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ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DAS LESÕES BUCAIS ANALISADAS EM UM 

LABORATÓRIO PARTICULAR NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ-PR 

 

 

Rafaeli Cristina Zanoli Vieira 
 

 

RESUMO  
 
O estudo das doenças bucais por meio do perfil epidemiológico é fundamental para 
a área da saúde pública, pois determina a incidência e a prevalência das doenças 
que acometem a cavidade oral. Sendo assim, identificar fatores etiológicos 
possibilitam o planejamento, execução e avaliação das ações de prevenção, 
controle e tratamento das mesmas. Dentre as doenças encontradas na odontologia 
temos as lesões císticas, que são encontradas na prática clínica odontológica de 
forma relativamente comum. O objetivo do presente trabalho foi analisar o perfil 
epidemiológico das lesões bucais diagnosticadas e analisadas para obter a 
prevalência das lesões, gênero, etnia e faixa etária dos pacientes mais acometidos. 
Os dados dos pacientes com lesões císticas foram coletados em um laboratório 
particular do município de Maringá, Paraná e atendidos entre 2010 e 2019 e 
analisados com o auxilio do Software Statistica Single User versão 13, por meio de 
tabelas de frequência simples e de dupla entrada e do teste qui-quadrado conforme 
necessidade (nível de significância adotado: 5%). A idade média dos 25 pacientes 
avaliados foi de 27,4±10,2 anos sendo que, a faixa etária prevalente, foi de até 22 
anos, com maior prevalência de mulheres e 96,0% eram leucodermos. Os dentes 
prevalentes foram o 28 e 48 (28,0% cada um deles), 24,0% das lesões estavam 
localizadas na face distal, 52,0% dos dentes eram inclusos, 68,0% dos pacientes 
tinham radiografia panorâmica e o tipo de lesão mais frequente foi o cisto 
paradentário que ocorre em 40,0% dos casos. Conclui-se que é indispensável a 
realização do exame histopatológico para o diagnóstico das lesões bucais, uma vez 
que num mesmo local e com características semelhantes, encontram-se patologias 
diferentes.  

 

Descritores: Epidemiologia; Prevalência; Saúde Bucal.  

 

 

 

 



 

 

EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF ORAL LESIONS ANALYZED IN A PRIVATE 
LABORATORY IN MARINGA-PRABSTRACT  

 

ABSTRACT 
 
The study of oral diseases through the epidemiological profile is fundamental for the 
public health area, as it determines the incidence and prevalence of diseases that 
affect the oral cavity, thus identifying etiological factors enable the planning, 
implementation and evaluation of oral health actions. Prevention, control and 
treatment. Among the diseases found in dentistry we have cystic lesions, which are 
found in dental practice in a relatively common way. The aim of the present study 
was to analyze the epidemiological profile of oral lesions diagnosed and analyzed to 
obtain the prevalence of lesions, gender, ethnicity and age range of the most affected 
patients. The from patients with cystic lesions were collected at a private laboratory in 
Maringá, Paraná, attended between 2010 and 2019 and analyzed with the aid of 
Statistica Single User Software version 13 using simple and double-entry frequency 
tables and the chemical test. Squared as needed (significance level adopted: 5%). 
The mean age of the 25 patients evaluated was 27.4 ± 10.2 years and the most 
prevalent age group was up to 22 years with the highest prevalence of women and 
96.0% were leukoderms. The most prevalent teeth were 28 and 48 (28.0% each), 
24.0% of the lesions were located on the distal surface, 52.0% of the teeth were 
included, 68.0% of the patients had panoramic radiography and the most frequent 
type of lesion was the cyst in 40.0% of the cases. It is concluded that the 
histopathological examination is indispensable for the diagnosis of oral lesions, since 
in the same place and with similar characteristics, there are different pathologies. 
 
Keywords: Epidemiology; Prevalence; Oral Health. 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O estudo das doenças bucais por meio do perfil epidemiológico é 

fundamental para a área da saúde pública, pois determina a incidência e prevalência 

das doenças que acometem a cavidade oral, identificam fatores etiológicos e 

possibilitam o planejamento, execução e avaliação das ações de prevenção, 

controle e tratamento das mesmas (BRASIL, 2005; BERTOJA et al, 2007). Entre as 

doenças encontradas na Odontologia temos as lesões císticas, os cistos 

odontogênicos que são encontrados na prática clínica odontológica de forma 

relativamente comum (NEVILLE et al., 2009). 

Segundo Grossmann et al. (2007) cistos representam uma cavidade 

patológica rodeada por epitélio, com um material fluido ou semissólido em seu 

interior. Os cistos odontogênicos de acordo com sua origem são subdivididos em 

cistos de desenvolvimento ou inflamatórios. Os fatores predisponentes dos cistos de 

desenvolvimento são desconhecidos, porém essas lesões não parecem surgir de 

reações inflamatórias e são eles: cisto dentígero, cisto de erupção, ceratocisto 

odontogênicos (apesar de ser incluído com os tumores odontogênicos na 

classificação de 2005, da OMS, os autores preferem classificá-lo como um cisto 

odontogênico), cisto odontogênico ortoceratinizado, cisto gengival (alveolar) do 

recém-nascido, cisto gengival do adulto, cisto periodontal do adulto, cisto periodontal 

lateral, cisto odontogênico calcificante e cisto odontogênico glandular. Já os cistos 

inflamatórios resultam de uma inflamação da região e são denominados como cisto 

periapical ou radicular, cisto periapical residual e cisto da bifurcação vestibular 

(NEVILLE et al., 2009; VOLKWEIS; GARCIA; PACHECO, 2010; MARTINS, 2012). 

O segundo cisto odontogênico mais frequente nos maxilares é o cisto 

dentígero, depois dos cistos radiculares periapicais. É um cisto associado à coroa de 

um dente permanente não irrompido (VAZ; RODRIGUES; FERREIRA JUNIOR, 

2010). É uma lesão benigna que se origina da separação do folículo que fica ao 

redor da coroa do dente em questão, formando uma cavidade delimitada pelo 

epitélio reduzido do esmalte e o esmalte do dente, sendo preenchida por fluído 

cístico (CALIENTO; MANNARINO; HOCHULI-VIEIRA, 2013).  

Terceiros molares inferiores, seguido por caninos superiores e pré-molares 

inferiores, são os dentes frequentemente mais atingidos. Na maioria das vezes, seu 

crescimento é lento e assintomático, ocorrendo principalmente nas três primeiras 



 

 

décadas de vida (VAZ; RODRIGUES; FERREIRA JUNIOR, 2010; CALIENTO; 

MANNARINO; HOCHULI-VIEIRA, 2013). 

Sua etiopatogenia não é totalmente conhecida, acreditando-se que a 

proliferação do epitélio em torno de uma cavidade preenchida por líquido cresça de 

forma contínua por pressão osmótica por um extenso período de tempo, até que o 

dente não irrompa. Caso elimine a pressão e o dente irrompa, o cisto dentígero 

deixa de ser patológico (CALIENTO; MANNARINO; HOCHULI-VIEIRA, 2013). 

Para o tratamento, são utilizados métodos que incluem a marsupialização, 

descompressão e a enucleação. Por falta de estudos exaustivos e de controle 

apropriados, não há um critério definido na escolha de um método. Porém, a 

aspiração deverá ser realizada em todos os casos, pois grandes lesões podem ser 

tumores odontogênicos e não cistos como o esperado (VAZ; RODRIGUES; 

FERREIRA JUNIOR, 2010; CALIENTO; MANNARINO; HOCHULI-VIEIRA, 2013). 

Encontra-se também dentro das lesões, o cisto paradentário, definido como 

um cisto de origem inflamatória, apresentando-se associado à coroa de terceiros 

molares inferiores semi-inclusos vitais com história de pericoronarite. Sendo uma 

condição mais comum do que a literatura relata, pois muitos casos são descritos 

como cisto dentígero, cisto periodontal inflamatório ou pericoronarite simplesmente, 

encontrando-se também com o termo de “condições inflamatórias do folículo dental”. 

Radiograficamente, apresenta-se mais comumente com uma radiolucidez unilocular, 

bem definida, em relação com a face distal do dente, quando envolve um terceiro 

molar, em alguns casos, pode se estender para a mesial (CARVALHO et al., 2009). 

O tratamento depende do dente que ele está associado. Quando está 

envolvendo um terceiro molar, o tratamento mais indicado é a enucleação cística e a 

remoção do dente, em razão da pericoronarite crônica e a falta de funcionalidade 

deste dente. Quando se envolve primeiros e segundos molares, o tratamento deve 

ser conservador, pela importância desses dentes para a oclusão dentária 

(CARVALHO et al., 2009). 

Um outro achado também é o folículo pericoronário, que é uma estrutura 

anatômica originada do epitélio reduzido do órgão do esmalte e do folículo dentário, 

apresentando-se histologicamente como uma membrana de tecido conjuntivo denso, 

frouxo ou mixomatoso, contendo restos de epitélio odontogênico. Encontra-se preso 

ao colo dentário, envolvendo a coroa de dentes não irrompidos ( CARLI et al., 2010). 



 

 

Distintas lesões do complexo maxilo-mandibular têm aspecto radiográfico de 

lesão cística, pois apresenta uma imagem radiolúcida de formato elipsoide e halo 

radiopaco bem delimitado, tornando-se difícil a diferenciação entre essas lesões. 

Quando o cirurgião dentista baseia seu diagnóstico unicamente em características 

radiográficas, características de um folículo pericoronário e um pequeno cisto 

dentígero, se mostram radiograficamente semelhantes (CARLI et al., 2010). 

Para se fazer um diagnóstico correto e preciso das lesões císticas é 

necessário uma anamnese detalhada e exame físico, além de exames 

complementares de imagem como a radiografia periapical, radiografia panorâmica e 

tomografia computadorizada, após a remoção da lesão, essa deve ser encaminhada 

para exame histopatológico para o diagnóstico diferencial entre os tipos de cistos e 

descartar a possibilidade de tumores odontogênicos (SILVA, 2011; MORAES e 

RODRIGUES, 2010).  

Portanto este estudo tem como objetivo levantar o perfil epidemiológico por 

meio da análise retrospectiva de lesões bucais diagnosticadas no laboratório de 

patologia Bucal particular em Maringá-PR  e estabelecer correlação quanto a 

prevalência, gênero, etnia e faixa etária em comparação com a literatura mundial. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a prevalência das lesões bucais císticas diagnosticadas na população 

atendida em uma clínica particular no município de Maringá.  

 

1.1.2 Objetivo Específico 

 

 Levantar o perfil epidemiológico por meio da análise retrospectiva de 

lesões bucais diagnosticadas em laboratório particular de patologia 

bucal no município de Maringá́. 



 

 

  Quantificar a distribuição por gênero e faixa etária para caracterizar o 

perfil dos pacientes diagnosticados com cisto dentígero, cisto 

paradentário e folículo pericoronário. 

 Comparar os dados encontrados neste trabalho com a literatura 

mundial. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa CEP do Unicesumar 

com  aprovação n. 2.996.747. Os dados dos pacientes foram coletados em um 

laboratório particular de Patologia Bucal na cidade de Maringá, Paraná. Foram 

obtidos dados de resultados anatomopatológicos laudados entre 2010 e 2019. 

Foram incluídos no estudo 25 resultados, os critérios de inclusão foram os seguintes 

diagnósticos; cisto dentígero, cisto paradentário e folículo pericoronário. As 

informações coletadas foram, sexo, idade, número do dente, localização da lesão 

em relação ao dente (Distal ou mesial), posição do dente (incluso, não incluso ou 

parcialmente irrompido) e radiografias.  

As informações foram digitadas em planilhas de Excel e analisadas com o 

auxilio do Software Statistica Single User versão 13 por meio de tabelas de 

frequência simples e de dupla entrada e do teste qui-quadrado conforme 

necessidade, o nível de significância adotado nos teste foi de 5%. 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 RESULTADOS  

 

A idade média dos 25 pacientes avaliados foi de 27,4±10,2 anos (de 17 a 64 

anos), sendo que a faixa etária mais prevalente foi de até 22 anos com maior 

prevalência de mulheres e 96,0% eram leucodermos. Os dentes mais prevalentes 

foram o 38 e 48 (28,0% cada um deles), 24,0% das lesões se encontravam na distal 

dos elementos dentários, 52,0% dos dentes eram inclusos, 68,0% dos pacientes 

tinham radiografia panorâmica e o tipo de lesão mais frequente foi o cisto 

paradentário em 40,0% dos casos (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Distribuição das variáveis nos 

pacientes avaliados. 

Variáveis n % 

Gênero 
  

Feminino 17 68,0 

Masculino 8 32,0 
Idade  

(Média±Desvio Padrão) 27,4±10,2 

Faixa etária   

Até 22 anos 10 40,0 

De 23 a 29 anos 7 28,0 

De 30 a 37 anos 5 20,0 

38 anos ou mais 3 12,0 

Nº do dente atingido 
  18 3 12,0 

23 1 4,0 

28 6 24,0 

38 7 28,0 

48 7 28,0 

Sem informação 1 4,0 

Relação ao dente 
  Mesial 19 76,0 

Distal 6 24,0 

Tipo do dente 
  Incluso 13 52,0 

Não incluso 3 12,0 

Semi irrompido 9 36,0 

Radiografia 
  Não 5 20,0 

Sim, Panorâmica 17 68,0 

Sim, Periapical 2 8,0 



 

 

Sim, tomografia 1 4,0 

 

O perfil não se mostrou associado (p>0,05) ao tipo de lesão cística, já o 

número de dente (p=0,0025) e o tipo de dente (p=0,0001) se mostrou associado com 

o tipo da lesão cística (Tabela 2).   

Tabela 2. Distribuição das variáveis nos pacientes avaliados segundo o tipo de das lesões 

císticas.  

Variáveis 

Tipo 

p 
Folículo 

Pericoronário 
(n=6; 24,0%) 

Cisto  
Dentígero 

 (n=9; 36,0%) 

Cisto  
Paradentário  
(n=10; 40,0%) 

n % n % n % 

Gênero 

      0,1921 Feminino 4 16,0 8 32,0 5 20,0 

Masculino 2 8,0 1 4,0 5 20,0 

Faixa etária 
      

0,4046 

De 23 a 29 anos 1 4,0 3 12,0 3 12,0 

Até 22 anos 3 12,0 5 20,0 2 8,0 

De 30 a 37 anos 2 8,0 0 0,0 3 12,0 

38 anos ou mais 0 0,0 1 4,0 2 8,0 

Nº do dente atingido 
      

0,0025
* 

18 2 8,0 1 4,0 0 0,0 

23 0 0,0 1 4,0 0 0,0 

28 4 16,0 2 8,0 0 0,0 

38 0 0,0 0 0,0 7 28,0 

48 0 0,0 4 16,0 3 12,0 

Sem informação 0 0,0 1 4,0 0 0,0 

Relação ao dente 
      0,3011 Mesial 5 20,0 8 32,0 6 24,0 

Distal 1 4,0 1 4,0 4 16,0 

Tipo do dente 
      0,0001

* 
Incluso 3 12,0 9 36,0 1 4,0 

Não incluso 3 12,0 0 0,0 0 0,0 

Semi irrompido 0 0,0 0 0,0 9 36,0 

Radiografia 
      

0,1657 

Não 1 4,0 4 16,0 0 0,0 

Sim, Panorâmica 4 16,0 4 16,0 9 36,0 

Sim, periapical 1 4,0 1 4,0 0 0,0 

Sim, tomografia 0 0,0 0 0,0 1 4,0 

*Teste qui-quadrado significativo considerando nível de significância de 5%. 

 

 O gênero não se mostrou associado com o número do dente, lesão 

localizada na distal do dente e tipo do dente conforme se verifica na Tabela 3.   



 

 

 

Tabela 3. Distribuição das variáveis nos pacientes avaliados segundo o 

gênero. 

Variáveis 

Sexo 

p* Feminino Masculino 

n % n % 

Dente      

18 2 8,0 1 4,0 

0,2791 

23 0 0,0 1 4,0 

28 5 20,0 1 4,0 

38 3 12,0 4 16,0 

48 6 24,0 1 4,0 

Sem informação 1 4,0 0 0,0 

Relação ao dente 
    0,9360 Mesial 13 52,0 6 24,0 

Distal 4 16,0 2 8,0 

Tipo do dente 
    

0,5716 
Incluso 10 40,0 3 12,0 

Não incluso 2 8,0 1 4,0 

Semi irrompido 5 20,0 4 16,0 

*Teste qui-quadrado não significativo considerando nível de significância de 5%. 

 

Como se verifica na Figura 1, embora a idade tenha sido menor em pacientes 

que apresentaram folículo pericoronário e maior em pacientes com cistos 

paradentário essa diferença não foi evidenciada estatisticamente (p=).  

 
Figura 1. Distribuição da idade segundo o tipo de das lesões císticas.  

 



 

 

4 DISCUSSÃO 

 

O tipo de lesão mais frequente neste estudo foi o cisto paradentário, presente 

em 40,0% dos casos. Sendo 20% em homens e 20% em mulheres, igualando 

também entre as faixas etárias de 23 a 29 anos e de 30 a 37 anos, aparecendo em 

sua maioria em dentes semi irrompidos, em pacientes leucodermas. 

O cisto paradentário ocorre preferencialmente no sexo masculino, no final da 

segunda e início da terceira década de vida (CARVALHO et al., 2009). 

O cisto dentígero representou 36% das lesões encontradas, atingindo em sua 

maioria o sexo feminino, leucodermas, com idade até 22 anos, o dente mais atingido 

foi o dente 48 e em sua maioria em dentes inclusos.  

De acordo com Neville, ocorre mais comumente entre 10 e 30 anos, com leve 

predileção pelo gênero masculino, prevalecendo em leucodermas, e em 65% dos 

casos em molares inferiores. No estudo de J. P. Carli et al., 2010, terceiros molares 

inferiores são os dentes mais acometidos, seguido pelos caninos superiores e os 

terceiros molares superiores, entre a segunda e terceira década de vida. Sendo mais 

frequente na mandíbula, possuindo predileção maior pelos homens, porém estudos 

mais recentes relatam predomínio do cisto dentígero na maxila em mulheres. 

Em 24% dos casos diagnosticou o folículo pericoronário, sendo a maioria do 

sexo feminino, até 22 anos, leucodermas, na maxila. 

De acordo com Carli et al., 2010, o folículo pericoronário ocorre em maior 

escala em terceiros molares inferiores de indivíduos do sexo feminino, no final da 

segunda década de vida. 

É imprescindível a realização do exame histopatológico para correto 

diagnóstico e tratamento das lesões. 

Uma boa descrição da lesão se faz necessária para orientar o patologista em 

relação as características da lesão. 

 

 



 

 

CONCLUSÃO  

 

As lesões císticas analisadas estavam presentes prevalentemente na 

segunda década de vida, em pacientes leucodermas e do sexo feminino. Os dentes 

mais acometidos foram o 28 e 48, sendo que a lesão mais encontrada foi o cisto 

paradentário, seguido pelo cisto dentígero e folículo pericoronário.  

 Observou-se algumas diferenças entre as lesões analisadas no presente 

estudo em relação a literatura, porém não muito discrepantes. Há de se continuar 

este estudo com um número maior de amostras para se ter uma comparação mais 

eficaz. 

 É indispensável à realização do exame histopatológico para o diagnóstico das 

lesões bucais, uma vez que num mesmo local e com características clínicas e 

radiográficas semelhantes, encontram-se patologias diferentes.  

 



 
 

REFERÊNCIAS  

 

BERTOJA, I., & Giongo TOMAZINI, J., & Ribeiro BRAOSI, A., & ZIELAK, J., & 
Gomes REIS, L., & GIOVANINI, A. (2007). Prevalência de lesões bucais 
diagnosticadas pelo Laboratório de Histopatologia do UnicenP. RSBO Revista Sul-
Brasileira de Odontologia, 4 (2), 41-46. 
 

BRASIL. Curso Básico em Vigilância Epidemiológica (CBVE). Secretaria de 
Vigilância em Saúde. Ministério da Saúde. 2005. Página 34. 
 
CALIENTO, Rubens; MANNARINO, Francesco Salvatore; HOCHULI-VIEIRA, 
Eduardo. Cisto dentígero: tratamentos de tratamento. Rev. odontol. UNESP , 
Araraquara, v. 42, n. 6, p. 458-462, dezembro de 2013. Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1807-
25772013000600012&lng=en&nrm=iso>. acesso em 16 ago. 2019. 
http://dx.doi.org/10.1590/S1807-25772013000600012. 

 
CARLI, João Paulo de et al. Relação diagnóstica entre folículo pericoronário e cisto 
dentígero. RGO, Rev. gaúch. odontol. (Online) [online]. 2010, vol.58, n.2, pp. 207-
213. ISSN 1981-8637. 
 
CARVALHO, Ricardo Wathson Feitosa de; et al. Estudo Retrospectivo de Cisto 
Paradentário na Cidade do Recife, Pernambuco, Brasil. Pesq Bras Odontoped Clin 
Integr, João Pessoa, PB, 9(3):361-365, set./dez. 2009. 

 
CONSOLARO, Alberto; CONSOLARO, Renata Bianco; FRANCISCHONE, Leda A. 
Tracionamento ortodôntico: possíveis consequências nos caninos superiores e 
dentes adjacentes. Parte 3: anquilose alveolodentária, reabsorção dentária por 
substituição, metamorfose cálcica da polpa e necrose pulpar asséptica. Dental 
Press J. Orthod.,  Maringá ,  v. 15, n. 6, p. 18-24,  Dez.  2010 Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-
94512010000600003&lng=en&nrm=iso>. >. acesso em 16 ago. 
2019.  http://dx.doi.org/10.1590/S2176-94512010000600003. 
 
MARTINS, Thiago Henrique. Odontogenic cysts and tumors: a retrospective 
study. 2012. Completion of course work (Dentistry) - State University of Londrina, 
Londrina, 2012 

 
MORAES, Amanda Pibernat de; RODRIGUES, Bianca Schmidt. Cistos 
odontogênicos inflamatórios: revisão de literatura. 2010. Trabalho de Conclusão 
de Curso (Odontologia) - Pontifícia Universidade Católica Do Rio Grande Do Sul, 
Porto Alegre, 2010 
 
NANAMI, R., & SAMPAIO, C., & OLIVETE, J., & PIZZATTO, E., & MORESCA, R., & 
GIOVANINI, A. (2009). Prevalência de cistos maxilares diagnosticados em um centro 
de referência brasileiro. RSBO Revista Sul-Brasileira de Odontologia, 6 (2), 143-
146. 



 

 

NEVILLE WB, Damm DD, Allen MC, Bouquot EJ. Patologia Oral e Maxilofacial: 3º 
ed, Rio de Janeiro: Elsevier, 2009 
 
SILVA, Thiago Fernando de Araújo et al. Levantamento das Biópsias Realizadas no 
Serviço de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial do Curso de Odontologia da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte. Rev. cir. traumatol. buco-maxilo-fac.,  
Camaragibe ,  v. 11, n. 2, jun.  2011 .   Disponível em 
<http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-
52102011000200012&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  16  jul.  2018. 
 
VAZ, Luiz Guilherme Matiazi; RODRIGUES, Moacyr Tadeu Vicente; FERREIRA 
JUNIOR, Osny. Cisto dentígero: características clínicas, radiográficas e critérios para 
o plano de tratamento. RGO, Rev. gaúcha. odontol. (Online), Porto Alegre, v. 58, n. 
1, mar. 2010. Disponível em 
<http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-
86372010000100024&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 16 ago.  2019. 
 
VITURI, Cristiano Rui; PEPELASCOV, Daniele Esteves; LOLLI, Luiz Fernando 
TERADA; Raquel Sano Suga; KAMEI, Newton Cesar. Prevalência de doenças 
bucais: um seguimento de 15 anos / Prevalência de lesões bucais: 15 anos de 
acompanhamento. RGO - Revista Gaúcha de Odontologia, Brasília, DF, 61.4, 30 
01 2014. Disponível em: < http://www.revistargo.com.br/viewarticle.php?id=2598 >. 
Acesso em: 16 07 2018. 
 
VOLKWEIS, Maurício Roth; GARCIA, Roberta; PACHECO, Cassiano Adames. 
Estudo retrospectivo sobre as lesões bucais na população atendida em um Centro 
de Especialidades Odontológicas. RGO, Rev. gaúch. odontol. (Online),  Porto 
Alegre ,  v. 58, n. 1, mar.  2010 .   Disponível em 
<http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-
86372010000100005&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  16  ago.  2019. 

 
 
 
 
 


