
Diagnóstico histológico de doenças
da boca: Laboratório de Patologia
Bucal da UFSC - ano 201 8

Coordenadora: Elena Riet Correa Rivero
E-maxi institucional: elena.riet@ufsc.br
Área temática do projeto: Saúde
Público Alvo: Pacientes atendidos nas clínicas dos cursos de Graduação e
Pós-graduação em Odontologia da UFSC e diversos Centros de Especialidades
Odontológicas (CEOs) vinculados as SUS no estado de Santa Catarina
Número de beneficiários: 1 050 pessoas
Número de alunos de graduação envolvidos no projeto: 4 alunos

Este projeto tem por objetivo realizar o diag-
nóstico histopatológico de lesões bucais de pa-
cientes atendidos pelo Sistema LJnico de Saúde
(SUS) no estado de Santa Catarina. O Laborató-
rio de Patologia Bucal (LPB) é responsável, há
mais de ll anos, pelo processamento histoló-
gico de todos os casos biopsiados nas clínicas
dos Cursos de Graduação e Pós-graduação em
Odontologia e nos Ambulatórios relacionados à
Odontologia do Hospital Universitário da UFSC.
O LPB também presta serviço a diversos Cen-
tros de Especialidades Odontológicas (CEOs)
de Santa Catarina, ao Hospital Infantil Joana de
Gusmão e ao Hospital Regional de São José.
Além do importante serviço de extensão, o LPB
ainda funciona como laboratório de ensino e
pesquisa para a Graduação e Pós-graduação em
Odontologia, propiciando uma efetiva integração
entre acadêmicos de graduação, mestrandos e
doutorandos, possibilitando a estes o treinamen-
to técnico-científico no âmbito da Patologia Bu-
cal e uma visão ampliada do processo diagnós-
tico. Desta forma, as atividades desenvolvidas
no LPB vêm ao encontro da política de extensão
da UFSC, que busca uma integração mais efeti-
va das atividades realizadas na Instituição com
a realidade social, focando e promovendo a in-
dissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Exten-
são. Com o crescimento do serviço e melhora
na estrutura organizacional, em 2016 foi criado
o BIOBANCO/LPB/UFSC. Tendo diagnosticado
aproximadamente 3500 casos em sua existên-
cia, observa-se um incremento recente do nume-
ro de casos recebidos devido ao reconhecimen-
to da excelência do trabalho prestado.

Resultados esperados

Espera-se que no ano de 2018 sejam
emitidos aproximadamente 1 000 laudos
histopatológicos, provenientes de pacien-
tes do SUS, atendidos principalmente nas
Clínicas dos Cursos de Graduação e Pós-
Graduação em Odontologia da UFSC, nos
Ambulatórios de Odontologia do HU/UFSC
e em diversos Centros de Especialidades
Odontológicas do Estado. A partir da análi-
se histopatológica pretende-se estabelecer
o diagnóstico definitivo das lesões biopsia-
das, possibilitando assim o tratamento ade-
quado dos pacientes,portadores de doen-
ças bucais.
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