EXÉRESE DE CISTO DERMOIDE: RELATO DE CASO.
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Introdução: Cisto dermoide é uma má formação cística, de desenvolvimento incomum e
etiologia relacionada ao aprisionamento de epitélio e fechamento dos arcos branquiais.
Comumente encontra-se na linha média do assoalho de boca, podendo ocasionalmente se
localizar, lateralmente ou em outras localizações. Normalmente, apresenta-se indolor,
com crescimento lento e pode variar em tamanho. É encontrado mais comumente em
adultos jovens e crianças, afetando ambos os gêneros. O tratamento é a remoção cirúrgica
do cisto e sua recorrência ou transformação maligna raramente acontece. Objetivo: O
presente estudo tem como objetivo relatar um caso de exérese de uma lesão em região
submentual esquerda. Relato de caso: Paciente C.S.A, 72 anos, melanoderma,
compareceu ao Serviço de Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do
Hospital Geral de Cuiabá, com histórico de aumento volumétrico em região submentual
esquerda há 5 anos e que há 1 mês apresentava drenagem de secreção ativa com
envolvimento sistêmico (febre). Ao exame físico, notou-se aumento de volume em região
submentual esquerda, bem delimitado, endurecido a palpação e sem sinal de processo
infecioso ativo. A mesma negou quaisquer doenças de base ou outras comorbidades. Ao
exame de imagem (tomografia computadorizada com contraste), observou-se uma lesão
radiolúcida e bem delimitada medindo aproximadamente 2 cm. Optou-se então pela
realização da biopsia excisional da lesão e envio para análise anatomopatológica. O laudo
do exame apresentou características compatíveis ao cisto dermoide. A paciente segue em
alta da especialidade após acompanhamento de 1 ano. Conclusão: O tratamento realizado
mostrou-se efetivo, tanto em relação à estética, que foi retomada na região, quanto a
possíveis infecções secundárias passiveis de acontecerem nesses tipos de casos.
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