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RESUMO
A mucocele é uma das lesões benignas que mais frequentemente afeta a cavidade bucal de crianças. Histo-
logicamente, essa lesão pode ser classificada como fenômeno de extravasamento mucoso ou cisto mucoso 
de retenção, localizando-se geralmente nos lábios inferiores. Existem várias opções de tratamento para 
mucocele, sendo a mais recomendada, atualmente, a técnica de micromarsupialização, principalmente 
quando do atendimento de crianças. O presente trabalho tem como objetivo realizar uma breve revista da 
literatura sobre o tema e relatar um caso clínico de mucocele, tratado por meio da técnica da micromar-
supialização.
DESCRITOR: Mucocele – Odontopediatria – Assistência odontológica

ABSTRACT
The mucocele is a benign, common pathology in the oral cavity. Two types of mucous cyst occur based 
histologics features these lesions, as retetion or mucous extravasation cysts, preferential localization is the 
lower lip. Several treatment have been proposed, and recently, the techinque of micromarsupialization is 
alternative to be considered, especially in pediatric dentistry. Therefore, the aim of this paper includes a 
brief review of mucocele and describe case of mucocele for techinque of micromarsupialization.
DESCRIPTOR: Mucocele – Pediatric dentistry – Dental care
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INTRODUÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA
A mucocele é uma das lesões benignas que mais 

afeta a cavidade bucal, e envolve as glândulas salivares 
menores e seus respectivos ductos excretores. Histolo-
gicamente, esta lesão pode ser classificada como fenô-
meno de extravasamento mucoso ou cisto mucoso de 
retenção (Delbem et al.8, 2000; Toledo et al.17, 2000; 
Baurmash3, 2003; Fivenson et al.9, 2003). Geralmente 
são acometidas as glândulas salivares menores localizadas 
na mucosa labial inferior, com uma prevalência de 75 a 
80%, entretanto pode também atingir outras áreas da 
cavidade bucal como a mucosa jugal, o palato mole e a 
região do trígono retromolar (Harrison11, 1975; Shear15, 
1989; Regezi e Sciubba14, 1991; Bodner e Tal5, 1991; 
McDonald e Avery13, 1995; Bermejo et al.4, 1999; Tole-
do et al.17, 2000; Sugerman et al.16, 2000; Bordini et al.6, 
2001; Fivenson et al.9, 2003), sendo que apenas 2% dos 
casos acometem as glândulas salivares linguais anteriores 
(Sugerman et al.16, 2000; Bordini et al.6, 2001). 

Existem dois fatores causais da mucocele: o trauma 
ocorrido sobre o ducto salivar excretor e/ou sua obstru-
ção (Guedes-Pinto10, 1997; Largura et al.12, 1998; Amui 
et al.2, 2000; Toledo et al.17, 2000; Bordini et al.6, 2001; 
Câmara et al.7, 2002; Amaral et al.1, 2004; Baurmash3, 
2003; Fivenson et al.9, 2003). Alguns autores afirmam, 
que a mucocele pode se manifestar em qualquer faixa 
etária (Shear15, 1989; Bermejo et al.4, 1999; Bordini et 
al.6, 2001; Câmara et al.7, 2002). Clinicamente, a mu-
cosa apresenta-se elevada, com formato circunscrito bem 
definido, superfície lisa, com tamanho aproximado de 
1cm de diâmetro, e consistência flutuante à palpação. 
A lesão pode estar localizada mais profundamente no 
tecido conjuntivo, aparentando uma coloração rósea 
igual à da mucosa, ou mais superficialmente na mucosa 
com coloração translúcida ou azulada, sendo geralmente 
assintomática (Harrison11, 1975; Shear15, 1989; Bod-
ner e Tal5, 1991; Regezi e Sciubba14, 1991; McDonald 
e Avery13, 1995; Bordini et al.6, 2001; Câmara et al.7, 
2002; Fivenson et al.9, 2003). 

Com relação ao tratamento para a mucocele, existem 
na literatura vários relatos de procedimentos terapêuticos 
tais como: excisão cirúrgica, laser dióxido de carbono e/
ou de argônio, técnica do preenchimento do interior da 
lesão por alginato, marsupialização, micromarsupializa-
ção e criocirurgia, entre outros (Harrison11, 1975; Bod-
ner e Tal5, 1991; Mcdonald e Avery13, 1995; Delbem et 
al.8, 2000; Sugerman et al.16, 2000; Bordini et al.6, 2001; 

Câmara et al.7, 2002; Baurmash3, 2003; Fivenson et al.9, 
2003; Amaral et al.1, 2004). 

A técnica de micromarsupialização consiste basi-
camente na passagem de um fio de seda pelo interior 
da lesão, envolvendo todas as partes que a compõem, 

Figura 1-  Mucocele no lábio inferior.

Figura 2-  Fio de sutura tipo seda 4.0 com agulha atraumática.
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Figura 3-  Fio de sutura passando pelo maior diâmetro da lesão.

Figura 4-  Pós-operatório com o nó cirúrgico.

utilizando para tal uma agulha atraumática (McDonald 
e Avery13, 1995; Bodner e Tal5, 1991; Delbem et al.8, 
2000). A seguir é pedido ao paciente que movimente 
o fio de sutura, passando o dedo sobre a lesão periodi-
camente, para se conseguir o extravasamento do muco 
e obter-se a epitelização ao redor do fio de sutura, for-
mando novos ductos salivares excretores, resultando com 
isso, na remissão da lesão. 

O objetivo do presente trabalho é relatar um caso de 
mucocele tratado pela técnica da micromarsupialização 
em um paciente com 7 anos de idade, tendo-se em vis-
ta que o uso da técnica em pacientes pediátricos é sua 
melhor indicação pela rapidez de execução do procedi-
mento.

CASO CLÍNICO
Paciente de 7 anos de idade, gênero masculino, foi 

atendido pela Disciplina de Odontopediatria da Facul-
dade de Odontologia de Ribeirão Preto-USP. Durante o 
exame clínico observou-se uma elevação da mucosa do 
lábio inferior, de coloração similar à mesma, superfície 
lisa, base séssil e consistência flácida, possuindo aproxi-
madamente 1cm de diâmetro (Figura 1). O diagnóstico 
baseado nas características clínicas da lesão e na anam-
nese efetuada, na qual o paciente relatava que a lesão 
aumentava e diminuía espontaneamente, foi compatível 
com mucocele. Não havia sintomatologia dolorosa nem 
mesmo durante a época de evolução da lesão. Entre os 
procedimentos terapêuticos possíveis, optou-se pela téc-
nica de micromarsupialização.

Iniciou-se o pré-operatório com o paciente realizando 
bochecho com solução anti-séptica de gluconato de clo-
rexidina 0,12% (Periogard-Colgate) durante um minu-
to. A seguir foi realizada a aplicação de anestésico tópico 
à base de prilocaína e lidocaína a 5% (EMLA - Astra) 
sobre a lesão durante três minutos. Foi então realizada 
a passagem de um fio de sutura tipo seda 4.0 (Ethicon, 

Figura 5-  Ausência de recidiva após proservação de 18 meses.
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Johnson & Johnson) com agulha atraumática, seguindo 
o sentindo do maior diâmetro da mucocele, sendo fi-
nalizado com nó cirúrgico, formando uma alça relativa-
mente frouxa sobre a lesão (Figuras 2 e 3). Finalmente, 
foi recomendado ao paciente que algumas vezes por dia 
passasse o dedo sobre o nó cirúrgico movimentando-o 
suavemente e massageando a área (Figura 4).  

Após 7 dias, verificou-se a regressão da lesão e o fio 
de sutura foi removido. Houve uma proservação de 18 
meses e não se constatou recidiva (Figura 5).

REFERÊNCIAS 

CONCLUSÃO
A técnica da micromarsupialização constitui-se numa 

alternativa de tratamento para mucocele, sendo indicada 
para mucoceles menores de 1cm de diâmetro. Apresenta, 
como vantagem, ser um procedimento clínico de exe-
cução rápida e fácil, e ser bem tolerado pelo paciente, 
pois não há necessidade de anestesia local infiltrativa e 
sim, apenas da aplicação de anestesia tópica. Portanto, é 
uma técnica indicada na clínica Odontopediátrica, onde 
geralmente o paciente apresenta temores em relação à 
anestesia local, e não tem paciência de ficar muito tempo 
parado.


