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Resumo:
O serviço e estudo de histopatologia da FOAR-UNESP é um serviço altamente especializado e recebe biópsias 
e peças cirúrgicas das diversas clínicas da Faculdade de Odontologia de Araraquara, retornando diagnósticos 
macroscópicos e microscópicos. O serviço é vinculado a disciplina de patologia. O objetivo deste trabalho é 
divulgar o serviço, informando dados sobre as atividades realizadas período de 2009 a 2013. Para tanto, levantamos 
dados como a média de idade dos pacientes, o gênero, os diagnósticos histopatológicos e treinamento de alunos no 
período. Pudemos verificar que foram enviados 1171 materiais obtidos em biópsias incisionais, biópsia excisionais, 
punções, biópsias ósseas, citologia esfoliativa e peças cirúrgicas. A média de idade dos pacientes foi de 46,9 anos 
com predomínio de mulheres. Adicionalmente pudemos identificar que 22,1% dos casos foram diagnosticados 
como processos proliferativos não neoplásicos, 10,6% como displasias (leve, moderada e grave), 9,3% como cistos 
odontogênicos, 9,1% como processos infecciosos, 6,0% como neoplasias malignas e 4,4 como neoplasias benignas. Já 
o treinamento dos alunos teve inicio no ano de 2012 com três alunos e no ano corrente apresenta outros três alunos 
em processo de treinamento. Outro aspecto que chama a atenção diz respeito a crescente demanda identificada com 
média de crescimento anual de 19,7% quando consideramos apenas os anos completos e que o tempo de retorno 
dos laudos as clínicas foi de 7 dias em média(7 dias e 12 minutos). Sendo assim, podemos concluir que o serviço 
em questão apresenta permeabilidade crescente na faculdade de odontologia de Araraquara e que são laudados 
diagnósticos de grande importância clinica. 
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