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WBSUNIO 
Esta pesqiaisa tem como objetivo estudar a influi?naiia do hnao sobre a ~r~ucosa bucal em pacientes do sexo mascuho, 

acima dos 30 anos. ReaBizsu-se uma avaliaqão citol6gica qua%itativa (observação dos critkrlos de malignidade celular de 
Papanêicolaoi~) e quarãtitativa (coa-itagern de céBuBas de diferentes graus de maturagão esfoliadas da mucosa bucal). 

Foram exarnkaa.d~s 100 pacientes, sendo 50 hrnaartes (com no n~ir~imo I0 anos de hAbito) e 50 nZo-hasmantes, com idade 
variarido entre 30 e 7h3 anos, e páabacosa bucal ciii~icammte no~mãl. As &as selecionadas foram vermelháo do 1âbXs 
inierior, borda da língua (lado direito) e assoallhs bucal (lado esquerdo). As lâminas foram coradas pela técnica de 

Papanlcolaoia modificada e observadas em sraicroscóplo 6ptico binocular no aumento de 400X. 
Não forana observadas características ciitoBhgicas de malignidade, nas regióes anatoniicas pesquisadaç. O número de 

eçfregaqos inflarnatórrlos (classe 11) foi maior no grupo dos fumantes. Além de observar-se urn aumento da velocidade de 
niaSurag5o celu%ar ou menor adesividade nas célanlas epiteliais. 

Pelo exposto concluirnos que o furrao altera o padráo citológico das áreas anatomicas avaliadas interferindo no processo 
de naatnara$?io celular. Tais a%teracões podem ser entendidas como unia adapta~5o do epitélio de revestimento bucal 5s 
agressgíes provocadas pelos agentes fisico-químicos do hn10 percebidas pela citologia mas ainda sem manifestaq6es 

c8 ánicas . 

UNITERMOS 
CEtologia eçfoliativa, Citologia bucal, Câncer b~acal. 

SUMMARY 
This research is aimed to stisdy t11e influente of smoking on oral rnucosa in maPe patients above thkilrty years of age. It 

was done a qualltafive citopathsPogic assessment (based upon Papanicolaoaa's celular maligmncy criteria) bând 
qkaanbita6-8~~ (celiular count of dlfferenit degaees of ~naturafion? exfoliated dPom oral rnucosa). 

One-hu~adred patients were examined, being 50 of them sniokers (at Beast tem years of kaabit) and 50 non-smokers, with 
ages ranging from 30 io  79 years, and clhiically aaormal oral mucosa. Çelected aseaç included Iowc-r Bip red area, bordes si 

tongue and sral Aoor. ABP specirnera were stained by modified Pnpafieolaoaa. technique, m d  visualised under light 
microsêopy on 46BOx. 

It has nof been observe$ mahglant citoXogica1 features on the aa~atomic regions sbdied. m e  aiugiaber of infla 
scrappings (CBass II) was the speed of cehX rnatura~on or less adhesion on epifhelial ceQls. 

The consiusion ns that snaoking aEterç the citopathologàc pattern od s~badied ax~atomiê areas, interdering in its se11 
matmation process. It can be inferred as na adaptation of sral epithelium to aggression carried ou& bgr physical and 

chernical agents in ssmoking, that can be percelved by citopathoBogy, buk- sRilB wi&out clinical features. 
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* Disserta~áo apresentada como parte dos requisitos obrigdtóraos para a obtcn~ão do título de mestre em Odontologaa, área de concenlra$áo 
em P,~tologia Bucal. 
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