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Introdução

As lesões odontogênicas compreendem um importante grupo de patologias orais e maxilofaciais. O rastreamento e identificação dessas lesões que acometem o

sistema estomatognático são extremamente importantes para o conhecimento do perfil epidemiológico da população e, consequentemente, para o aprimoramento

das abordagens diagnósticas e terapêuticas. O objetivo do presente estudo foi identificar a frequência e descrever as principais características de lesões de origem

odontogênica diagnosticadas histologicamente em um laboratório de patologia de um Hospital Geral Universitário Terciário.
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Topografia

A mandíbula aparece como principal sítio para

todas lesões estudadas (61%) e houve uma

discreta predileção pelo sexo feminino (54%), com

exceção do Ceratocisto Odontogênico.

Os dados observados corroboram com a literatura/estudos existentes quando referentes à prevalência e à raridade de alguns diagnósticos. Os estudos

epidemiológicos são fundamentais na elaboração de estratégias públicas, além de permitir um maior conhecimento do perfil e do comportamento das lesões.

 Estudo observacional analítico

transversal retrospectivo.

Amostra e coleta de dados

 Serviço de Patologia da Irmandade da

Santa Casa de Misericórdia de Porto

Alegre;

 Casos atendidos entre 2006 e 2018, com

diagnóstico histopatológico de Lesões

Odontogênicas;

 Prontuários avaliados manualmente por

pesquisadores previamente calibrados;

 Foram levantadas características clínicas,

demográficas e histopatológicas;

Critérios de inclusão

 Prontuário legível;

 Sexo;

 Aspecto clínico;

 Diagnóstico histopatológico;

 Tratamento;

 Evolução;

 Data de óbito/última visita;

Critérios de exclusão

 Não apresentarem no mínimo 4

critérios de inclusão;

 Bloco de parafina não disponível;

Agradecimentos:

Análise estatística

 Software SPSS 20 (IBM Corporation, Armonk,

New York, USA);

 Foram feitas análises qualitativa e quantitativa, e

a distribuição das variáveis quantitativas foi

testada por meio do teste de Kolmogorov-

Smirnov;

 P < 0.05 foi considerado significativo

BIC/UFRGS Projeto 34915

Metodologia

Resultados Parciais

Conclusão

Questões éticas

 Este experimento foi aprovado no Comitê de

Ética sob n° CAAE 76809417.2.0000.5335

 Foram identificados um total de 161 casos de cistos e tumores odontogênicos;

 Houve uma maior prevalência de lesões císticas em relações aos tumores odontogênicos (Gráfico 1);

 Apenas um caso de neoplasia maligna foi observado;

 Em relação às lesões odontogênicas mais prevalentes, observou-se um maior número de casos de Cistos Dentígeros (Gráfico 2).

Gráfico 1: Prevalência de cistos e tumores odontogênicos Gráfico 2: Distribuição dos casos das lesões mais prevalentes


