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INTRODUÇÃO 
 
A periodontite é uma doença inflamatória dos tecidos de suporte dos dentes, causada por micro-

organismos específicos, resultando em destruição do ligamento periodontal e osso alveolar. A placa 

bacteriana é o principal agente etiológico da doença periodontal (DP), mas o tabagismo e o etilismo 

intensificam a progressão da doença e, em consequência, a perda dentária. O álcool aumenta a 

permeabilidade das células da cavidade oral à passagem das substâncias tóxicas provenientes do 

tabaco. O etilista elimina mais água do organismo através da urina e junto, a vitamina C, 

responsável pelo o auxílio da cicatrização. O cigarro causa vasoconstrição dos vasos sanguíneos na 

cavidade oral, dificulta a quimiotaxia das células de defesa e a redução do fluxo do fluído do sulco 

gengival que também é um mecanismo de defesa do hospedeiro. Este trabalho relata os hábitos de 

pacientes hospitalizados em relação ao etilismo e ao tabagismo e a perda dentária. 

 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
Este trabalho foi realizado no Hospital da Cidade de Passo Fundo, através da equipe do projeto de 

extensão “Atenção à saúde bucal de pacientes hospitalizados: uma abordagem multidisciplinar”, 

durante os meses de março a agosto de 2015. Foram incluídos na avaliação os pacientes com 

internação igual ou superior a dois dias e que aceitaram em receber orientações e cuidados em saúde 

bucal (consentimento em Termo de Consentimento Livre e Esclarecido). Foram atendidos 39 

pacientes hospitalizados (setor de emergências, hemodiálise e oncologia), sendo realizada uma 

entrevista dialogada com os mesmos, seguido da avaliação da saúde bucal e orientação de higiene 

bucal. Foram atendidos 39 pacientes hospitalizados (setor de emergências, hemodiálise e 

oncologia), sendo realizada uma entrevista dialogada com os mesmos, seguido da avaliação da 

saúde bucal e orientação de higiene bucal. Foram observados 38,4% de pacientes edêntulos totais, 

dos quais 7,6% eram somente tabagistas; 17,9%, somente etilistas; e, 48,7%, etilistas e tabagistas. 



 

Os pacientes relataram a percepção de mobilidade dental antes da perda dos dentes, sugerindo 

serem portadores de periodontite crônica avançada. O tabagismo e etilismo influenciam 

negativamente a preservação dos dentes em boca, agravando as doenças periodontais. A atuação do 

Cirurgião-Dentista em ambiente hospitalar contribui para o diagnóstico das doenças bucais, 

proporcionando orientações adequadas e melhoria na saúde, aprimorando trabalho em equipe 

multidisciplinar com foco na qualidade de vida e bem-estar dos indivíduos. 

 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
A Odontologia Hospitalar visa ampliar os cuidados aos pacientes através de equipes 

multidisciplinares, incluindo aos demais cuidados, atenção à cavidade bucal. Desta forma, 

observações sobre necessidades dos pacientes assim como compreender quais foram os motivos que 

os levaram a perder seus dentes naturais e a relação com o uso de bebida alcoólica e cigarro pode 

contribuir para o entendimento da condição atual da saúde bucal. 
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