 

tabaco representam um dos piores inimigos para a saúde da população em geral. Na odontologia 

o tabagismo está associado como fator de risco para o câncer bucal maior severidade e 

incidência da doença periodontal e menos ganho de inserção após terapia periodontal. Diante 

do exposto, este trabalho tem como objetivo geral avaliar a condição periodontal em pacientes 

fumantes atendidos na estratégia de saúde da família de um município do recôncavo baiano. 

Como objetivo especifico traçar o perfil sócio epidemiológico e clínico dos pacientes fumantes 

cadastrados na USF e verificar os impactos do tabaco na condição periodontal dos mesmos. É 

um estudo de natureza descritiva com abordagem quantitativa. A pesquisa foi desenvolvida na 

Unidade de Saúde da Família São Paulo, localizada no bairro São Paulo no municio de Santo 

Antonio de Jesus, na região do recôncavo baiano. O estudo foi realizado em pacientes atendidos 

na USF. Os critérios de inclusão que foram selecionados para o estudo: paciente da referida 

USF, pacientes fumantes, ter idade superior a 18 anos e os que concordaram em assinar o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. Os critérios de exclusão: os que não compareceram nos 

dias da pesquisa menores de 18 anos, os não fumantes e os que não concordaram em assinar o 

termo. Para realizar a avaliação da condição periodontal, foi utilizado o índice periodontal 

comunitário (CPI). Como resultados parciais, pode-se observar que no universo de pacientes 

examinados o código mais prevalente foi o de número 4 (bolsa de 6mm ou mais, área preta da 

sonda apresenta-se dentro da bolsa). Observado em 7 pacientes de um total de 11 pacientes. 

Com isso observou-se que pacientes fumantes tem maior probabilidade de adquirir doença 

periotontal.  
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