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002 AVALIAÇÃO  CITOPATOLÓGICA  DA  MUCOSA  BUCAL  DE  PACIENTES  E  ALUNOS  DA 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Helena 
G. Carracho, Manoel S. Filho, Pantelis V. Rados, João J. D. Barbachan (C.P.G. em Patologia Bucal, Faculdade de 
Odontologia, UFRGS). 

A citopatologia é um exame no qual obtém-se por raspagem células da mucosa para uma posterior análise microscópica. Este é 
um método consagrado na prevenção do câncer de colo de útero. O objetivo deste trabalho foi analisar o quadro citopatológico de 
pacientes com diferentes experiências de cárie, já que o padrão celular pode variar conforme alguns agentes irritantes como 
próteses mal adaptadas, doença periodontal e alta atividade cariosa. A coleta de material foi feita em áreas de risco de câncer 
bucal e, posterior observação microscópica. A raspagem foi feita em pacientes de idade entre 18 e 24 anos examinados na triagem 
da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul com CPO-D maior que 3 (grupo A) e em alunos do 
curso de Odontologia da UFRGS com CPO-D menor que 3 (grupo B). As amostras foram analisadas segundo os critérios de 
Papanicolaou. Em língua foram observados 3 citopatológicos classe I, 5 classes II e nenhuma classe III no grupo B. No grupo A 
observou-se 2 resultados classe I, 16 classes II e 2 classes III. No assoalho foram diagnosticadas 4 classes I, 4 classes II e 
nenhuma classe III no grupo B. Já no grupo A, os resultados foram 5 classes I, 14 classes II e 1 classe III. No lábio, os resultados 
no grupo B foram 5 classes I, 3 classes II e nenhuma classe III. No grupo A, foram 13 classes I, 5 classes II e 2 classes III. Não foi 
observada diferença estatística entre os grupos analisados quando consideraram-se os sítios anatômicos especificamente, mas 
houve tendência de menor número de classe II no grupo B. (FAPERGS\ UFRGS). 




