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A Anemia de Fanconi (AF) é uma doença genética de herança autossômica recessiva, caracterizada por heterogeneidade fenotípica.

Pode-se destacar as malformações congênitas, falência medular progressiva, e maior susceptibilidade a transformações malignas,

inclusive orais, potencializada quando os pacientes, para tratamento das desordens hematológicas precisam ser submetidos ao

transplante de medula óssea (TMO).

O propósito do presente estudo foi avaliar a prevalência de lesões na mucosa bucal em pacientes com diagnóstico de Anemia de

Fanconi, não submetidos ao TMO.

Entre os meses de março de 2010 e abril de 2011, pacientes portadores de Anemia de Fanconi foram avaliados no ambulatório de

odontologia do Serviço de Transplante de Medula Óssea (STMO) do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (HC-

UFPR). Através de anamnese e exame clínico, formou-se uma amostra de 51 pacientes.

1. A maioria dos pacientes ( 58%) apresentou ao menos uma lesão na mucosa bucal.

2. A alta prevalência de leucoplasias ressalta a necessidade de exame odontológico na prevenção de transformações malignas em

pacientes com Anemia de Fanconi, mesmo nas situações em que estes não tenham sido submetidos ao TMO.

TABELA 2. Prevalência das lesões bucais entre os pacientes da amostra

LESÕES BUCAIS CASOS 
LOCAL DE MAIOR 

PREVALÊNCIA

Lesão traumática por mordiscamento 33% (n=12) Mucosa jugal (n=8)

Leucoplasia 27% (n=10) Palato (n=5)

Afta 8% (n=3) Lábio (n=3)

Gengivite 8% (n=3) Gengiva (n=3)

Herpes 3% (n=1) Lábio (n=1)

Processo proliferativo não-neoplásico 3% (n=1) Mucosa Jugal (n=1)

Papiloma 3% (n=1) Mucosa labial (n=1)

Pericoronarite 3% (n=1) Região retromolar (n=1)

Língua saburrosa 3% (n=1) Língua (n=1)

Fístula endodôntica 3% (n=1) Gengiva (n=1)

Mucocele 3% (n=1) Lábio (n=1)

Hiperplasia gengival 3% (n=1) Gengiva (n=1)

Total 100% (n=36) Mucosa jugal (n=10)

TABELA 1. Dados da amostra

Número de pacientes 51

Número de pacientes do sexo masculino 33

Número pacientes do sexo feminino 18

Média de idade (anos) 10 

Número de pacientes com ao menos uma lesão 30

FIGURA 1.  Lesão leucoplásica no palato duro de paciente com 

Anemia de Fanconi em pré-TMO

FIGURA 2.  Lesão traumática por mordiscamento e leucoplasia no 

bordo de língua de paciente com Anemia de Fanconi em pré-TMO


