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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A estética tem sido cada vez mais almejada
por todos, com o sorriso não é diferente. Um sorriso bonito não está relacionado somente às
condições dentárias, mas também com uma gengiva que tenha uma aparência saudável (PARVEZ,
2006). Mudanças na coloração podem desencadear diversos problemas em um indivíduo, bem como
problemas de auto-estima e até mesmo problemas psicossociais (SANADI et al., 2015). O padrão
de normalidade para o tecido gengival é variável, pode apresentar coloração rosa pálido a rosa
coral, de vermelho escuro a violeta (JONES et al., 1977). As pigmentações gengivais caracterizamse por manchas escurecidas, podendo apresentar diferentes colorações em tons acastanhados e
pretos (MADAN, 2015). Na grande maioria dos casos, sua remoção tem finalidade estética, já que
raramente apresenta uma patologia (ALVARENGA et al., 2009). Seus fatores etiológicos podem ter
origem endógena ou exógena. Dentro da origem endógena, essa anormalidade pode ocorrer por
problemas sistêmicos ou não. É comum a deposição fisiológica, chamada de melanose racial,
geralmente acometendo indivíduos de origem africana (ESEN et al., 2004). Já na origem exógena, a
causa mais comum é advinda do uso do tabaco, podendo também ocorrer após o uso de alguns
medicamentos ou até mesmo a penetração acidental de amálgama nos tecidos (CASTELLANOS,
2002). Diversos métodos já foram empregados visando a remoção da pigmentação no tecido
gengival, sendo estes cirúrgicos ou não (YUSSIF et al., 2016). Este trabalho tem como objetivo
apresentar o tratamento de um paciente com diagnóstico de hiperpigmentação melânica gengival
através de um relato de caso clínico que irá oportunizar um comparativo da condição inicial em
relação à condição pós-intervenção. MATERIAL E MÉTODOS: O voluntário passará
inicialmente por anamnese, exame clínico periodontal e radiográfico. Após devido consentimento
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do paciente e assinatura do TCLE, o paciente passará por uma sessão de Raspagem e Alisamento
Supragengival e Polimento Coronário (RAP) e instrução de higiene bucal (IHB) que devem
preceder o procedimento cirúrgico 15 dias antes. Após esse período de 15 dias, será realizado o
procedimento cirúrgico, iniciando pela profilaxia e antissepsia pré-operatória intra-bucal com
solução de clorexidina a 0,2% na forma de bochecho durante 1 minuto, e extra-bucal com
clorexidina a 2%.Será realizada anestesia por infiltração local com mepivacaína 2% (Mepiadre 100,
DFL). A abrasão epitelial será realizada com brocas diamantadas esféricas com haste longa 3018 e
1016 (KG Sorensen, Brasil) montadas em alta rotação sob irrigação abundante com solução salina a
0,9%. A broca será passada suavemente sobre o tecido epitelial, removendo-o por completo e
expondo o tecido conjuntivo. O controle hemostático inicial será com gaze estéril umedecida com
solução salina a 0,9% e, posteriormente, realizar-se-á proteção local com o cimento cirúrgico Coe
Pak (GC, Europe N.V, Interleuvenlaan).Será prescrito analgésico (Paracetamol 750mg de 8/8 horas
durante 3 dias) para controle de dor no pós-operatório. O paciente receberá as orientações pósoperatórias e o protocolo de controle de placa bacteriana através de aplicação tópica de bochechos
com solução de clorexidina 0,12% duas vezes ao dia durante 07 dias. O paciente deverá retornar
para acompanhamento após 07, 14, 21 e 60 dias. CONCLUSÃO: Espera-se que o paciente tenha o
tratamento da sua Hiperpigmentação Melânica através de técnica cirúrgica considerada o padrãoouro, favorecendo à estética do mesmo, bem como relatar a técnica cirúrgica empregada para este
caso.
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