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Ocorrência rara de rânula em paciente gestante: relato de caso
Rare occurrence of ranula in pregnant patient: case report
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RESUMO
Rânulas são alterações na mucosa oral caracterizadas pelo extravasamento e subsequente
acúmulo de muco no interior dos tecidos. A apresentação mais comum é uma massa
cística no assoalho da boca, determinando uma mucocele em assoalho bucal. A ocorrência
de rânula em pacientes gestantes é incomum. O objetivo deste trabalho é relatar um caso
clínico de rânula em paciente gestante, bem como revisar suas características e discutir
as possíveis modalidades de tratamento. É relatado um caso de rânula em paciente do
gênero feminino, com 23 anos de idade, na 24ª semana de gestação, que foi tratada por
meio de uma técnica modificada de marsupialização. Após um ano de acompanhamento,
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a paciente encontra-se sem sinais de recorrência. A marsupialização modificada mostrouse eficaz e com baixos índices de recorrência.
Palavras-chave: cavidade oral, gestante, rânula, glândula sublingual, tratamento.
ABSTRACT
Ranulas are changes in the oral mucosa characterized by extravasation and subsequent
accumulation of mucus inside the tissues. The most common presentation is a cystic mass
on the floor of the mouth, causing a mucocele on the oral floor. The occurrence of a ranula
in pregnant patients is uncommon. The objective of this study is to report a case of ranula
in pregnant patient as well as reviewing its features and discuss possible courses of
treatment. A case of ranula in a female patient, aged 23 years, at the 24th week of
pregnancy, which was treated using a modified marsupialization technique, is reported.
After one year of follow-up, the patient is without signs of recurrence. The modified
marsupialization proved to be effective and with low recurrence rates.
Keywords: mouth, pregnant women, ranula, sublingual gland, management.
1 INTRODUÇÃO
Rânula caracteriza-se pelo extravasamento de muco seguido pelo seu acúmulo no
interior dos tecidos determinando uma mucocele em soalho bucal (ZHI et al., 2012). A
apresentação mais comum é uma massa cística no assoalho da boca.
Embora tradicionalmente se pense que o trauma é a causa do desenvolvimento de
rânula, apenas 2,8% dos pacientes demonstraram história de trauma no estudo de Zhao
(ZHAO, et al 2004). As rânulas podem ser induzidas pelo acúmulo de mucina dos ácinos
rompidos da glândula sublingual ou de um ducto rompido de Rivinus (ZHAO, Y. F.; JIA
& JIA, 2011; ZHAO, et al 2004).
Vários tratamentos são sugeridos e variam entre excisão cirúrgica da rânula com
ou sem remoção da glândula acometida, criocirurgia, cirurgia a laser, marsupialização e
a marsupialização modificada (BAURMASH, 2001).
A ocorrência de rânula em pacientes no primeiro trimestre gestacional, é
extremamente escassa (LACALZADA-PASTOR, M. et al., 2011). O objetivo do presente
trabalho é relatar um raro caso de rânula intraoral em gestante.

2 RELATO DE CASO
Paciente do sexo feminino, 23 anos de idade, na 24ª semana gestacional,
queixando-se de aumento de volume, assintomático, na região de assoalho bucal direito,
com período de evolução de três meses. À oroscopia percebemos a presença de lesão
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bolhosa, lisa, azulada, flutuante, séssil, medindo 1,0 cm, localizada em região de assoalho
bucal direito (Figura 1).

Figura 1 - Aspecto clínico inicial intraoral: lesão em forma de cúpula, de coloração azulada e flutuante no
assoalho de boca do lado direito.

Fonte: arquivo pessoal.

A radiografia oclusal de mandíbula descartou a existência de cálculo salivar.
Diante da hipótese de rânula, procedeu-se com a realização de biópsia incisional seguida
pela marsupialização modificada, sendo inserindo na luz da lesão uma gaze vaselinada
(Figura 2), a qual foi trocada a cada três dias durante dez dias.
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Figura 2 - Aspecto transcirúrgico da marsupialização modificada. Uma gaze, embebida com vaselina, foi
introduzida na luz da lesão e modificada a cada três dias por dez dias, a fim de preservar o extravasamento
de saliva contida no interior da lesão.

Fonte: arquivo pessoal.

O exame histológico revelou laudo compatível com rânula (Figura 3).

Figura 3 - Fotomicrografia exibindo mucosa oral revestida por epitélio pavimentoso estratificado com áreas
de acantose e presença de infiltrado inflamatório mononuclear em meio a tecido conjuntivo fibroso.

Fonte: arquivo pessoal.

A paciente encontra-se sob acompanhamento clínico sem sinais de recorrência
(Figura 1D).
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Figura 4 - Aspecto clínico no acompanhamento após um ano.

Fonte: arquivo pessoal.

3 DISCUSSÃO
Vários tratamentos para rânulas foram sugeridos. Estes incluem escleroterapia
com OK-432, marsupialização, incisão e drenagem, aspiração de líquido cístico, excisão
de rânula, apenas, e excisão da glândula sublingual com ou sem excisão de rânula.
(YOSHIMURA, Y. et al., ANASTASSOV, G. E. et al. 2000, ZHI & REN, 2014).
Yoshimura et al., 1995, comparou três métodos diferentes de tratamento de rânula.
A taxa de recorrência foi de 25,0% para excisão apenas da rânula, 36,4% para
marsupialização e 0% para excisão da glândula sublingual junto com a rânula. Seu estudo
concluiu que a remoção da glândula sublingual com a rânula foi a modalidade de
tratamento mais eficaz.
A marsupialização se apresenta como a técnica de escolha para o tratamento das
rânula, quando comparado a procedimentos mais invasivos, por exemplo, a excisão da
glândula por completo, pois trata-se de procedimento conservador que preservar
estruturas nobres próximas à glândula (BAURMASH, 2001).
De acordo com Zhao a marsupialização simples tem caído em desuso,
principalmente, porque a taxa de insucesso tem sido de 61% a 89%. A marsupialização
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convencional, sem o preenchimento de gaze, tende a ter as margens lesionais coaptadas
devido à presença de espaço morto e dos movimentos da língua e assoalho bucal. Como
resultado a lesão tende a recidivar, em um período que pode variar de de 6 semanas a 12
meses (ZHAO, Y. F.; JIA, J.; JIA, 2005).
Em um estudo realizado por Baurmash, 1992 em que a técnica de marsupialização
modificada foi realizada em 12 pacientes, foi descrito apenas um caso de recidiva da
lesão. Gazes eram introduzidas na luz da lesão e mantidas por um período de 7 a 10 dias
no qual se esperava a esfoliação natural do material. Tendo o preenchimento da gaze
como um mecanismo de ação para induzir uma resposta inflamatória, que causaria uma
atrofia acinar em decorrência de fibrose. O que contrapõe com o caso descrito, visto que
a paciente foi instruída a trocar a gaze a cada 3 dias em um período de 10 dias
(BAURMASH, 1992).
Embora rânula intraoral em pacientes gestantes seja rara, ressalta-se a importância
de um exame clínico minucioso pelos profissionais que lidam com a cavidade bucal,
notadamente otorrinolaringologistas, estomatologistas e cirurgiões bucomaxilofaciais.
Nesses casos, marsupialização modificada mostra-se eficaz e com baixos índices de
recorrência.
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