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CITOPATOLOGIA:  AVALIAÇÃO  DOS  PACIENTES  AMBULATORIAIS  DA  DISCIPLINA  DE 
PRÓTESE TOTAL. Patrícia P. Picada, Manuel S. Filho, João J. D. Barbachan, Pantelis V. Rados. (C. P. G. - 
Patologia Bucal, Faculdade de Odontologia, UFRGS). 
A citopatologia representa um exame fundamentado na raspagem de células superficiais da mucosa para posterior 

análise microscópica. Em decorrência do sucesso do método na prevenção do câncer do colo de útero, sua utilização foi estendida 
para outras áreas como a cavidade bucal. O presente trabalho tem como objetivo relacionar o padrão citopatológico da mucosa 
bucal em áreas de risco para o câncer. Foram realizados exames citopatológicos em vinte pacientes que procuraram o ambulatório 
de prótese total da FO-UFRGS para substituição das dentaduras em uso. Os esfregaços foram feitos antes do início das moldagens 
e duas semanas após a colocação das próteses novas. Após a análise microscópica dos exames, obtiveram-se os seguintes 
resultados iniciais: a) Assoalho - cinco casos classe I de Papanicolaou (células normais), quinze casos classe II de Papanicolaou 
(células normais e células inflamatórias) e nenhuma caso classe III de Papanicolaou (células com alterações displásicas). b) 
Língua - cinco casos classe I, doze casos classe II e três casos classe III. c) Lábio - quinze casos classe I, um caso classe II e 
quatro casos classe III. Nove pacientes retornaram para a avaliação final, apresentando os seguintes resultados : a) Assoalho - três 
casos classe I, quatro casos classe II e dois casos classe III. b) Língua - quatro casos classe I, quatro casos classe II e um caso 
classe III. c) Lábio - seis casos classe I, dois casos classe II e um caso classe III. Após análise estatística, não foi encontrada 
diferença significativa entre os resultados antes e após tratamento. Porém nota-se tendência para um menor número de casos 
classe II após a substituição das próteses. (FAPERGS/UFRGS). 




