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RESUMO

O tabagismo é um hábito adquirido reconhecido por promover diversos efeitos na cavidade oral, resultantes principalmente de alterações no 
fluxo sanguíneo local, na cicatrização tecidual e nas respostas inflamatória e imunológica. O comprometimento do sistema imune poderia facilitar 
a extensão do processo de destruição óssea perirradicular e/ou interferir com os eventos de cura e reparo seguintes ao tratamento endodôntico.  
Portanto, um aumento do número e/ou tamanho das lesões perriradiculares seria esperado em tabagistas. É possível pressupor que o tabagismo 
poderia ser considerado um modificador da doença, ou seja,  mesmo não sendo a principal causa para o desenvolvimento de lesões 
perriradiculares pode influenciar na evolução das mesmas. Porém, ainda são poucos e contraditórios os estudos correlacionando a influência do 
tabagismo na prevalência de lesões perirradiculares O objetivo deste estudo foi avaliar a influência do tabagismo na prevalência de lesões 
perirradiculares. Foram selecionadas 168 fichas clínicas de pacientes fumantes e não fumantes pareados por idade e sexo. Os exames 
radiográficos foram analisados quanto ao número de dentes, presença de lesão perirradicular (critério para sucesso endodôntico PAI) , presença 
de tratamento endodôntico, a qualidade da obturação dos canais e a qualidade da restauração coronária. Os dados foram analisados utilizando o 
programa SPSS. Foram avaliados 1.984 dentes do grupo de fumantes (23,6 ± 6,7 dentes por paciente) e 2.103 em não fumantes (24,5 ± 6,7 dentes 
por paciente). 82% dos fumantes e 79% dos não fumantes apresentavam dentes associados à lesão perirradicular. Em fumantes, dos 127 dentes 
de tratados endodonticamente, 59 estavam associados à lesão perirradicular (35 obturação do canal satisfatória e 19 obturação do canal e 
restauração dentária satisfatórias). Em não fumantes, dos 91 dentes tratados endodonticamente, 60 estavam associados à lesão perirradicular 
(23 obturação do canal satisfatória e 22 obturação do canal e restauração dentária satisfatórias). Não foram observadas diferenças significativas 
entre os grupos para todos os parâmetros avaliados. Os resultados do presente estudo não demonstraram diferenças significativas na prevalência 
de lesões perirradiculares entre fumantes e não fumantes. Acredita-se que novas pesquisas devem ser realizadas para o melhor esclarecimento 
do efeito específico deste hábito na evolução de lesões perirradiculares.
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