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Anemias Manifestações bucais 

Conforme o artigo ''Ane
mias: Con.ridl!roções gl!
rais" - publicado na úhima 
terça-feira no caderno de 
Cultura nesta coluna - dare
mos um enfoque no tema 
abordando as manifestações 
clínicas gerais e bucais da 
patologia em questão. 

Para cada tipo de anemia 
há uma alteração bucal típi-

• ca que pode contribuir p=ira 
a suspei ta diagnós tica . 

O exame laboratorial 
hematológico (sangue) ava
lia as células sangüíneas, em 
especial as hemácias. Este 
exame avalia de forma quali 
e quantitativamente o núme
ro de glóbulos vcrmel.hos 
(hemácias). a forma destas 
células, a concentração da 
proteína hemoglobina pre
sente na hemácia e verifica
ção do hemalócrito. Quan
do há d iminuição cm algum 
destes íatores, suspeiia-se 
de anemia. 

Quando o paciente pro
cura um traH\mento odon-
1ol6gico o profissional ava-
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nese e exame físico. Este úl
timo consiste em analisar o 
indivíduo como um lodo -
aspectos gerais - e odonto
lógico corno cabeça e pesco
ço no intuito de procurar si
nais de doenças direta e in
diret amente envolv idas. 

As anemias apresentam 
sinais característicos. Em 
estágios avançados da doen
ça notam -se alterações de 
cor no lei to ungueal (raiz da 
unha) . A pele pode se npre
scnt ;1r pálida, bem como a 
mucosa da pálpebra inferi 
or. fdc il de ser constatada 
pela simples tração da mes
ma com o polegar. Na aus
cultação nota-se taquicardia 
- aumento da freqü ênc ia 
cardíaca - na tentativa de 
suprir a necess id ade de 
oxigenação dos tecidos. A 
dispnéia (falta de ar) tam
bém é verificada em paci
entes anêmicos, esta se dá 
aos m ínimos es forços, 
como andar, subir escadas 
que usualmente o fazia. car
regar pouco peso, en tre ou
tros. Ton1ura e fraqueza são 
encontradas, ass im como 
indisposição. 
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As alterações bucais es

tão presentes tanto nas ane
mias por deficiências de 
substâncias como as he
molíticas, embora as pri
meiras são mais evidentes. 

· Anemia bemolítica: 
esta é responsável pela des
truição das hemácias pelo 
próprio corpo. ou seja, o 
nosso organismo se volta 
contra as sua$ próprias c6-
Julas destruindo-as. Existe 
uma doença denominada de 
esfuocitose. heredilária, ca
racterizada pela alteração da 
membrana da hemácia, fato 
que leva ao não reconheci
mento desta célula pelo sis
tema imunológico, enten
dendo a hem:!cia defeituo
sa como um agente invasor, 
estranho para o nosso cor
po. A este tipo de anemia 6 
encontrada de pos ição de 
pigmentos sangüíneos na 
mucosa bucal, crescimento 
do osso maxi la (a rcada su
perior), aumento de espaços 
intc rdcntais . ocasionando 
má oclusão dentária. A gen
~iva pode, por vezes tomar
se amarelada nos pacientes 
de qualquer idade. 

· A nem ia por defici
ência : ocorre diminuição de 
ferro , folato ou vit ami na 
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, seja pela alimentação 

deficiente, perda excessiva 
de sangue ou a má absorção 
deste componente. A altera
ção bu cal ma is e vidente 
consiste na diminuição das 
papilas linguais , tomando
ª lisa, brilhante e de colora
ção vermelho in1enso. Úlce
ras (ferida) podem ser ob
servadas, estas semelhantes 
às afias, mas tendem a de
morar a regredirem . Pode, 
ai nda , a formação de 
queilite angular, ou seja, 
doença fúngica oportunista 
que se caracteriza por uma 
erosão/úlcera na junção do 
lábio superior com o inferi
or, no canto da boca. O prin
cipal sintoma bucal é a scn· 
sação de ardência lingual. 

A partir da suspeita de 
anemia, o Dentista enca
minha e orienta o pacien
te para tratamento m~di 
co com o objetivo de sa
nar ou controlar o distúr
bio para tratamento odon
tológico eletivo. 


