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RESUMO
A hiperplasia gengival é o aumento do volume gengival decorrente da maior proliferação celular da gengiva
inserida. Sua etiologia está relacionada a inflamação crônica decorrente de vários fatores como, respiração bucal,
aparelho ortodôntico, medicamentos, entre outros. A presença de hiperplasias em áreas estéticas torna o sorriso
menos atraente, sendo motivo de queixa dos pacientes. Atualmente a cirurgia plástica periodontal tem sido muito
utilizada para situações de sorriso gengivoso, contribuindo para a melhora estética. O trabalho tem como objetivo,
através de caso clínico, mostrar a associação de técnicas cirúrgicas periodontais no aumento de coroa clínica.
Paciente J. G. S., 21 anos, sexo feminino, chegou à Clínica Odontológica da FACIMED, queixando-se de dentes
pequenos e sorriso gengivoso. Após o diagnóstico de hiperplasia gengival, foi proposto aumento de coroa clínica
dos elementos anteriores superiores através da associação de duas modalidades cirúrgicas – a gengivoplastia e a
reposição apical do retalho. Depois da realização dos procedimentos cirúrgicos e período de cicatrização, os
resultados clínicos obtidos possibilitaram concluir que uma correta indicação e associação das duas técnicas
cirúrgicas otimizaram o sorriso da paciente, suprindo a queixa da mesma. Concluiu-se que a especialidade da
Periodontia, além da manutenção da saúde dos tecidos periodontais, consegue alcançar resultados estéticos de
grande relevância.
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