
- Mucocele do Apêndice -
Relato de caso 

Ana Carolina C. Teodoro1, Bruna B.O. Junqueira1, Caio I.R. Paiva1, Vitória R. Queiroz1, Rodrigo D. Weydt2, Thais S. Barros3
1- Acadêmico de Medicina; 2- Residente de Cirurgia Geral da SCMJF; 3-Cirurgiã Geral da SCMJF

INTRODUÇÃO

DISCUSSÃO

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Serviço de Cirurgia da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora (SCMJF)

RELATO DO CASO 

A B

Mucocele do Apêndice (MA) é uma afecção rara, que se apresenta

como uma dilatação obstrutiva do apêndice vermiforme, devido ao

acúmulo anormal de substância mucinosa em seu lúmen. Foi descrita,

inicialmente por Rokitansky, em 1842, sendo formalmente denominada

por Feren, em 1876.

Está presente em, aproximadamente, 0,2% a 0,4% dos pacientes

submetidos a apendicectomia, correspondendo a 8% de todos os

tumores de apêndice. As mulheres são mais acometidas (4:1), sendo

mais comum entre 50 e 60 anos de idade.

Cerca de 25% dos pacientes acometidos pela MA são assintomáticos.

Os sinais e os sintomas são bem inespecíficos, quando presentes,

podem aparecer: dor abdominal aguda ou crônica em quadrante

abdominal inferior direito, massa palpável em fossa ilíaca direita,

alteração do hábito intestinal, queixas urinárias, sangramento intestinal,

anemia, perda ponderal, abdome agudo (ruptura ou sepse), podendo

estar presente o pseudomixoma peritoneal.

Descreve-se o caso de mucocele benigna do apêndice em paciente

do sexo masculino, além de uma revisão sobre o tema.
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SVA, masculino, 29 anos com dor abdominal em abdome inferior

iniciada há 24h, com piora progressiva. Após intensificação do quadro

álgico, aparecimento de febre (38,50C) e localização da dor em fossa

ilíaca D (FID), foram solicitados exames laboratoriais e USG abdominal.

Ao exame físico, o abdome era plano, timpânico, doloroso a palpação

profunda em todo andar inferior, mais intenso em FID, descompressão

brusca dolorosa, sem massas ou visceromegalias palpáveis. Exames

laboratoriais: leucocitose (18.700/mm³, sem desvio à esquerda); PCR >

6mg/dl e EAS sem alterações. À ultrassonografia (US): foi observado

apêndice cecal espessado, com calibre de 2,7 cm, não compressível,

associado a densificação dos planos adiposos adjacentes (Figura 1).

Realizado apendicectomia vídeoassistida com grampeamento de sua

base com grampeador GIA 80 (Figura 2). Peça cirúrgica enviada para

análise histopatológica.

Pós-operatório sem intercorrências e alta hospitalar em 24 horas.

Paciente encontra-se assintomático e em acompanhamento ambulatorial.

Resultado histopatológico revelou neoplasia mucinosa do apêndice de

baixo grau com margem proximal livre.

Figura 1: US do abdome: apêndice espessado com 
densificação dos planos adiposos adjacentes

Figura 2: A Incisão em FID com exteriorização do apêndice e grampeamento em sua base 
com grampeador GIA 80. B Retirada do apêndice íntegro. C Abertura intencional do 

apêndice com extravasamento de conteúdo mucoso (*)
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Mucocele do Apêndice deve ser considerada em pacientes com dor

aguda ou crônica no andar inferior do abdome se associada a uma massa

localizada na fossa ilíaca direita evidenciada pelos métodos de imagem.

A Mucocele do Apêndice, geralmente é assintomática, mais comum

em mulheres acima dos 50 anos. Pode ser classificada em quatro tipos de

processos patológicos, sendo os tipos I e II benignos, tipo III de transição e

tipo IV relacionado a neoplasias malignas.

A ruptura do apêndice pode determinar extravasamento do conteúdo

mucoso com implantação de células neoplásicas na cavidade peritoneal

levando ao chamado pseudomixoma peritoneal.

Trata-se de uma doença rara, tendo seu diagnóstico facilitado pelo

avanço nos métodos de imagem, principalmente pela tomografia

computadorizada.

O tratamento é cirúrgico, sendo a ressecção completa do apêndice a

mais indicada. Nos casos suspeitos ou confirmados de neoplasia maligna

associada, realiza-se a hemicolectomia direita.


