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Introdução: o tabagismo é um relevante problema de saúde pública e, na odontologia, pode estar relacionado 
a doenças orais, como câncer e periodontite. Desta forma, o papel do cirurgião-dentista faz-se de fundamental 
importância para o combate do tabagismo e doenças associadas. Objetivo: relatar a experiência das estratégias de 
saúde contra o tabagismo, por meio do projeto de extensão Tabagismo na Odontologia da Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB), Campus I. Material e Método: o projeto de extensão tem parceria institucional com o Programa 
Multidisciplinar de Tratamento do Tabagismo (PMTT), que encontra-se vinculado à Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG). Em relação à odontologia, no primeiro momento, é ministrada uma palestra de 
educação em saúde sobre as repercussões do tabagismo na saúde oral, assim como o preenchimento de uma ficha 
de inscrição com algumas informações gerais do paciente. Posteriormente, será chamado para realizar a primeira 
consulta e acompanhamento na Clínica Escola de Odontologia da UEPB. Resultados: os pacientes são atendidos 
segundo suas particularidades clínicas, sendo realizados diagnósticos de doenças orais, estabilização e tratamento 
de quadros patológicos, ações educativas de prevenção, solicitação de exames complementares e encaminhamentos 
adequados. Deve-se ressaltar que, além dos efeitos positivos para o paciente, insere-se o estudante de odontologia 
em estratégias multidisciplinares para um atendimento segundo as especificidades do perfil tabagista. Através da 
equipe multiprofissional (Medicina, Psicologia, Odontologia, Farmácia, Educação Física e Nutrição), tem-se uma 
ação interdisciplinar para um tratamento efetivo dos pacientes tabagistas e, assim, uma reorientação dos hábitos 
de vida. Conclusão: por conseguinte, a odontologia - inserida na equipe multiprofissional - desempenha uma 
significativa atuação na prevenção e no controle do tabagismo, considerando uma abordagem biopsicossocial e 
humanizada do paciente.
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