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Sialolitíase em glândula submandibular: relato de caso clínico
Santos, F.F.V.; Ferreira, L.L.; Miyahara, G.I.; Bernabé, D.G.; Furuse, C.F.; Biasoli, E.R.

A sialolitíase é uma alteração que acomete as glândulas salivares representada pela obstrução do canal excretor por 
um ou mais sialólitos resultando na diminuição do fluxo salivar. A glândula submandibular é a mais acometida, 
seguida da parótida e sublingual, além das menores. Ocorre em qualquer faixa etária, sendo mais comum em 
adultos jovens e de meia-idade. A gravidade dos sintomas é variada, dependendo do grau de obstrução e da pressão 
negativa produzida dentro da glândula, pode causar dor e aumento do volume. O tratamento depende do tamanho 
e localização, podendo variar de estimulação da saliva até remoção cirúrgica com a glândula envolvida. Paciente 
sexo feminino, leucoderma, 50 anos, foi encaminhada à Clínica de Estomatologia da FOA-Unesp, para avaliação 
de lesão em soalho de boca, indolor, com 10 anos de evolução. Ao exame físico intra-oral, observou-se lesão 
nodular em região sublingual direita, dura à palpação. A radiografia oclusal evidenciou extensa imagem radiopaca, 
bem delimitada, cilíndrica e alongada. A associação dos exames clínico e radiográfico levou ao diagnóstico de 
sialolitíase. Foi realizada excisão da lesão com preservação da glândula submandibular. A paciente encontra-se sob 
acompanhamento, sem queixas de função glandular ou fluxo salivar, sem aumento de volume e exame radiográfico 
sem alterações. Sua localização permitiu um tratamento conservador com prognóstico favorável. A sialolitíase deve 
ser diagnosticada corretamente pelo cirurgião dentista para que o caso seja conduzido de forma adequada.
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