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A úvula é um músculo que anatomicamente foi descrito durante anos como um
músculo ímpar, entretanto, o mais aceito atualmente é que seja um músculo par,
constituído por dois segmentos sendo separados por um septo. Sua contração
determina a formação de uma elevação central no véu palatino, denominado
“joelho”, no qual irá auxiliar no fechamento do esfíncter velo-faríngeo. É um lobo
pendurado no centro do palato mole, sendo constituída por tecido conjuntivo e
contém um número de fibras musculares e glândulas recemosa em pequenas
quantidades. A úvula presa em palato mole é um tipo de variação extremamente
rara. Esse trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico de uma criança com
úvula presa em palato mole, o mesmo se apresentava assintomático e a paciente não
soube informar precisamente se já nasceu com essa variação, informando que a
mesma não interfere na sua fala. Não houve tratamento prévio para a queixa, foi
realizado uma anamnese e exame clínico e posteriormente encaminhada a um
otorrinolaringologista. Ressaltando a grande importância do Cirurgião-dentista de
saber dar um diagnóstico preciso de variações e lesões.
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