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RESUMO
A mucocele é uma lesão de origem traumática, originada da retenção de glândulas salivares
menores, ocasionado pela ruptura dos ductos excretores. Clinicamente, aparecem como lesões
nodulares, podendo ser exofíticas e pediculadas. Histologicamente, essa lesão pode ser
classificada como fenômeno de extravasamento mucoso ou cisto mucoso de retenção. Os
tratamentos propostos são a excisão total da lesão, a marsupialização, a criocirurgia, o laser e
a micromarsupialização. O objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico de mucocele, cuja
a escolha do tratamento foi a remoção cirúrgica. Descrição do caso: Criança, com 7 anos de
idade, compareceu a Clínica Odontológica de Odontopediatria da Faculdade Mineirense
FAMA, com queixa de aparecimento de "bolinha que incha e desincha" no lábio inferior, há
aproximadamente 40 dias. Ao exame clínico intrabucal, observou-se que a lesão apresentavase com aspecto nodular, exofítica, coloração rósea, flácida à palpação, com diâmetro de
aproximadamente 0,5 cm. Como conduta clínica, optou-se pela excisão total da lesão, tendo o
cuidado de remover qualquer glândula salivar menor que pudesse estar envolvido com a
lesão, para que não ocorresse recidiva da lesão. O material foi enviado para Faculdade de
Odontologia de Araçatuba - UNESP para a realização do exame histopatológico e confirmou
o diagnóstico clínico de mucocele. Conclusão: A mucocele é uma lesão benigna, indolor,
comum, frequentemente encontrada na cavidade bucal de crianças e existem diversas formas
de tratamento que podem ser realizadas na clínica odontológica. É importante uma interação
entre profissionais da saúde que prestam atendimento a crianças com a finalidade de
identificar destas lesões.
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