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RESUMO – O objetivo geral deste projeto de extensão é prestar o serviço de análise histopatológica 

das peças anatômicas obtidas de lesões bucais na Clínica de Odontologia da UEPG com emissão de 

laudos. Além disso, são objetivos específicos: - Despertar o interesse acadêmico entre os alunos do 

Curso de Odontologia da UEPG pela Especialidade de Patologia Bucal e Estomatologia; - Criar um 

banco de casos clínicos que permitirá futuras pesquisas, tanto de Iniciação Científica, como nos 

cursos de Pós-Graduação em Odontologia; - Produzir coleções didáticas de lâminas histopatológicas 

que poderão ser utilizadas nas aulas práticas de Patologia Geral e Bucal; - Contribuir nas pesquisas 

que estão sendo realizadas junto ao Programa de Pós-Graduação em Odontologia (Mestrado e 

Doutorado). Como metodologia, foi utilizada a estrutura do Laboratório de Histopatologia do 

Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UEPG. Participam do projeto dois Patologistas 

Bucais (docentes de Odontologia), quatro acadêmicos (Odontologia da UEPG) e duas pós-

graduandas (Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UEPG). Os resultados obtidos até o 

momento foram 75 peças cirúrgicas processadas e analisadas oriundas do Serviço Odontológico da 

UEPG; produção de coleções didáticas de lâminas histopatológicas utilizadas no processo de 

ensino/aprendizagem das aulas práticas de Patologia Geral e Bucal; incorporação de novos casos 

clínicos ao banco de dados já existente, colaborando para futuras pesquisas, tanto de Iniciação 

Científica, como nos cursos de Pós-Graduação em Odontologia; contribuição em pesquisas que 

estão sendo realizadas junto ao Programa de Pós- Graduação em Odontologia (Doutorado) e nos 

Programas de Pós-Graduação em Farmácia e Biologia Evolutiva. Conclui-se que o projeto 

extensionista está sendo relevante para agilidade e ou diagnóstico de doenças bucais da comunidade 

pontagrossense e colabora extensivamente para o ensino e a pesquisa em saúde desta instituição. 
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Introdução 
 

  Diversos tipos de lesões podem acometer os tecidos bucais associadas ou não ao dente, 
sendo estas comuns na população em geral (DEBONI, et al. 2005). No processo de diagnóstico das 
diversas doenças do sistema estomatognático é imprescindível à realização de anamnese criteriosa e 
exame físico minucioso dos tecidos bucais, bem como a solicitação de exames complementares mais 
específicos, quando necessário. Isto se deve ao fato das lesões bucais nem sempre manifestam 
características clínicas que permitem estabelecer o diagnóstico, logo os exames complementares 
auxiliam não só no diagnóstico, mas também no prognóstico, plano terapêutico e proservação do 
paciente (BARBOSA et al., 2005). Dentre os exames complementares pode-se citar a biópsia. Esta é 
uma ferramenta indispensável no processo diagnóstico, pois a técnica é confiável e de fácil execução, 
bem como contribui para o diagnóstico definitivo da grande maioria das lesões bucais (CAUBI, et al., 
2004; SIMÕES, et al. 2007). No entanto, após a remoção do tecido (peça anatômica) é necessário o 
envio ao Laboratório de Patologia Bucal para que seja feito o processamento histológico do material, 
interpretação da lâmina e emissão do Laudo Histopatológico ou Anatomopatológico. Para Simões et 
al. (2007) a realização do exame histopatológico deve ser rotina na prática diária dos procedimentos 
odontológicos. 

  Infelizmente na cidade de Ponta Grossa não há nenhum centro especializado na área de 
Patologia Bucal, com emissão de Laudos Histopatológicos especificamente da região bucal, por isso, 
este projeto de extensão visa tentar suprir este déficit que há na cidade de Ponta Grossa e na região 
dos Campos Gerais. 

  A Universidade deve ser um centro de excelência no que diz respeito ao tratamento 
odontológico aos pacientes que a procuram e para tanto é importantíssimo que haja o serviço de 
Exame Histopatológico das lesões bucais dentro da Instituição, como já ocorre em outras 
Universidades tanto do Paraná com do Brasil. Com a estrutura que se tem dentro da UEPG, 
principalmente junto ao Programa de Pós-Graduação em Odontologia “Stricto sensu” seria possível 
disponibilizar tal serviço. 

  Criando-se esse serviço será possível montar um banco de casos que permitirão no futuro a 
realização de diversas pesquisas científicas, as quais contribuirão para melhorar a compreensão das 
diversas alterações que ocorrem nos tecidos bucais. Os estudos epidemiológicos perfazem 
importante papel na saúde pública e no que se refere à estomatologia, revelando a prevalência, a 
incidência e a evolução de inúmeras doenças que acometem a boca, bem como a distribuição 
percentual dentro de características próprias de determinadas populações regionais e mundiais 
(NASCIMENTO et al., 2005), sendo que estes estudos poderiam então ser realizados na UEPG. 

  Do ponto de vista educacional, os alunos da graduação e pós-graduação terão a 
oportunidade de aprofundar os conhecimentos na área de Patologia Geral e Patologia Bucal, pois 
poderão vivenciar a rotina do Laboratório de Histopatologia, bem como, terão oportunidade de 
interpretar lâminas histológicas e discutir os casos com os professores da área de Patologia Bucal e 
Estomatologia da UEPG. As metodologias utilizadas no Laboratório de Histopatologia, também 
poderão ser utilizadas em pesquisas tanto para iniciação científica como para os pós-graduandos em 
suas dissertações ou teses. 

 Portanto o serviço de Exames Histopatológico das peças anatômicas obtidas de lesos bucais 
na Clínica de Odontologia da UEPG trará vantagens tanto para a comunidade da região dos Campos 
Gerais como também para os próprios alunos de graduação e pós-graduação da UEPG.   
 

 
Objetivos 

 
 

  O objetivo geral é prestar o serviço de análise histopatológico das peças anatômicas obtidas 
de lesões bucais na Clínica de Odontologia da UEPG com emissão de laudos. Além disso, também 
são objetivos deste projeto - Despertar o interesse acadêmico entre os alunos do Curso de 
Odontologia da UEPG pela Especialidade de Patologia Bucal e Estomatologia; - Criar um banco de 
casos clínicos que permitirá futuras pesquisas, tanto de Iniciação Científica, como nos cursos de Pós-
Graduação em Odontologia; - Produzir coleções didáticas de lâminas histopatológicas que poderão 
ser utilizadas nas aulas práticas de Patologia Geral e Bucal; - Contribuir nas pesquisas que estão 
sendo realizadas junto ao Programa de Pós-Graduação em Odontologia (Mestrado e Doutorado). 
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Metodologia 
 

  Com a estrutura disponível atualmente na UEPG foi possível a realização do Serviço de 
Histopatologia Bucal, não sendo necessários investimentos em estrutura e matérias/reagentes por 
parte do Departamento de Odontologia. 

  Todas as peças cirúrgicas foram obtidas por biópsia ou curetagem decorrentes de lesões 
bucais foram recebidas no Serviço do projeto. A origem desse material foi o Serviço Odontológico 
própria Universidade (UEPG).  

  Ao chegarem ao Laboratório de Histopatologia Bucal, esse material foi cadastrado e os 
dados arquivados. Em seguida, as peças foram submetidas ao processamento histológico, corte 
histológico (em micrótomo) e coradas em Hematoxilina e Eosina (Coloração de rotina). Todas essas 
etapas foram realizadas pelos extensionistas, tanto da graduação como da pós-graduação, porém 
sempre com supervisão dos professores (da disciplina de Patologia Bucal) que participam do Projeto. 

  Na sequência as lâminas foram analisadas em microscopia de luz e os casos discutidos 
entre os extensionistas e os professores patologistas participantes do projeto. Além disso, a 
discussão dos casos foi aberta a toda comunidade acadêmica, porém sem a identificação do 
paciente. Ao final foram confeccionados os laudos (com o acompanhamento dos professores de 
patologia), estes digitados e envidados aos serviços de origem. 

  Tanto os blocos de parafina contendo a peça cirúrgica, como as lâminas, dados clínicos e os 
laudos emitidos foram arquivados em local apropriado. 

  Os casos característicos analisados foram replicados e as lâminas utilizadas nas aulas 
práticas de Patologia Geral e Bucal, ministradas durante o Curso de Odontologia da UEPG.  

  Os pós-graduandos vinculados aos programas de Pós-Graduação em Odontologia e de 
outras áreas da UEPG (Odontologia, Farmácia, Biologia), que tiveram a necessidade de auxílio na 
confecção de lâminas histológicas e análise histopatológica do material também puderam contar com 
esse serviço. 

 
 

Resultados 
 

  Foram processadas e analisadas 75 peças cirúrgicas enviadas ao Laboratório de 
Histopatologia Bucal oriunda do Serviço Odontológico da UEPG. 

  A participação de alunos extensionistas do curso de Graduação e Pós-graduação em 
Odontologia despertou o interesse e aprofundar o conhecimento destes acadêmicos pela 
Especialidade de Patologia Bucal e Estomatologia. 

  O material coletado e enviado permitiu a produção de coleções didáticas de lâminas (60 
lâminas – 3 casos com 20 lâminas cada) histopatológicas que estão sendo utilizadas nas aulas 
práticas de Patologia Geral e Bucal diversificando e enriquecendo a qualidade de ensino. Além disso, 
a incorporação de novos casos clínicos ao banco de dados já existente, o que permitirá futuras 
pesquisas, tanto de Iniciação Científica, como nos cursos de Pós-Graduação em Odontologia. 

  O projeto contribuiu para o desenvolvimento das pesquisas que estão sendo realizadas junto 
ao Programa de Pós- Graduação em Odontologia (Doutorado), cujo título “Efeito de um inibidor 
seletivo para COX-2 sob o infarto miocárdico induzido por Izoprenalina em ratos com periodontite”; e 
no Programa de Pós-Graduação em Farmácia cujo título “Estudo fitoquímico e avaliação antitumoral 
do látex de Synadenium grantii Hook f. (Euphorbiaceae)” e Biologia Evolutiva. 

 
 

Conclusões 
 

  Conclui-se que o projeto extensionista está sendo relevante para agilidade e ou diagnóstico 

de doenças bucais da comunidade pontagrossense, para ascensão da qualidade de ensino e 

pesquisa da área de patologia bucal desta instituição. 
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