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Adenoma Canalicular: relato de caso
Cláudio, M.M.; Castro, E.V.F.L.; Toledo, H.J.B.; Castro, A.L.; Araújo, V.C.; Furuse, C.

O Adenoma Canalicular é uma neoplasia benigna incomum (1-2% das neoplasias de glândula salivar), quase 
exclusivamente de glândula salivar menor, de evolução lenta e indolor. Apresenta maior incidência em idosos, com 
predileção pelo sexo feminino, sendo lábio superior e mucosa jugal as localizações mais comuns. O tratamento 
de escolha é a excisão cirúrgica, sendo a recidiva incomum. Caso clínico: Paciente com 63 anos de idade, sexo 
feminino, raça branca, encaminhou-se para a clínica da Fundação Municipal de Educação e Cultura - FUNEC de 
Santa Fé do Sul - SP queixando-se de “bolinha na bochecha”. Ao exame físico intrabucal foi verificada a presença 
de nódulo submucoso indolor móvel, aparentemente encapsulado, com 1 cm em seu maior diâmetro, localizado 
na mucosa jugal direita, bem delimitada, mole à palpação, coloração semelhante à mucosa e evolução progressiva 
de aproximadamente de 2 meses. Com diagnósticos clínicos diferenciais de mucocele, adenoma e leiomioma, 
realizou-se biopsia excisional, seguido de fixação em formol a 10%. O material foi encaminhado para o Laboratório 
de Patologia da Faculdade de Odontologia de Araçatuba – UNESP e o diagnóstico histopatológico foi de Adenoma 
Canalicular. Paciente em proservação livre de doença há 3 meses. Este trabalho ilustra um caso clínico incomum 
de uma patologia de responsabilidade do cirurgião-dentista, visando auxiliá-lo no diagnóstico e conduta clínica.
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