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HIPERPIGMENTAÇÃO GENGIVAL E A VIABILIDADE DE TRATAMENTO: 

RELATO DE CASO 

 

Jeniffer Ronchi; Juliana Piassa Brito 

 

RESUMO 

 

O equilíbrio dos tecidos periodontais é fundamental para que estética, função e conforto do 

paciente sejam harmônicos e satisfatórios. Um componente, em termos de estética, é a 

coloração do tecido gengival, pois a pigmentação melânica interfere diretamente no sorriso do 

paciente e é causada por vários fatores, afetando pessoas de diferentes raças, sexo ou idade e 

pode ser agravado quando é associado a um sorriso gengival. Vários são os tratamentos 

descritos na literatura para despigmentação gengival. Desta forma, o objetivo deste trabalho é 

relatar um caso clínico no qual uma paciente melanoderma queixava-se da aparência de seu 

sorriso, reflexo de um desequilíbrio entre tecidos periodontais e dentários. O tratamento 

sugerido para a paciente foi a realização de uma cirurgia de despigmentação gengival, 

juntamente com cirurgia de aumento de coroa estético e faceta direta em resina composta nos 

dentes anteriores superiores. Noventa dias após a cirurgia de despigmentação, foi constatada 

uma pequena recidiva das manchas, com a necessidade de uma nova intervenção cirúrgica. 

Este trabalho evidenciou uma abordagem eficaz e de baixa complexidade, com técnicas de 

menor custo e pouco invasivas, com resultados satisfatórios, justificando a indicação do 

tratamento e diminuindo significativamente a queixa inicial da paciente, aonde após um ano e 

meio de acompanhamento, foi observado pequenas regiões de repigmentação melânica. O 

acompanhamento deve se estender por um maior período de tempo para que, se houver 

necessidade, seja realizada uma nova intervenção cirúrgica. 

Palavras-chave: hiperpigmentação, cirurgia estética, periodontia  

 

 

GINGIVAL HYPERPIGMENTATION AND TREATMENT FEASIBILITY: CASE 

REPORT 

 

ABSTRACT 

 

The balance of periodontal tissues is fundamental for aesthetics, function and patient 

comfort to be harmonious and satisfactory. An important component in terms of aesthetics is 

the staining of the gum tissue, so melanin pigmentation interferes directly with the patient's 

smile and is caused by several factors affecting people of different races, gender or age, 

which can be aggravated when associated. to a gum smile. There are several treatments 

described in the literature for gingival depigmentation. Thus, the aim of this paper is to 

report a clinical case in which a melanoderm patient complained of the appearance of her 

smile, a reflection of an imbalance between periodontal and dental tissues. The suggested 

treatment for the patient was to perform a gingival depigmentation surgery, along with 

cosmetic crown augmentation surgery and direct composite resin facet on the upper anterior 

teeth. This study evidenced an effective and low complexity approach, with lower cost and 

less invasive techniques, with satisfactory results justifying the indication of treatment and 

completely resolving the patient's complaint. 

Keywords:  



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A procura por tratamentos odontológicos estéticos vem aumentando e sabemos que, 

além de dentes, a gengiva também tem um papel importante na busca por um sorriso 

estético. A pigmentação melânica é caracterizada por manchas, consideradas 

desarmônicas. Diversas técnicas são introduzidas na prática clínica com o objetivo de 

reduzir ou eliminar essa coloração, para melhora da estética do sorriso e da aparência em 

geral (DE ARAÚJO, 2017). 

As pigmentações melânicas gengivais são manchas que variam de marrom à preto, 

as manchas mais claras são mais superficiais e as mais escurecidas estão mais profundas, 

acometendo principalmente a gengiva e a mucosa oral. (DE SOUZA FONSECA, 2017). A 

hiperpigmentação é causada pelos grânulos de melanina inseridas no tecido gengival, que 

são produzidos pelos melanossomos, organelas citoplasmáticas presentes nos melanócitos 

(MESQUITA, 2017). A pigmentação é o resultado de uma produção e uma deposição 

excessiva de melanina na camada basal do epitélio (MESQUITA, 2017). Dependendo de 

alguns fatores como espessura do epitélio, quantidade de queratina e de pigmentos 

epiteliais presentes e grau de irrigação sanguínea. (KATHARIYA, 2011). Geralmente a 

pigmentação fica localizada na mucosa mastigatória, principalmente na gengiva marginal 

livre e gengiva inserida (GAGE, 1998). A pigmentação melânica quando associada a uma 

exposição gengival excessiva comprometem ainda mais a estética do sorriso. (KASAGANI, 

2012). 

A principal indicação para o tratamento da hiperpigmentação é a queixa estética, 

com isso, várias técnicas foram desenvolvidas para a remoção destas manchas (GAVALI, 

2018). A crioterapia e o laser de alta potência necessitam de materiais específicos, sendo 

pouco factível no consultório odontológico e também pelo elevado custo, o uso de agentes 

químicos como a junção de fenol a 90% e álcool a 95% é arriscado, pois pode lesar a 

mucosa oral, o enxerto gengival livre gera complicações estéticas devido a diferença de 

coloração do tecido enxertado (CASTRO, 2014). 

Deste modo, tem-se como técnica simples e pouco invasiva a abrasão epitelial que pode ser 

feita utilizando brocas ou lâmina de bisturi, realizando a raspagem do epitélio até a mostra 

do tecido conjuntivo, com cautela na quantidade de tecido desgastado afim de evitar injúrias 

que possam causar recessão gengival ao paciente (CARVALHO, 2008).  

A recidiva acontece independentemente da técnica escolhida e o seu mecanismo 

não é certo, porém, a literatura demonstra que ocorre devido a não remoção de melanócitos 
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ativos na camada basal adjacente, provocando a migração dos mesmos para a gengiva, 

ocorrendo assim a repigmentação do tecido (PORTO SPADA, 2018). 

Diante disso, o presente estudo tem como objetivo apresentar um caso clínico de 

hiperpigmentação melânica gengival no qual uma despigmentação feita pela técnica do 

bisturi foi realizada para sanar a queixa estética da paciente. 
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2 DESENVOLVIMENTO  

A estética é considerada como um conceito subjetivo, ou seja, o que é bonito para 

uns é feio para outros. A hiperpigmentação melânica são manchas causadas pelo excesso 

de melanina presentes nos tecidos gengivais consideradas não estéticas para o sorriso 

(ALVARENGA, 2009). No caso da paciente deste trabalho, as manchas escuras eram algo 

que incomodavam muito, influenciando na sua autoestima. 

As pigmentações da mucosa oral são determinadas através de vários fatores, tais 

como: inserção acidental de resquícios de amálgama nos tecidos gengivais, genética 

envolvendo algumas síndromes, drogas lícitas, distúrbios sistêmicos (HIGILEH, 2017). No 

presente relato, a melanose é de origem racial, visto que a paciente em questão não 

apresentava nenhuma alteração sistêmica, nenhum outro fator que poderia estar 

relacionado a causa. 

Vários são os métodos existentes para solucionar a queixa de insatisfação estética 

(GUSMÃO, 2012). A técnica de gengivectomia consiste na remoção da margem gengival 

fazendo com que os melanócitos percam sua capacidade de produção e transferência do 

pigmento de melanina (KATHARYA, 2011). O uso de lasers garante bons resultados, porém, 

são necessários materiais específicos para o procedimento, elevando assim, o custo do 

tratamento (FEKRAZAD, 2014). A técnica com enxerto pode apresentar resultados 

insatisfatórios por conta da diferença de coloração do tecido gengival (BAKHSHI, 2015). 

Segundo Mesquita em 2017, a técnica de desepitelização é simples e de fácil 

execução, no entanto, gera dor e desconforto no pós-operatório, podendo interferir nas 

atividades cotidianas do paciente; em contrapartida, outros autores discordam deste fato e 

afirmam que o pós-operatório desta técnica em especifico é mais confortável para o 

paciente (PORTO SPADA, 2018; CARVALHO, 2008; CASTRO 2014). No caso clínico 

abordado neste trabalho, a paciente não relatou dor e sangramento no pós-operatório. 

As manchas gengivais que eram a principal queixa da paciente foram reduzidas 

significativamente; além disso, a harmonia dentária e coloração que também eram questões 

importantes para tornar o sorriso harmônico, foram sanadas por completo. Desta forma, 

conclui-se como é importante o conhecimento das técnicas e possibilidades dentro da 

Odontologia para uma resolução efetiva de um problema que gera desconforto estético para 

a paciente. 
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3 APRESENTAÇÃO DOS DADOS (RESULTADOS) 

 

Paciente do sexo feminino, 34 anos de idade, não apresentava alterações sistêmicas 

dignas de nota, procurou atendimento na clínica de odontologia do Centro Universitário de 

Maringá – Unicesumar, com queixas de manchas escuras na gengiva ao sorrir e coloração 

escura em um de seus dentes (Fig.1). Ao exame clínico observou-se um periodonto 

saudável, associado a pigmentações melânicas bilaterais, sorriso gengivoso e coroas 

clínicas curtas; além disso apresentava coloração escurecida no incisivo central superior 

esquerdo, que havia sido tratado endodonticamente (Fig.1.2). 

 

                                                         

O tratamento de escolha para o caso foi primeiramente a cirurgia de despigmentação 

do tecido, seguida de um aumento de coroa estético e posteriormente a realização de 

facetas diretas em resina composta. Antes da realização do procedimento de 

despigmentação, a paciente foi orientada a possível incidência de recidiva após a cirurgia e 

da necessidade de uma nova intervenção, caso necessário.  

No pré-operatório, a antissepsia intra oral foi realizada com 15ml de solução de 

digluconato de clorexidina 0,12% para bochecho, durante um minuto, seguida da antissepsia 

extra oral com a solução de clorexidina 0,2%. No transoperatório a paciente foi anestesiada 

com solução de cloridrato de lidocaína a 2% com epinefrina 1:100.000 com a técnica 

anestésica infiltrativa em toda a extensão das manchas. 

A técnica utilizada foi a de dermoabrasão com lâmina de bisturi número 15, onde a 

cirurgia foi dividida entre hemi-arcadas, iniciando a raspagem gengival pela hemi-arcada 

superior direita (Fig 3.1), seguindo pela hemi-arcada superior esquerda (Fig 3.2), hemi-

arcada inferior esquerda (Fig 3.2), finalizando com a hemi-arcada inferior direita (Fig 3.3), 

Figura 1 Figura 1.2 
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deixando tecido conjuntivo com um aspecto cruento, para que sofresse a cicatrização por 

segunda intenção, e assim o novo epitélio fosse formado livre de pigmentação melânica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A paciente foi orientada sobre os cuidados pós-operatórios, foi receitado ibuprofeno 

600mg de 8 em 8 horas durante 3 dias, associado a dipirona sódica 500mg de 6 em 6 horas 

durante 3 dias e ,como enxaguante bucal, foi receitado o digluconato de clorexidina 0,12% 

após as principais refeições durante 7 dias. Noventa dias após a primeira sessão, a paciente 

retornou a clínica com recidiva de cerca de 30% das manchas (Fig 4 e 4.1). A paciente 

então, optou por ser submetida a uma nova cirurgia, que foi realizada da mesma forma que 

a primeira, utilizando as mesmas técnicas operatórias. Noventa dias após a segunda 

cirurgia, em uma nova reavaliação, não foi constatado nova recidiva. (Figura 5). 

 

Figura 3. 1 

Figura 3.3  Figura 3.4  

Figura 3. 2 
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Após seis meses da primeira intervenção cirúrgica, a paciente foi reavaliada e foi 

constatada uma pequena recidiva. Posteriormente a realização da cirurgia de 

despigmentação e de aumento de coroa estético, foram realizadas facetas diretas de resina 

composta de canino a canino no arco superior, sendo este um procedimento viável e 

minimamente invasivo (Fig. 6). 

 

 

 

Figura 4  Figura 4.2 

Figura 5 
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No presente caso clínico, o acompanhamento até o momento é de um ano e meio, 

onde foi constatado pequenas áreas de repigmentações melânicas, porém, a paciente 

encontra-se satisfeita com o resultado obtido. Quando comparamos o caso inicial (Fig 7) 

com o resultado final (Fig 8), podemos considerar que a escolha dos tratamentos foi 

satisfatória, e respondeu às expetativas da paciente. Caso a repigmentação aumente com o 

passar do tempo, e a paciente sinta necessidade, poderá ser submetida à uma nova 

intervenção a longo prazo. 

 

Figura 7  

 

 

Figura 8 

Figura 6 
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