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Introdução: As mudanças fisiológicas e hormonais que ocorrem durante a gestação
podem ter um grande impacto na saúde bucal. Dentre as lesões mais comuns
encontradas durante esta fase, destaca-se o granuloma gravídico. O granuloma
gravídico é uma lesão benigna, fibrogranulomatosa, pediculada, que se desenvolve
entre o 2º e o 5º de gestação devido, provavelmente, à resposta vascular exacerbada
induzida pelos altos níveis de progesterona em sítios com gengivite preexistente. Cerca
de 2% das mulheres grávidas podem apresentar o granuloma gravídico. Apesar da
localização mais comum deste tipo de lesão ser as papilas dos dentes
ântero-superiores, outros sítios podem ser acometidos. Objetivo: O objetivo deste
trabalho foi realizar um relato de caso de granuloma gravídico de localização atípica
na região lingual dos dentes 41 a 34.  Metodologia: Paciente, 20 anos de idade, 8º mês
de gestação, sem comprometimento sistêmico, foi encaminhada ao Departamento de
Odontologia devido a uma lesão na região dos dentes inferiores. Ao exame clínico foi
observado um nódulo de consistência firme, pediculado, localizado na face lingual dos
dentes 41, 31, 32, 33 e 34 medindo aproximadamente 2,0 x 1,5 cm. A paciente relatou
que o desenvolvimento da lesão ocorreu no período de 30 dias. Devido à sua
dimensão, que dificultava a fala, higienização e alimentação da paciente, optou-se pela
remoção cirúrgica e a peça foi enviada exame anatomopatológico. Resultados: Os
cortes histológicos revelaram a presença de mucosa escamosa com hiperplasia no
epitélio de revestimento e proliferação vascular com hiperemia e infiltrado
inflamatório misto no tecido conjuntivo subjacente. Área de ulceração também foi
observada. O diagnóstico estabelecido foi de granuloma gravídico. Conclusão: A saúde
bucal pode ser afetada pelas alterações hormonais que ocorrem durante a gravidez.
Pacientes nesta fase de vida devem receber cuidados odontológicos apropriados e
regulares a fim de evitar o desenvolvimento de lesões como o granuloma gravídico.
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