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Paciente do gênero feminino, 52 anos, faioderma, procedente de Nova Resende- MG, 
foi encaminhada para a clínica de diagnóstico da UNIFENAS por um cirurgião-dentista 
de sua cidade, devido à presença de uma lesão bolhosa em assoalho bucal com 
evolução de, aproximadamente, 2 anos, sem sintomatologia ou desconforto. Na 
anamnese verificou-se que a paciente era saudável e os sinais vitais estavam dentro 
de valores normais. No exame de ectoscopia não foi encontrada nenhuma alteração.  
No exame de oroscopia observou-se que a paciente era edentada total superior e 
inferior e no assoalho bucal, do lado direito havia uma lesão bolhosa de mais ou 
menos 1 cm de diâmetro, firme à palpação. Foi feita uma biópsia excisional 
removendo toda a lesão. A peça foi fixada em formol a 10% e enviada para estudo 
histopatológico. O resultado dos cortes microscópicos corados em HE revelou 
glândula salivar composta por seus ácinos e ductos incluídos em um estroma de 
tecido conjuntivo, com extravasamento de material eosinofílico granular compatível 
com mucina. Este material encontrava-se permeado por macrófagos espumosos, com 
o tecido conjuntivo permeado por moderado infiltrado inflamatório mononuclear e, em 
áreas profundas, revelava a presença de epitélio cúbico simples, corrugado e de 
ampla extensão, compatível com epitélio cístico. A lesão encontrava-se revestida por 
epitélio pavimentoso, estratificado, paraqueratinizado, fechando o diagnóstico de cisto 
do ducto salivar (cisto de retenção de muco). A paciente foi acompanhada por 6 
meses, sem sinal de recidiva.O cisto do ducto salivar ou de  retenção de muco é uma 
lesão caracterizada pelo aumento volumétrico de líquido nos tecidos após uma 
obstrução parcial ou completa do ducto excretor glandular, o que provoca retenção da 
secreção e dilatação ductal..  
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