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Introdução: A mucocele é uma lesão comum da mucosa oral, resultante da ruptura de um ducto da glândula salivar 
e do extravasamento de mucina para dentro dos tecidos moles adjacentes, causada geralmente por um trauma local. 
Apresenta-se clinicamente como uma lesão em forma de bolha, circunscrita, com tamanho variado, mole à palpação, 
com superfície lisa e brilhante. Localiza-se predominantemente no lábio inferior, mas pode ser encontrada também 
em outras regiões, como lábio superior, mucosa jugal, palato, região retromolar e ventre de língua. Acomete, com 
maior frequência, crianças e adultos jovens, visto que esses estão mais propensos a experiências de traumas, que 
induzem ao extravasamento de mucina. Objetivos: O objetivo deste trabalho é relatar um caso de mucocele em 
região de lábio inferior em paciente pediátrico. Conduta Clínica: Paciente do sexo feminino, 5 anos de idade, 
compareceu ao Pronto-Socorro da Bebê Clínica da UEL, acompanhada pela mãe, que relatou presença de uma 
“bolinha” no lábio inferior da criança, presente há 15 dias, que surgiu devido ao hábito de morder o local. Ao exame 
físico foi observado uma bolha circunscrita, de 3 mm de diâmetro, de coloração avermelhada e localizada em região 
de lábio inferior do lado esquerdo. Como tratamento, optou-se pela excisão cirúrgica total da lesão sob anestesia 
local. Resultados: Após 7 dias, a criança retornou para remoção das suturas, evidenciando boa cicatrização local. 
Posteriormente, foi relatado pela mãe, que 3 dias após essa última consulta, houve recidiva da lesão, a qual surgiu 
depois da criança ter sofrido um trauma mecânico durante uma brincadeira, e que desapareceu espontaneamente. 
Conclusão: Dessa forma, o caso mostra a importância dos pais e/ou responsáveis serem orientados quanto à etiologia 
da mucocele e o impacto dos hábitos bucais, como sugar ou morder os lábios, visto que a recidiva da mucocele é 
comum em pacientes jovens.
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