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Resumo

Objetivo – O objetivo desse estudo transversal foi relacionar a cessação do hábito de fumar e condição periodontal. Métodos – Foram exa-
minados 80 pacientes, de ambos os sexos, de 15 a 65 anos, sendo 23 não-fumantes, 17 fumantes e 40 ex-fumantes. Profundidade de son-
dagem (PS), nível de inserção clínica (NIC), recessão gengival (RG), mobilidade dentária, lesão de furca, índice de sangramento à sondagem
(ISS) e índice de placa visível (IPV) foram os parâmetros clínicos avaliados. Resultados – Os dados referentes à PS, NIC, RG, mobilidade e
furca foram submetidos à Análise de Variância um critério (p < 0,05), e a estatística descritiva foi usada para o ISS e IPV. O maior valor de
NIC foi observado nos ex-fumantes. Os não fumantes obtiveram melhor resultado para o ISS, enquanto os fumantes apresentaram maior IPV.
Para os ex-fumantes (< 10 anos de cessação), foram observados maiores valores para o NIC. Quanto ao consumo de cigarros, PS e NIC foram
mais expressivos em pacientes com 20 anos de uso. Conclusão – Concluiu-se que ex-fumantes após 20 anos de cessação demonstraram
melhora significativa em sua condição periodontal.

Descritores: Doenças periodontais; Tabaco; Abandono do hábito de fumar

Abstract

Objective – The aim of this cross-sectional study was to associate the time of smoking cessation and periodontal status. Methods – The sam-
ple consisted of 80 patients of both sexes, aged 15 to 65 years, 23 non-smokers, 17 smokers and 40 former smokers. Probing depth (PD), cli-
nical attachment level (CAL), gingival recession (GR), tooth mobility, furcation lesions, bleeding on probing (BOP) and visible plaque index
(PI) were the clinical parameters evaluated. Results – PD, CAL, GR, mobility and furcation data were submitted to one-way ANOVA (p < 0.05)
and the descriptive statistics was used for BOP and PI. The highest values of CAL were observed for former smokers. Nonsmokers had better
outcome for BOP, while smokers had higher rates for PI. For former smokers (< 10 years of cessation), there were better results for CAL. Con-
cerning the past use of cigarettes, PD and CAL have showed more significant values for patients up to 20 years of use. Conclusion – It can
conclude that former smokers up to 20 years of smoking cessation showed significant improvement in their periodontal condition.

Descriptors: Periodontal diseases, Tobacco, Smoking cessation

Introdução

O tabagismo é o principal fator de risco para muitas
doenças crônicas, originando uma sobrecarga significa-
tiva à saúde geral1. Pode ser também considerado im-
portante causa de mortalidade e morbidade na sociedade
moderna2.

Do ponto de vista da saúde bucal, o fumo constitui-se
um fator de risco principalmente para câncer, doença pe-
riodontal e alterações na mucosa oral3. Parece iniciar um
ciclo de enfraquecimento da resposta imune, que favo-
rece o estabelecimento de uma microbiota subgengival
anaeróbia, o aumento da citotoxicidade e da severidade,
interfere no reparo tecidual, proporcionando um maior
risco à doença periodontal4. Nesse contexto, o fumo
pode ser considerado o fator de risco modificador mais
fortemente associado à periodontite5-6, tanto em nível lo-
cal como sistêmico7.

Em estudos ajustados para fatores de confundimento
como higiene bucal, presença de placa e cálculo, fatores
demográficos e socioeconômicos, o cigarro ainda conti-
nuou sendo um fator de risco para o desenvolvimento e
progressão da doença periodontal6. Dessa forma, os fu-
mantes apresentam tendência maior à perda de inserção
clínica8, aumento de profundidade de sondagem8, reces-
são gengival9, perda óssea10, alta prevalência de edentu-

lismo e poucos dentes remanescentes quando compara-
dos aos não fumantes11. As alterações no contorno e vo-
lume da gengiva tornam-se menos evidentes à inspeção
visual, bem como menor sangramento gengival à sonda-
gem é observado devido à ação vasoconstritora na mi-
crocirculação gengival, provocada pela ação da nico-
tina e de seu metabólito cotinina12.

Todos esses aspectos podem ser altamente correlacio-
nados ao número de cigarros consumidos diariamente e
à duração do hábito, pois há uma relação dose-depen-
dente entre o fumo e a severidade das doenças perio-
dontais13. Em contrapartida, a progressão da doença se
mostra mais lenta nos indivíduos que param de fumar14. 

A cessação do consumo de cigarros tem demonstrado um
impacto positivo sobre o risco periodontal, que é da ordem
de 2,5 a 6 vezes maior de desenvolver a doença, enquanto
que os ex-fumantes apresentam um risco relativo de 1,68
vezes15. O risco tende a reduzir com o passar dos anos após
a interrupção do consumo de cigarros (3,22 após 2 anos e
1,15 após 11 anos)16. Já o risco de perda de dentes diminui,
mas pode levar cerca de 9 a 12 anos de abstinência para
que se iguale ao nível dos que nunca fumaram14.

A condição periodontal em ex-fumantes é geralmente
intermediária àquela encontrada em não fumantes e fu-
mantes. Torna-se mais favorável e próxima a dos não fu-
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mantes com o aumento do período de cessação do há-
bito17. Os estudos transversais e de coorte têm se baseado
no tempo de cessação para investigar os efeitos positivos
no periodonto. Em um trabalho, uma população de
12.329 adultos foi investigada, sendo 27,9% fumantes e
23,3% ex-fumantes. Os resultados mostraram que a pro-
babilidade dos ex-fumantes desenvolverem a periodontite
reduziu OR = 3,22 em até 2 anos de cessação do hábito
para OR =1,15 em ≥ 11 anos de cessação do hábito15.
Torrungruang18 (2005) examinou 1.960 adultos, na faixa
etária de 50-73 anos, sendo 14,4% fumantes, 36,9% ex-
fumantes e 48,7% não fumantes. A chance dos ex-fu-
mantes desenvolverem periodontite severa se igualou a
dos não fumantes em período ≥ 10 anos. Entretanto, a
probabilidade de desencadear periodontite severa não di-
feriu dos não fumantes quando o período foi ≥ 20 anos. 

Thomson19 (2007), em um estudo de coorte prospectivo
(avaliação de 6 anos), examinou 810 indivíduos (31,5%
fumantes; 17,4% ex-fumantes; 51,1% não fumantes) aos
26 anos e aos 32 anos. Os fumantes tiveram um risco de
5 a 7 vezes maior de apresentar pelo menos um sítio com
perda de inserção clínica de 5 mm comparados aos não
fumantes. Não houve diferença significante na saúde pe-
riodontal entre não fumantes e aqueles que deixaram de
fumar há 26 anos. Do20 (2008), em estudo transversal,
examinou 3.161 pessoas (15% fumantes; 23% ex-fu-
mantes e 62% não fumantes). Os fumantes e ex-fuman-
tes tiveram maior prevalência de periodontite do que os
não fumantes. O risco foi de OR = 1,22 para ex-fuman-
tes em comparação aos fumantes leves (OR = 1,63) e fu-
mantes pesados (OR = 1,64) ≥ 10 anos.

Considerando a relevância do fumo no contexto da
saúde pública e da patogênese das doenças periodontais,
o objetivo deste estudo foi identificar as condições pe-
riodontais de ex-fumantes, considerando o tempo de ces-
sação do hábito. 

Métodos

O estudo transversal foi realizado na Clínica de Perio-
dontia do Curso de Odontologia da Universidade Fede-
ral do Maranhão – UFMA. A amostra foi de conveniência,
totalizando 80 pacientes de ambos os sexos na faixa etá-
ria de 15 a 65 anos. 

Este trabalho foi submetido à apreciação do Comitê de
Ética e Pesquisa da UFMA (protocolo nº 23115 0100530
/ 2009-02) e realizado em conformidade com as exigên-
cias da Resolução CNS nº 196/96. Os sujeitos assinaram
um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Foram incluídos não-fumantes (n = 23), fumantes (n = 17)
e ex-fumantes (n = 40). Considerou-se ex-fumantes os pa-
cientes que tivessem cessado o hábito pelo menos 1 ano
antes do início da pesquisa21. O nível de exposição ao
fumo foi categorizado em relação ao período de consumo
de cigarros (≤ 20 anos, 21-30, ≥ 31) e ao tempo de cessa-
ção do hábito (≤ 10 anos, 11-20, 21-30, ≥ 31)22.

Os fumantes foram classificados de acordo com a
quantidade de cigarros fumados diariamente em leves 
(< 10 cigarros/dia) e pesados (>10 cigarros/dia) e quanto
ao período de consumo em curta duração (< 10 anos) e
longa duração (> 10 anos)23.

Foram excluídos aqueles indivíduos que se submeteram
a tratamento periodontal seis meses antes do estudo, ges-
tantes, diabéticos e/ou portadores de outras condições sis-
têmicas, usuários de aparelhos ortodônticos e pacientes
que estivessem fazendo uso de medicamentos que pu-
dessem interferir nos aspectos periodontais. 

O exame clínico foi executado por meio de espelhos
bucais e sondas periodontais milimetradas do tipo Wil-
liams (Trinity, São Paulo-SP, Brasil), por um examinador
devidamente calibrado, para avaliação de parâmetros
como profundidade de sondagem, nível de inserção clí-
nica, recessão gengival e sangramento à sondagem. Para
profundidade de sondagem e nível de inserção clínica fo-
ram medidos, em milímetros, os quatro sítios de todos os
dentes (vestibular, lingual/palatina, mesial e distal), con-
siderando o maior valor para cada face. 

A profundidade de sondagem foi aferida pela distância
da margem gengival até o fundo do sulco ou bolsa pe-
riodontal, enquanto que o nível de inserção clínica foi ca-
racterizado pela distância entre junção cemento-esmalte
até o fundo do sulco ou bolsa periodontal. Neste mo-
mento, foi observada a recessão gengival que com-
preendeu a migração apical da margem gengival em re-
lação à junção cemento-esmalte, sendo também aferida
em milímetros.

A mobilidade dentária foi classificada em: Grau 0 –
nenhum movimento detectado; Grau 1 – mobilidade ho-
rizontal maior que 0,2 mm e menor que 1.0 mm; Grau 2
– mobilidade horizontal > 1.0 mm; e Grau 3 – mobilidade
do dente no sentido horizontal e vertical.

O envolvimento de furca foi identificado como: Grau
I – perda horizontal dos tecidos de suporte não exce-
dendo 1/3 da largura do dente; Grau II – perda horizon-
tal dos tecidos de suporte excedendo 1/3 da largura do
dente, mas não envolvendo toda a largura do dente; e
Grau III – perda horizontal de lado a lado dos tecidos de
suporte. 

O índice de sangramento à sondagem foi codificado em
0 para ausência e 1 para presença. O índice de placa vi-
sível foi obtido por meio da evidenciação com solução à
base de fucsina Eviplac (Biodinâmica Quím. e Farm. Ltda,
Ibiporã – PR, Brasil) nos quatro sítios, cujo resultado foi
expresso de acordo com a seguinte variação: até 25%
(bom), 26% – 75% (regular) e > 75% (ruim). 

Em seguida, os pacientes foram diagnosticados em:
saúde periodontal, gengivite associada à placa e perio-
dontite crônica, quanto à severidade (leve, moderada ou
avançada) e à extensão (localizada ou generalizada)24. 

Para a análise estatística, foi usada Análise de Variância
um critério, com nível de significância 5% no programa
BioEstat 4.0 para os dados referentes aos parâmetros e
diagnósticos periodontais. Utilizou-se ainda estatística
descritiva por meio da média e desvio-padrão para os ín-
dices de placa e sangramento à sondagem.

Resultados

Ao analisar a condição periodontal entre os grupos, a
Tabela 1 demonstra que o nível de inserção clínica foi
maior no grupo dos não fumantes, em comparação aos
fumantes com significância estatística (p = 0,0059).
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Tabela 2. Média e desvio-padrão do índice de placa visível e índice
de sangramento à sondagem entre os grupos testados

Índices Ex-fumantes Fumantes Não fumantes
(média ± dp) (média ± dp) (média ± dp)

ISS 22,92 ± 16,46 18,83 ± 17,94 17,26 ± 16,99
IPV 61,34 ± 23,51 63,84 ± 19,19 61,76 ± 25,25

As médias e os desvios-padrão mostraram que os indi-
víduos não fumantes obtiveram melhor resultado para o
sangramento à sondagem (17,26 ± 16,99). Por outro lado,
os fumantes apresentaram maior índice de placa visível
(63,84 ± 19,19) em relação aos demais grupos (Tabela 2).  

Quanto ao tempo de cessação do hábito de fumar, pa-
cientes que pararam de fumar há 10 anos com aqueles que
estavam sem fumar por períodos de 11 a 20 anos e de 21
a 30 anos. Houve significância estatística para o nível de

Tabela 1. Condição periodontal entre não fumantes, fumantes e ex-fumantes

Parâmetros Ex-fumantes Fumantes Não fumantes Valor de p
N % N % N %

PS p = 0,3802
≤ 3 mm 40 100,0 17 100,0 23 100,0
4 ≤ PS ≤ 5 mm 26 40,0 11 64,7 21 91,3
5 < PS ≤ 7 mm 12 30,0 6 35,3 7 30,4
7 < PS ≤ 9 mm 6 15,0 2 11,8 5 21,7
≥ 10 mm 3 7,5 0 0,0 4 17,4

NIC p = 0,0059*
1-2 mm 40 100,0 17 100,0 23 100,0
3-4 mm 40 100,0 16 94,1 23 100,0
> 5 mm 27 67,5 11 64,7 19 82,6

RG p = 0,7953
1-3 mm 27 67,5 13 76,4 21 91,3
4-6 mm 11 27,5 5 29,4 10 43,5
7-9 mm 0 0,0 2 11,8 3 13,0
≥ 10 mm 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Mobilidade p = 0,3979
I 14 35,0 1 5,9 5 21,7
II 9 22,5 5 29,4 4 17,4
III 0 0,0 2 11,8 3 13,0

Lesões de furca p = 0,1187
I 3 7,5 0 0,0 0 0,0
II 3 7,5 0 0,0 1 4,3
III 0 0,0 0 0,0 0 0,0

* Análise de Variância um critério (p < 0,05)

Tabela 3. Condições periodontais de ex-fumantes quanto ao período de cessação do hábito

Período de cessação
Valor deParâmetros ≤ 10 anos 11-20 anos 21-30 anos

N % N % N %
p

PS p = 0,3479
≤ 3 mm 13 100,0 6 100,0 4 100,0
4 ≤ PS ≤ 5 mm 11 84,6 6 100,0 4 100,0
5 < PS ≤ 7 mm 3 23,1 2 33,3 2 50,0
7 < PS ≤ 9 mm 1 7,7 2 33,3 2 50,0
≥ 10 mm 2 15,4 0 0,0 2 50,0

NIC p = 0,0003*
1-2 mm 13 100,0 6 100,0 4 100,0
3-4 mm 13 100,0 6 100,0 4 100,0
> 5 mm 11 84,6 4 66,7 4 100,0

RG p = 0,5905
1-3 mm 12 92,3 5 83,3 4 100,0
4-6 mm 5 38,5 3 50,0 2 50,0
7-9 mm 0 0,0 3 50,0 0 0,0
≥ 10 mm 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Mobilidade p = 0,5818
I 2 15,4 2 33,3 1 25,0
II 2 15,4 0 0,0 2 50,0
III 1 7,7 1 16,7 1 25,0

Lesões de furca p = 0,4238
I 0 0,0 0 0,0 0 0,0
II 0 0,0 0 0,0 1 25,0
III 0 0,0 0 0,0 0 0,0

* Análise de Variância um critério (p < 0,05)
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inserção clínica em pacientes com menor tempo de ces-
sação do fumo (p = 0,0003). Esse resultado também foi ob-
servado nos demais parâmetros clínicos sem diferença es-
tatisticamente significante (p > 0,05) (Tabela 3).

Quanto à história de consumo de cigarros, os resulta-
dos mais significativos foram para profundidade de son-
dagem (p = 0,0158), nível de inserção clínica (p = 0,0001)
e mobilidade dentária (p = 0,0087) em pacientes que fu-
maram durante 20 anos. Não houve diferença significante
para a recessão gengival (p = 0,1425). Não foi encontrado
envolvimento de furca nos grupos estudados (Tabela 4).

Para a prevalência de severidade da periodontite crô-
nica, foi observado maior número de fumantes com pe-
riodontite moderada, assim como ex-fumantes com diag-
nóstico de periodontite severa. Contudo, não houve
diferença estatisticamente significante (p = 0,8573). No
tocante à extensão, tanto os pacientes ex-fumantes quanto
os fumantes apresentaram a periodontite crônica em am-
bas as formas localizada e generalizada, contudo sem sig-
nificância estatística (p = 0,0916) (Tabela 5).

Discussão

O fumo é o fator de risco modificador mais fortemente
associado à periodontite5-6,25 e essa relação positiva está
diretamente voltada à resposta dose-dependente5,13. Por
outro lado, há uma redução do efeito negativo do fumo
nos tecidos orais, sugerindo que os danos ao periodonto
diminuem ou são interrompidos quando os indivíduos pa-
ram de fumar14, tornando mais lenta a progressão da
doença periodontal3.

No presente estudo, o nível de inserção clínica, que é
o padrão ouro para diagnóstico periodontal, foi maior no
grupo dos não fumantes. Houve maior prevalência de
pacientes ex-fumantes com diagnóstico de periodontite
crônica avançada, entretanto sem significância estatís-
tica. Esses dados não condizem com um trabalho que de-
monstrou uma correlação positiva entre o consumo de ci-
garros e a perda de inserção clínica8.

Os fumantes apresentaram maior sangramento à son-
dagem em comparação aos não fumantes. Esse resul-
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Tabela 4. Condições periodontais de ex-fumantes quanto à história passada de consumo de cigarros

História passada de consumo Valor de
Parâmetros ≤ 20 anos 21-30 anos ≥ 31 anos

N % N % N % p

PS p = 0,0158*
≤ 3 mm 19 100,0 3 100,0 1 100,0
4 ≤ PS ≤ 5 mm 18 94,3 2 66,7 1 100,0
5 < PS ≤ 7 mm 5 26,3 2 66,7 0 0,0
7 < PS ≤ 9 mm 4 21,1 1 33,3 0 0,0
≥ 10 mm 3 15,8 1 33,3 0 0,0

NIC p = 0,0001*
1-2 mm 19 100,0 3 100,0 1 100,0
3-4 mm 19 100,0 3 100,0 1 100,0
> 5 mm 16 84,2 2 66,7 1 100,0

RG p = 0,1425
1-3 mm 17 89,5 3 100,0 1 100,0
4-6 mm 7 36,8 2 66,7 1 100,0
7-9 mm 3 15,8 0 0,0 0 0,0
≥ 10 mm 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Mobilidade p = 0,0087*
I 3 15,8 2 66,7 0 0,0
II 2 10,5 2 66,7 0 0,0
III 1 5,3 2 66,7 0 0,0

*Análise de Variância um critério (p < 0,05)

Tabela 5. Prevalência de periodontite crônica nos grupos testados de acordo com severidade e extensão

Variáveis Ex-fumantes Fumantes Não fumantes Valor de p
N % N % N %

Periodontite crônica p = 0,3550
Não 17 42,5 6 35,3 4 17,4
Sim 23 57,5 11 64,7 19 82,6
Total 40 100,0 17 100,0 23 100,0

Severidade p = 0,8573
Leve 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Moderada 2 8,7 3 27,3 2 10,5
Avançada 21 91,3 8 72,7 17 89,5
Total 23 100,0 11 100,0 19 100,0

Extensão p = 0,0916
Localizada 10 43,5 4 36,4 9 47,4
Generalizada 13 56,5 7 63,6 10 52,6
Total 23 100,0 11 100,0 19 100,0

*Análise de Variância um critério (p < 0,05)



tado assemelha-se a trabalhos que encontraram resulta-
dos similares10,25. Entretanto, esse achado difere de Grossi
et al.21 (1997) que relataram menor sangramento gengival
em fumantes, o que pode ser justificado pelo efeito su-
pressivo crônico que o cigarro exerce na microcirculação
gengival, sendo mais expressivo nos fumantes pesados de-
vido à maior exposição ao fumo11. 

Os fumantes demonstraram maior índice de placa vi-
sível quando comparados aos ex-fumantes e não fuman-
tes. Esses achados estão em concordância com o estudo
que reportou maior acúmulo de placa em fumantes26. To-
davia, houve divergência no acúmulo de placa bacte-
riana, que variou entre quantidade pequena27 a similar21.
A diferença no nível de inserção clínica entre fumantes e
não fumantes deve-se justamente à higiene bucal inade-
quada e, por conseguinte, à quantidade grande de placa28.
Esta observação pode também estar relacionada às con-
dições psicológicas e às características de personalidade
dos indivíduos que interferem na execução dos métodos
de higiene bucal29.

Outro aspecto relevante foi o maior resultado para o
nível de inserção clínica em ex-fumantes com menos de
10 anos de cessação do hábito. Notou-se que à medida
que aumentou o tempo de cessação, houve uma dimi-
nuição dos valores encontrados para esse parâmetro
periodontal, comprovando a relação dose-dependente13.
Em pacientes que pararam de fumar há mais tempo, foi
observado o diagnóstico de saúde periodontal em rela-
ção àqueles com menor período de cessação, caracte-
rizando uma redução do efeito negativo do fumo sobre
os tecidos orais14. 

Ao considerar a história passada de consumo de ci-
garros, houve diferença estatisticamente significante
para nível de inserção clínica e mobilidade dentária.
Tais parâmetros demonstraram valores maiores em pa-
cientes que fumaram em período menor do que 20
anos em comparação aos que fumaram mais 21 anos.
Deve-se levar em consideração que a amostra anali-
sada não apresentou um número considerável de ex-fu-
mantes que foram expostos ao fumo por mais de 21
anos, fato este que pode ter influenciado no resultado
final. Contudo, esse achado está de acordo com a lite-
ratura que relatou menor prevalência de periodontite
crônica, bem como redução da profundidade de son-
dagem e nível de inserção clínica em ex-fumantes que
deixaram o hábito em um período de 10 anos15,18,20 ou
mais de 20 anos19. 

Houve maior número de ex-fumantes portadores da pe-
riodontite crônica em comparação aos fumantes, porém
sem significância estatística. Foi observada maior preva-
lência de periodontite avançada em não fumantes, se-
guida do grupo dos ex-fumantes e, por último, dos fu-
mantes. Quanto à extensão, os ex-fumantes foram os
pacientes que apresentaram as formas localizada e ge-
neralizada da doença. Todavia, esses dados não estão de
acordo com um estudo que relatou maior prevalência de
periodontite crônica severa generalizada em fumantes
do que em não fumantes e ex-fumantes30. 

O tamanho da amostra se constituiu um fator limi-
tante desta pesquisa. Portanto, os resultados aqui en-
contrados não podem ser extrapolados para toda a po-

pulação. Apesar dessa limitação, foi observado o efeito
benéfico da cessação do hábito de fumar, sugerindo que
quanto maior o tempo de cessação, melhor é a condi-
ção periodontal.

Conclusão

Diante do exposto, torna-se lícito concluir que ex-fu-
mantes com maior período de cessação do hábito de-
monstraram melhora significativa em sua condição pe-
riodontal, no entanto, por se tratar de um estudo
preliminar, novas pesquisas deverão ser realizadas para
comprovar os resultados obtidos.
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