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MUCOCELE DAS GLÂNDULAS DE BLANDIN-NHUN: 

RELATO DE SÉRIE DE CASOS 

 

Viviane Bertolin 

 

RESUMO 

 

Mucocele é um pseudocisto, ou seja, uma lesão benigna que possui mucina em seu 

interior. Quando comparada à outras lesões bucais, é considerada rara. Acomete em sua 

maior parte pacientes jovens, não possuindo predileção por gênero. É causada por algum 

traumatismo que rompe o ducto de alguma glândula salivar menor com a possibilidade 

de ser provocada também por hábitos repetitivos diários. Pode acometer toda a mucosa 

bucal, como o assoalho de boca, o ventre de língua – onde se localiza a mucocele das 

Glândulas de Blandin-Nhun –, o lábio inferior e o palato mole.  Por algum motivo, o 

paciente traumatiza o ducto de uma glândula salivar, onde vai extravasar um líquido 

mucinoso a ficar retido nos tecidos subjacentes ao ducto, na mucosa oral. Tal 

circunstância leva à formação de uma bolha na região afetada com risco de se romper e 

recidivar várias vezes. Clinicamente, apresenta-se como uma bolha de coloração 

compatível à mucosa em tom róseo em região mais superficial e azulada profunda. Trata-

se de lesão indolor. Histopatologicamente, observa-se material amorfo extravasado 

compatível com mucina, circunscrito por tecido granuloso, a presença de células 

inflamatórias de números variados, como linfócitos, fagócitos mononucleares e resíduos 

de ductos salivares. Extrai-se cirurgicamente por uma incisão excional para total remoção 

da glândula lesada e também das glândulas adjacentes. Dessa forma, evita-se recidivas, 

sendo a técnica cirúrgica o tratamento para lesão. O objetivo deste trabalho é relatar uma 

série de 4 casos. No caso 1, um paciente de sexo masculino com 37 anos se queixou de 

uma “bolinha” no ventre da língua; no caso 2, uma paciente de sexo feminino com 7 anos 

teve a mesma queixa do primeiro paciente; já no caso 3, um paciente de 9 anos do sexo 

masculino apresentou lesão em ventre de língua exofítica de coloração de azulada, +-1,5 

cm e, no caso 4, um paciente do sexo feminino de 28 anos, apresentou clinicamente lesão 

exofítica de coloração de mucosa normal medindo aproximadamente 0,7 cm. As 

características são compatíveis com mucocele. Realizaram-se biopsias excisionais, 

utilizando a técnica da marsupialização, bem como exame histopatológico a confirmar as 

hipóteses de mucocele. Todos os pacientes estão em proservação sem recidiva. 

Palavras-chave: Glândulas salivares. Mucocele bucal. 

 

 

 



                 BLANDIN-NHUN GLAND MUSCLE: CASE SERIES REPORT 

 

 

ABSTRACT 

 

Mucocele is a pseudocyst, that is, a benign lesion that has mucine inside. When compared 

to other oral lesions it is considered rare. Mostly affects young patients, it has no gender 

preference. It is caused by some trauma that breaks the duct of some minor salivary gland, 

and may also be caused by daily repetitive habits. It may affect the entire oral mucosa, 

such as the floor of the mouth, the belly of the tongue - where the Blandin-Nhun Gland 

mucocele is located -, the lower lip and the soft palate. For some reason, the patient 

traumatizes the duct of a salivary gland, where it will leak a mucinous fluid that is trapped 

in the tissues underlying the duct, in the oral mucosa. This causes a blister to form in the 

affected region, which may rupture and recur in several times. It is clinically presented as 

a pinkish-compatible mucosal blister in more superficial region and bluish in cases that 

is deeper. The lesion is painless. Histopathologically, it extravasated an amorphous 

material, mucin-like, circumscribed by granular tissue. The inflammatory cells of varying 

numbers such as lymphocytes, mononuclear phagocytes and salivary duct residues are 

also present. Surgically, it is removed by an exceptional incision for total removal of the 

injured gland and also the adjacent glands. So, it avoids relapses. In this case, the surgical 

technique is the proper treatment for injury. The purpose of this paper is to report on a 

series of 4 cases. In case 1, there is a 37-year-old male patient who complained of a “ball” 

in the belly of the tongue; in case 2, a 7-year-old female patient had the same complaint 

as the first patient; in case 3, a 9-year-old patient, male gender, had a bluish-colored 

exophytic tongue lesion, +-1,5 cm; and in case 4, a 28-year-old female patient, presented 

clinically a normal mucosal-colored exophytic lesion measuring approximately 0.7 cm. 

the cases were compatible with mucocele characteristics. Excision biopsies were 

performed using the marsupialization technique and a histopathological examination was 

performed confirming the mucocele hypothesis. All patients are following up for 

proservation without relapse. 

 

Keywords: Mucocele Mouth. Salivary Glands. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A mucocele é uma patologia comum na cavidade bucal. Considerada um 

pseudocisto de origem traumática, ocorre devido ao rompimento do ducto de uma 

glândula salivar menor. Desta forma, leva ao extravasamento e acúmulo de mucina nos 

tecidos subjacentes. Manifesta-se mais comumente em crianças e adultos jovens. Não há 

predileção óbvia por qualquer um dos sexos (CÂMARA, 2002). 

A mucocele pode se localizar superficialmente na mucosa normalmente com 

aparência similar a uma vesícula ou bolha cheia de líquido de coloração azulada; ou 

irrompe de forma mais profunda no tecido conjuntivo como um nódulo flutuante, coberto 

por mucosa de coloração normal (CÂMARA, 2002). 

O tamanho possui variação de milímetros a centímetros. Quanto à duração da 

lesão, até o momento do diagnóstico, sua manifestação pode se prolongar por alguns dias 

a semanas ou até mesmo meses (CRIVELLARO, 2007). Sua localização mais recorrente 

é a região de lábio inferior, seguido pelo assoalho bucal, o ventre da língua e a mucosa 

bucal (SANTOS; CORRÊA; CORRÊA, 2013). 

Por sua vez, as Mucoceles das Glândulas de Blandin-Nhun são lesões raras e 

benignas. Costumam acometer ductos salivares menores na região de ventre da língua. 

Igualmente, ocorrem sem distinção de sexo. Para Regezi & Scuibba (2000), neste tipo 

específico de lesão, acontece o extravasamento de muco no estroma do tecido conjuntivo 

circunjacente onde induz a uma reação inflamatória secundária; inicialmente, contêm 

neutrófilos, seguidos pela ocorrência de macrófagos. Como resposta à essa reação, o 

tecido de granulação forma uma parede a revestir o líquido mucinoso.  

A remoção cirúrgica é a principal forma de tratamento da lesão. Mediante a esse 

procedimento, é possível realizar um exame histopatológico para confirmação de 

diagnósticos. Desta forma, pode-se observar as células inflamatórias, tais como os 

eosinófilos, os linfócitos e os fagócitos mononucleares; também, a presença de ductos 

salivares, o material amorfo compatível com mucina e o tecido granuloso. 

A remoção da lesão deve ser feita por meio da biópsia excisional para que se possa 

extrair não só a glândula lesada como também glândulas adjacentes a fim de evitar casos 

de recidiva (SANTOS; CORRÊA; CORRÊA, 2013). 
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O objetivo deste trabalho é relatar uma série de quatro casos clínicos desta 

patologia para agrupar as características clínicas, histopatológicas e condutas de 

tratamentos. 

 

 

2. RELATO DE CASO 

 

 No caso 1, temos um paciente do gênero masculino, 37 anos. De início, queixava-

se da existência de uma “bolinha” no ventre da língua a qual sentia ardência. Relatou que 

a tal lesão aumentava de tamanho e se rompia; após alguns dias, a lesão novamente 

aparecia. Clinicamente, observou-se uma vesícula na região do ventre da língua, dando-

lhe a hipótese diagnóstica de uma mucocele (figura 1). Após a realização de um exame 

histopatológico, houve a confirmação do caso constatando mucocele da glândula de 

Blandin-Nhun (figura 3). 

 

Figura 1 - lesão em ventre de língua – mucocele. 

Figura 2 - Sutura após remoção cirúrgica. 

Figura 3 - H&E aumento 10x. 

 

Fonte: Fotos do autor. 
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Após o procedimento, o paciente apresentou recidiva após dois meses. 

  

Figura 4 - lesão recidivada em ventre de língua – mucocele. 

Figura 5 -  incisão cirurgica – biópsia excisional. 

 
 

Figura 4 - lesão recidivada em ventre de língua – mucocele. 

Figura 5 -  incisão cirurgica – biópsia excisional. 

 
Figura 8/ 9 - H&E aumento 10x/40x. 

 

Fonte: Fotos do autor. 
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No caso 2, uma paciente do gênero feminino, 7 anos, foi submetida ao 

tratamento. De maneira similar, compareceu à clínica relatando que havia uma 

“bolinha” no ventre da língua. Esta lesão também aumentava de tamanho, rompia-se 

e tornava aparecer após alguns dias. No exame clinico, observou-se uma vesícula na 

região superior do ventre da língua, 5mm (figura 10/ 11). A hipótese inicial era de 

mucocele das glândulas de Blandin-Nuhn. Optou-se por realizar uma biopsia 

excisional (figura 12/ 13). No exame histopatológico, a hipótese foi confirmada com 

o diagnóstico compatível de Mucocele (figura 14). 

 

Figura 10 / 11 - lesão em ventre de língua – mucocele 

 

Figura 12 - excisão cirúrgica 

Figura 13 - sutura 

 

 

 

 

Fonte: Fotos do autor. 

 

 

 

 

10 11 

12 13 
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Figura 14 - H&E aumento 4X 

 

Fonte: Fotos do autor. 

Por sua vez, temos o caso 3 cujo paciente de 9 anos, gênero masculino, apresentou 

lesão em ventre de língua exofítica, de coloração de azulada; +-1,5 cm em seu maior 

diâmetro (figura 15). Realizaram-se biópsia excisional (figura 16) e histopatológico. Os 

resultados confirmaram a previsão inicial (figura 18/ 19). 

 

Figura 15 - mucocele em ventre de língua 

Figura 16 - excisão cirúrgica 

   

Figura 17 - após cicatrização 

  
Fonte: Fotos do autor. 

14 
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Figura 18/ 19 - H&E aumento 40X/4X 

 

Fonte: Fotos do autor. 

 

Quanto ao caso 4, uma paciente do sexo feminino, 28 anos, foi encaminhada por 

um CD para avaliação em lesão de língua. Clinicamente, a paciente apresentou lesão 

exofítica de coloração de mucosa normal medindo aproximadamente 0,7 cm em seu maior 

diâmetro (figura 20). Realizaram-se biopsia excisional (figura 21) e histopatológico, no 

qual apresentou características a confirmar a hipótese de mucocele (figura 22/ 23).   

 

Figura 20 - mucocele em ventre de língua 

Figura 21 - sutura 

 

Figura 22/ 23 - H&E aumento 40X/4X 
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Fonte: Fotos do autor. 

Tabela 1 - Comparação dos casos 

CASOS Idade Sexo Localização 

Da Lesão 

 Aspecto   

Clínico 

Diagnóstico 

Histopatológico 

CASO 

1 

37 masculino  ventre de 

língua 

Presença 

de 

vesícula 

Mucocele, 

presença de 

mucina 

extravasada. 

CASO 

2 

7 feminino ventre de 

língua 

 Vesícula 

de 5 mm 

Mucocele, 

mucina 

extravasada e 

células 

inflamatórias 

CASO 

3 

 masculino ventre de 

língua 

Lesão 

exofítica, 

azulada 

de +/- 1,5 

cm 

Mucocele, 

mucina, 

presença de 

tecido 

granuloso 

CASO 

4 

 feminino ventre de 

língua 

Lesão 

exofítica 

(0,7mm) 

com 

coloração 

normal 

Mucocele, 

material 

amorfo, restos 

de ductos 

salivares 

Fonte: tabela do autor. 

 

 

3. DISCUSSÃO 

 

As Mucoceles das Glândulas de Blandin-Nhun são lesões raras e benignas. 

Acometem aos ductos salivares na região de ventre da língua. Devido a ruptura de um 

ducto salivar, ocorre o extravasamento de um liquido mucinoso nos tecidos subjacentes 
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ao ducto, como apresentado nos casos. Podemos observar que tais ocorrências não 

possuem predileção por algum dos sexos em específico. 

A mucocele superficial é descrita como uma pequena vesícula subepitelial 

translúcida. Manifestam um padrão de ruptura. Esta acarreta um leve desconforto ao 

paciente. Entretanto, ainda que a duração deste tipo de lesão seja curta, as lesões podem 

se tornar recorrentes (NASCIMENTO, 2014). Deste modo, nota-se que há possibilidade 

de recidivas, como ocorreu no caso 1. Logo após a remoção cirúrgica, houve episódio de 

reincidência do fenômeno. Ademais, há possibilidade de se apresentar profundamente 

tanto com uma vesícula mais interna de cor rósea conforme o tecido de revestimento, 

como também de coloração azulada quando mais superficial. 

No histopatológico da lesão, observa-se a presença de mucina, de tecido grânulos 

e de células inflamatórias em sua maioria. A luz da cavidade semelhante a um cisto está 

preenchida por eosinófilo contendo um número variável de células, principalmente 

linfócitos e fagócitos mononucleares (MARIANO, 2004). Conforme as imagens 

histopatológicas, além da presença de células inflamatórias, é possível observar mucina 

circunscrita por tecido conjuntivo e restos de ductos epiteliais. 

Para sua remoção, deve-se realizar técnica cirúrgica de modo preciso. A excisão 

cirúrgica da glândula tem sido a principal opção terapêutica (SANTOS, 2013). Desta 

forma, remove-se a lesão mediante à técnica excisional para retirada total da glândula 

lesada e também de glândulas adjacentes, assim como realizado nos casos descritos. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

As Mucoceles das Glândulas de Blandin-Nhun são lesões incomuns e benignas a 

acometer ductos salivares na região de ventre da língua. Devido a menor incidência, o 

clínico geral pode ter dificuldade de alcançar o correto diagnóstico. A exposição desta 

série de casos possibilita maior intimidade do cirurgião dentista com as principais 

características clínicas, histopatológicas e opções de tratamento.  
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