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RESUMO 

O presente trabalho trata-se de um estudo retrospectivo, em que será 

realizado o levantamento dos diagnósticos histopatológicos das lesões biopsiadas 

na clínica odontológica da Faculdade de Odontologia da FMU e das características 

epidemiológicas dos pacientes portadores destas lesões no período de Janeiro de 

2011 a Dezembro de 2015, a partir do Livro de Registro de peças operatórias da 

clínica, das fichas clínicas de encaminhamento anexadas às peças e dos laudos do 

exame anatomopatológico contidos nos prontuários dos pacientes. 

 

INTRODUÇÃO 

Os estudos epidemiológicos são importantes para se conhecer a prevalência 

e a incidência das lesões bucais, suas principais características e o perfil dos 

pacientes acometidos. As publicações a respeito de características epidemiológicas 

de lesões bucais ainda são escassas. No Brasil, por toda a sua variação climática, 

sócio-econômica e cultural, a realização desses estudos é de fundamental 

importância, pois retrata a realidade em que vive uma determinada população, 

contribuindo para melhorias nas condições de saúde bucal de toda a população. 

Estes estudos podem também direcionar conteúdos programáticos a serem 

abordados nos cursos de graduação e pós-graduação na área odontológica. 

OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo é avaliar a frequência de lesões bucais, sua 

distribuição quanto ao gênero, etnia, idade, localização anatômica, a partir de fichas 

clínicas e de laudos anatomopatológicos contidos nos prontuários dos pacientes 

atendidos na Clínica Odontológica do Centro Universitário das Faculdades 

Metropolitanas Unidas no período de 2011 a 2015. Além de, comparar as hipóteses 

diagnósticas com o laudo histopatológico final.  

 

METODOLOGIA 

A partir destes dados serão determinados então: A frequência de cada lesão 

individualmente; A frequência de cada lesão por grupo de classificação; As 

características epidemiológicas dos pacientes portadores dessas lesões. A 

verificação da correspondência entre hipóteses diagnósticas iniciais com o laudo 

histopatológico final. As lesões serão classificadas nos grupos: Periapicopatias, 



Cistos, Patologias periodontais, Patologias de glândulas, Lesões reativas, Injúrias 

físicas, Doenças imunomediadas, Lesões potencialmente malignizáveis, Neoplasias 

benignas de tecido mole, Neoplasias malignas de tecido mole, Lesões pigmentadas, 

Lesões de origem viral, Tumores odontogênicos, Patologias ósseas, Alterações de 

desenvolvimento da região Maxilofacial, Alterações vasculares e um grupo em que 

foram reunidos os tecidos com: aspecto de normalidade e/ou material insuficiente 

para diagnóstico. 

 As informações coletadas serão tabuladas e submetidas a procedimentos 

estatísticos, sob análise descritiva. Os dados coletados serão processados e 

analisados estatisticamente com procedimentos simples e auxílio do programa 

BioEstat 5.3 e Excel. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A cavidade oral é uma das partes constituintes do trato gastrointestinal e pode 

ser acometida por doenças, variando desde alterações de desenvolvimento até neo-

plasias malignas agressivas e metastizantes. O diagnóstico correto das mais 

variadas lesões que acometem o sistema estomatognático é essencial na 

Odontologia, e um elemento importante para o diagnóstico clínico é o conhecimento 

da frequência relativa ou prevalência dessas lesões. Para tanto, os estudos epi-

demiológicos constituem um instrumento fundamental, pois promovem a avaliação 

das condições de saúde da população, por meio da investigação de seus determi-

nantes e das ações destinadas a alterá-las.  

Compete ao cirurgião-dentista desempenhar importante papel na prevenção e 

no diagnóstico precoce das lesões que se manifestam na cavidade oral, por manter 

contatos regulares com os pacientes e ser a boca um sítio de fácil acesso e de 

ampla visualização. (ALVES, et. al., 2005). No processo de diagnóstico das diversas 

patologias do sistema estomatognático é imprescindível a realização de uma 

anamnese criteriosa e de um exame físico minucioso da cavidade oral, bem como a 

solicitação de exames complementares mais específicos, quando necessária. 

Portanto, o clínico deve sempre pensar na indicação da realização da biópsia, 

exame simples, mas fundamental na análise das alterações do padrão de 

normalidade presentes nos processos patológicos (LANGLOIS, 1991).   

Numerosos são os trabalhos na literatura em relação à prevalência das lesões 

bucomaxilofaciais, porém, a maioria dos estudos fornece dados restritos a algumas 



lesões, o que não permite uma visão ampla da ocorrência das doenças. 

Considerando que os diagnósticos histopatológicos mostraram inúmeras variações 

quanto à natureza das lesões e aos índices encontrados e que os trabalhos 

epidemiológicos abordam lesões bucomaxilofaciais de origem tecidual diversa ou 

envolvem somente o câncer oral, verifica-se a necessidade de pesquisas 

direcionadas ao grupo de lesões de mesma origem tecidual e com um intervalo de 

estudo mais longo (LOUREIRO, et. al., 1997).  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Resultados preliminares obtidos denotam que de acordo com o livro de 

registro de biópsias, durante esse período foram realizadas um total de 204 biópsias, 

e as peças anatômicas enviadas para análise anatomopatológica. Em levantamento 

parcial de prontuários dos pacientes que realizaram as biópsias e apresentam 

diagnóstico final, foram observados a maior prevalência de pacientes leucodermos, 

gênero feminino, sexta década de vida. As lesões com maior prevalência foram o 

fibroma, uma lesão benigna de tecido conjuntivo, e a Hiperplasia Fibrosa 

Inflamatória, uma lesão reacional. 
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