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 A gengivite ulcerativa necrosante (GUN), é uma doença periodontal inflamatória e 
destrutiva, com baixa incidência, caracterizada pela necrose da ponta de papila interdental, 
apresenta sintomatologia dolorosa (Esta pode se exacerbar ao toque ou durante a mastigação), 
sangramento espontâneo, halitose e pseudomembrana amarelada. Esse trabalho tem como 
objetivo apresentar um relato de um caso clínico de um paciente jovem de 19 anos, fumante 
que compareceu a clinica odontológica da UNIPAR – UMUARAMA apresentando um 
quadro característico de GUN, o mesmo havia abandonado o tratamento ortodôntico a pouco 
tempo, ao exame clínico percebe-se inflamação gengival com sangramento ao mínimo toque, 
pseudomembrana amarelada em papilas interdentais apresentando necrose em suas pontas. 
Além desses sinais clínicos o paciente apresentava febre e relato de dificuldade de se 
alimentar. Diante dessas informações foram solicitados exames complementares, radiografia 
panorâmica, fechando o diagnóstico final de GUN, pois não apresentava perda óssea 
radiograficamente. Através desse diagnóstico, o tratamento teve início com a remoção 
delicada do biofilme dental supragengival feito com curetas periodontais, bochechos de 
clorexidina 0,12% duas vezes ao dia. E devido ao comprometimento sistêmico apresentado 
foi prescrito analgésico para controle da febre e antimicrobiano sistêmico, após algumas 
sessões o paciente retornou a clínica com resultados satisfatórios e saúde periodontal 
reestabelecida. Essa patogênese acomete-se mais frequentemente em indivíduos na idade 
entre 18 e 30 anos com alguma deficiência nutricional, imunodeprimidos, estresse físico ou 
psicológico, tabagista e etilista, associado ao acumulo de placa bacteriana. A GUN quando 
não tratada pode evoluir para outros tecidos periodontais podendo causar perda de osso 
alveolar, ligamento periodontal e tecido conjuntivo, recebe então a classificação de PUN 
(Periodontite ulcerativa necrosante). O diagnóstico desse tipo de problema periodontal 
depende de um bom exame inicial com anamnese e exames clínicos satisfatórios, e os fatores 
etiológicos devem ser identificados. Pode-se concluir que apesar da sintomatologia dolorosa e 
do aspecto clínico característico da manifestação das doenças periodontais necrosantes, nesse 
caso apresentado a GUN, quando tratada de forma adequada possui bons resultados pós 
operatórios. 
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