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Pseudomixoma peritoneal relacionado a 
cistoadenocarcinoma: relato de caso 

O pseudomixoma peritoneal (PMP) é um carcinoma raro, de baixo grau de malignidade, indolente, cuja patogênese e 
progressão resultam de um fenômeno de redistribuição tumoral envolvendo grande quantidade de mucina extracelular. É 
caracterizado pela presença de ascite mucinosa ou implantes na cavidade peritoneal (mais comumente no grande omento, 
espaço retro-hepático direito, goteira parietocólica esquerda e espaços pélvicos), originando-se geralmente de lesões no 
apêndice ou no ovário. O diagnóstico é feito no ato operatório e pelo estudo anatomopatológico.  

Homem, 61 anos, internado no serviço por queixa de 
dor abdominal, hiporexia e perda ponderal importante. 
Ao exame físico: doente em regular estado geral, 
emagrecido, consumido, hipocorado, anictérico, 
acianótico. Abdome globoso, ruídos hidroaéreos 
presentes, flácido, piparote positivo, sem sinais de 
irritação peritoneal e sem massas palpáveis. Outros 
sistemas sem achados importantes. Tomografia 
computadorizada (TC) de abdome total evidenciou 
ascite volumosa e fígado com volume reduzido, 
observando-se espessamento mucoso em íleo terminal 
com distensão a montante superior. Paciente submetido 
à laparotomia exploratória, evidenciando presença de 4 
litros de líquido citrino de aspecto mucinoso em 
cavidade intraperitoneal com diversas pequenas lesões 
esbranquiçadas e endurecidas recobrindo todo o 
intestino delgado, meso, intestino grosso, apêndice 
cecal, face inferior do fígado, estômago e peritôneo 
parietal. Além disso, foram observadas lesões de 
aspecto cístico de cerca de 3cm em peritôneo parietal e 
mesogástrio de grande curvatura gástrica e lesão 
estenosante quase total em íleo, a 250cm do ângulo de 
Treitz. Realizada aspiração do líquido citrino, 
enterectomia de segmento ileal estenótico, exérese das 
lesões tumorais císticas e confecção de ileostomia 
terminal periumbilical à direita. Anatomopatológico 
evidenciou adenocarcinoma pouco diferenciado 
infiltrativo com áreas mucinosas em tecido 
fibroadiposo.  Pós-operatório sem intercorrências. 

O paciente em questão se apresentou com quadro clínico indicativo de neoplasia e ascite. O PMP e a própria carcinomatose 
são de difícil diagnóstico por exames de imagem, sendo realizado apenas no intraoperatório, pela característica das lesões e 
estudo anatomopatológico. A abordagem médica e laparoscópica neste caso foi de extrema importância para diminuir a 
morbimortalidade do paciente.  

Figura 1. Incisão em cavidade abdominal demonstrando presença de 
grande volume de líquido citrino de aspecto mucinoso em cavidade 
intraperitoneal  
Figura 2. Lesões de aspecto cístico em mesogástrio de grande curvatura 
gástrica 

Figura 3. Diversas pequenas lesões 
esbranquiçadas e endurecidas 
recobrindo todo o intestino delgado, 
meso, intestino grosso. 
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