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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. Foi realizado 

um estudo retrospectivo buscando casos com diagnóstico histopatológico de lesões 

odontogênicas, atendidos entre 2006 e 2018, no Serviço de Patologia da Irmandade da Santa 

Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Os prontuários foram avaliados manualmente por 

pesquisadores previamente calibrados, sendo levantadas características clínicas, demográficas 

e histopatológicas. Foram identificados 161 casos de lesões odontogênicas. Houve uma maior 

prevalência de lesões císticas (n=104) quando comparado com tumores odontogênicos 

(n=57). Apenas 1 caso de neoplasia maligna foi observado. As lesões mais frequentes foram: 

cistos dentígeros (n=75, 47% dos casos), ceratocistos odontogênicos (n=26, 16%), odontomas 

(n=26, 16%) e ameloblastomas (n=26, 16%). Dentre as topografias mais afetadas, 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. 
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