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Hiperplasia Epitelial Focal em indígenas Yanomamis:  
relato de 9 casos clínicos

Soares, G.R.; Miyasaki, M.L.; Mazini, R.G.; Miyahara, G.I.; Furuse, C.; Delbem, A.C.B.

Hiperplasia Epitelial Focal (HEF) ou Multifocal ou Doença de Heck é uma doença rara da mucosa oral induzida 
aparentemente por infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV). É caracterizada por múltiplas pápulas sésseis, 
que podem coalescer formando lesões maiores na forma de placas ou nódulos indolores, de coloração normal da 
mucosa e acometem predominantemente crianças e adultos jovens. Este trabalho tem como objetivo relatar nove 
casos clínicos de HEF em indígenas Yanomami, etnia Sanumã, que compareceram ao Serviço de Atendimento 
Odontológico do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami e Ye’kuana no pólo-base de Auaris, no município 
de Amajari-RR. Constaram de oito pacientes do sexo masculino e um paciente do sexo feminino com idades entre 
3 a 14 anos (M= 8,5 anos). As lesões foram observadas principalmente no lábio inferior, seguido do lábio superior, 
língua e comissura labial, se apresentando como pápulas bem definidas, superfície lisa, coloração rosa, múltiplos, 
com tamanho variando de 0,5 a 1,0 cm em seu maior diâmetro e mucosa adjacente íntegra. Biópsias incisionais foram 
realizadas e em exame microscópico foi observado revestimento epitelial com acantose variada, formando cristas 
epiteliais largas bem como presença de células com alterações coilocíticas. Os diagnósticos foram feitos a partir dos 
dados clínicos e histopatológicos pelo Laboratório de Patologia da Faculdade de Odontologia de Araçatuba-UNESP. 
Como conduta, as lesões estão sendo acompanhadas e, quando indicadas por motivos funcionais e /ou estéticos, 
serão excisadas.
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