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1.0Introdução 
 

 
A hiperplasia gengival pode ser causada por diversos fatores etiológicos          

tais como alterações genéticas, inflamação, patologias sistêmicas bem        

como utilização de medicação sistêmica. (ciclosporina - imunossupressor,        

fenitoína - antiepiléptico, nifedipina - bloqueadores dos canais de cálcio com           

actividade anti-hipertensora)(Colleta et.al. 2006; Dongari-Bagtzoglou, 2004;      

Srinivasa  et. al. 2011) 

A fibromatose gengival hereditária, também conhecida como elefantíase        

gengival, fibromatose idiopática, gengivoma, epúlides múltiplos, gigantismo       

da gengiva, macrogengiva congénita, gengivite hipertrófica, hipertrofia da        

gengiva, gengivite hipertrófica crónica, fibroma simétrico do palato,        

hiperplasia familiar ou gengiva hipertrófica, foi descrita primeiramente por         

Gross, em 1856. A partir deste relato, inúmeros outros trabalhos têm           

procurado caracterizá-la clínica, microscópica, bioquímica e geneticamente.       

Trata-se de uma rara patologia distinguida por um crescimento lento, e           

como uma desordem rara (1 caso/750.000 pessoas) hiperplasia gengival         

hereditária, progressivo e não-neoplásicas dos tecidos gengivais, com uma         

coloração normal, uma consistência firme, com ausência de sinais         

inflamatórios e assintomática. (Coletta et.al. 2006; Avelar, et.al. 2010;         

Bittencourt et.al. 2000; DeAngelo et.al. 2007; Doufexi et.al. 2005; Serra          

et.al. 2007; Baptista, 2002) 

Pode aparecer de uma forma isolada ou associada a outras          

manifestações caracterizando-se como uma síndrome. As caraterísticas       

mais frequentemente associadas a FGH são a hipertricose, deficiência         

intelectual e a epilepsia. Normalmente, surge com a erupção da dentição           



 
 

temporária, apresentando um crescimento mais pronunciado tanto nesta        

dentição como na dentadura mista (o que sugere a influência das hormonas            

sexuais), e um crescimento mínimo ou inexistente na dentição definitiva. A           

presença de dentes parece ser condição necessária para a sua          

manifestação, uma vez que o crescimento gengival desaparece ou diminui          

com a ausência dentária, estando, no entanto, descritos casos de FGH ao            

nascimento. (Bittencourt et.al. 2000; Baptista, 2002; Ye et.al. 2009; Hart          

et.al. 2000; Coletta et.al. 2006; Bozzo et.al.2000; Vishnoi, 2011;         

Casavecchia et.al. 2004) 

 

2.0Justificativa 

A realização deste estudo propiciará obter mais conhecimento sobre a           

histopatologia da fibromatose gengival congênita bem como propiciar ao         

estudante maior conhecimento sobre a área de patologia bucal.  

 

 

3.0Objetivos  

 

3.1Objetivo geral 

Estudar os aspectos histopatológicos da fibromatose gengival hereditária        

em pacientes atendidos no ambulatório de anomalias dentárias do         

HUB. 

 

3.2Objetivos específicos 

 

✓ Analisar a gengiva dos pacientes com indicação de fibromatose gengival          

hereditária; 

✓ Estudar a histopatologia dos tecidos corados por imuno-histoquimica; 

✓ Analisar as lâminas através de Microscopia de varredura. 

✓ Analisar as diferenças cito-histológicas entre o colágeno da fibromatose         

e o colágeno das células normais. 

 



 
 

4.0Materiais e Métodos 

 

Este estudo é do tipo caso-controle perfazendo um número total de 60            

pacientes ( 30 casos e 30 controles).Os blocos de parafina contendo os tecidos             

das gengivas serão confeccionados e estes passaram pro tratamento com xilol           

e coradas pela técnica de imuno-histoquimica cuja objetivo é a de detecção da             

expressão de proteínas localizadas nas células dos tecidos utilizando o          

princípio antígeno/anticorpo de acordo com protocolo padronizado no        

Laboratório de  patologia bucal da UNB. 

Este projeto faz parte de um projeto relacionado com a Deficiencia           

Intelectual ligadas ao cromossomo X já aprovado pelo CEP da SOEBRAS-MG.           

Será realizada coleta de dados nos prontuários dos pacientes para obtenção           

das variáveis antropométricas ( gênero, idade, altura, peso, pressão arterial          

sistólica e diastólica) ,m tipo de tratamento e uso de medicamentos. 

Serão realizados estudos de casos daqueles em que a Fibromatose Gengival           

hereditária for confirmada e estes dados serão apresentados em seminários de           

iniciação cientifica e em congressos de Odontologia. 
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