
Acadêmicos de Odonto ogia e o Diagnóstico das 
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RESUMO 
E ~ i e  irabalho foi realizado para esclareces algumas dúvidas sungidas no departamento de Patologia da &O-UFGRS. 

8 riosso questionarrienhn se flnndamenta na observação do baixo níarnero de exarnes his8opa"tolgicos requeridos pelos alunos desta institui- 
qáo, apesar baa núwaero siginficatiiro de pacienles que estes atendem nesta mesma faculdade. Este falo nos remete a urna discordância com 

a iiteraiinsa, pois esb apresenla indices razo8veis de lesão por paciente, bem maiores dos que os apresentados a i-iós. 
Realizou-se, en88a,, esta pesqrnisa junto à urna amostra aleaioria de alunos que prestavam atendimento no ambulatório da faculdade, avalian-. 

do a conduta clínica dos mesmos no que se referia a o diagnóstico de leâãies presentes. 
No:;sos rssilllados não foram distantes dos apsesentados pela literatura, demonstrando a exist6ncia de falhas na abordagem do paciente por 

pade do aluno, no que diz respeito ao exame clínico. 

SUMMARY 
'This rssearch was planed to demonstrate ihe behavior of studersts of the two lasl years o$: Zhe Dental school do CIFRGS when treaung patiens. 
l3airin.j alie cliriical treatment we intercept lhe s;iinicâl worlr proced~ire and presented a form to be filled by the çludent. This questionnaire was 

plailed to disclose if before stasting the clinical work, student use to exam pa'rients looking for lesions, excluding the one he was treating. 
%*Ira result showed that MO% of percents in treatrrierat had al leasl one lesion more. And 80% of sludenls diagnose any lesion different of that 

Ihey where treating. 
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Esis trabalho foi realizado com o objetivo 
de ideittificar ia tipo de conduta urínica dos 
alu~sos da F'Ci-PJFWGS, do 3 O  E? C' anos frente 
aos pacientes que buscani atendimerltca em 
diferei.x;es r:liraicas da fatuidade. 

r:: c:iagriBçlicer e o tralaant~~to dos vários 
prrikll~u;la:; que aconietem a regi20 be~cal c 
per;b~nsr:rai são de responsabilidade do cirbia; 
giao denilsta, ri30 sendo aceilável que estas 
pl-~icslol.ias passem despercek)irlas. 

1.J;li ~iidicativa, da pouca irnpnfl2nc;ia dada 
a9 tipo de a:ondcata clinica do cirlurgi3,o dentisiu 
esEB rep~,esenlada pelo pequeno whrnero d.5 
t?~i:idor.; q~je são eracontiardo~ nesta áre:;1. Ain- 
da ,sr;lnu~~ cio<; trabalhos conãullados, poi,!cos 
poderi" S ~ C .  !ISD~OS 11a pesquisa bibliogs'5fica 
que 91-oê~sra colocar a coridgla p.jrofiçsional 
íãer:le iis patologias da boca. 

PoaTe-.se ~:oncl~air que ~nuitos d(3s indiviidid- 
cs qiiv passam pelos cosssrslt6rios dentárioâ 
poss:ssrn 30 sncnos uma lesão albrn daqdelca 
(pie nloli\tou a uonsulta segur~do estudo de 
Bca~iquc~~. 

Esie dado refor&a o obleiivo do rioçso 
trabalho que procura r~iostrar a imporlancia do 

exarne ciíraico apurado 

Rsvis3o da Literatura 
No estudo retrospectivo realizado por 

BoitorriUeyi que "triha como finalidade estabe- 
lecw as condi~bes osofaciais de 981 pacien- 
tes examiriados na George Gown University 
ern um período de 7 anos foi encontrado que 
55,%% destes procuraram atendimento por 
problemas de rnucosa. Deste nionta~~te, 14,7% 
apraseriiavam líquen plano, 8,8% aAa recoi- 
rente, 5,l% xerosbw~ia e 2,5% candidiase. 

Rouqiret 8 Gundlach colheram os dados 
clinicos de 23.6165 pessoas residentes em 
Minessola com ajuda de um sistema uriificads 
integrarido várias clínicas odontológicas e 
depataamenaos de saude da cidade em busca 
de !esties [-ia mucosa da lingua. A idade da 
naiaria dos pacientes (91 %) variava entre 40- 
79 anos. Encontraram os seguintes indiceçi 
para cada IkPOO individi~os, 3,4 possuirarn 
varicosidades linguais, 3,2 lingzda Bissiarada, 
3 , i  gioçsite niigra'rioria e %,6 leueoplasia. 

Ghose e Baghdady6 realizaram um traba- 
lho com 6099 crianças iraquianas em idade 
escolar (6-12 anos) que consistia em um em- 

me da língua destas em busca de ariornalias e 
foi encontrada glossite migratória em 4,6% 
dos meninos e 4,0% das meninas. 

Di11ey4 também apresenta as patologias 
que encontrou com maiorfrequência na língua 
de crianças. Por ordem são elas: a glossite 
migratória, a linguafissurada ea rnacroglossia. 
Também o fibrorna, o lipoma, o papiloma e o 
anuêocele aparecem com ceda frequência. 

Em um estudo realizado em 230 pacientes 
idosos moradores de asilo lar do velhinhos de 
Piraeicaba, Jianioro anotou preval6ricia de 20% 
de estomatites protélicas, 1 1,8% de hiperplasia 
fibrosa, 11 3% de varicosidades sublingi~ais e 
9,3% de queiliie angular. A candidíase ficou 
errn 2,2% e a iilcera traiirnálica ern 2,6%. Este 
estudotambém mostrou queo maiorpercentual 
de lesões bucais de muccsa estava relaciona- 
do com pacientes que fazem uso de próteses. 

Em Cuba, Rsdrigueal' fizeram iam traba- 
lho com 749 operârios urbanos, maiores que 

" Trabalho apresentado durarite (7 VI salão de 
iniciação científica da (JFRGS. 

"" Professor no curso de Mestrado em Patologia 
bucal UFRGS. 

"*" Bolsista de iniciaçao científica IJFWGS. 
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