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As neoplasias apendicecais são raras e o seu diagnóstico 
e tratamento representam um desafio na prática 
clínico-cirúrgica. Os tumores malignos deste órgão 
mostram-se em sua grande maioria como achados 
incidentais. O pseudomixoma peritoneal é uma síndrome 
clínica caracterizada pelo envolvimento mucinoso difuso do 
peritônio, não apresentando, correlação histopatológica, 
podendo se originar de lesões benignas ou de lesões 
malignas. A sobrevida dos pacientes com diagnóstico de 
pseudomixoma peritoneal varia amplamente e se relaciona 
à condição subjacente à sua origem.

Descrever um caso raro de pseudomixoma peritoneal de 
origem no apêndice cecal como diagnóstico diferencial 
incomum em paciente com quadro de hérnia umbilical.

J.A.P.A, 59 anos, sexo masculino, admitido com quadro de 
hérnia umbilical encarcerada com um mês de evolução e 
piora recente. Levado ao bloco cirúrgico com proposta de 
realização de hernioplastia umbilical e durante o 
intra-operatório foi identificado ascite volumosa. Durante 
extensão  propedêutica foi realizada colonoscopia que 
apresentou abaulamento de óstio apendicular (Imagem 1), 
sugerindo mucocele. A tomografia computadorizada (TC) de 
abdome (Imagem 2) revelou material com densidade de 
partes moles obliterando omento e gordura mesentérica, 
acompanhado de ascite. Submetido a laparotomia 
exploradora que evidenciou lesões gelatinosas em todo 
abdome, ressecado parte do grande omento (Imagem 3). 
Anatomopatológico demonstrou formação tumoral benigna, 
sem atipias nucleares e sem atividade mitótica, 
correspondendo a um quadro de pseudomixoma de 
peritônio. Encaminhado para complementação terapêutica 
em serviço de oncologia.

O pseudomixoma peritoneal é uma neoplasia rara e de 
difícil diagnóstico. Diante disso, o cirurgião geral deve se 
atentar para a possibilidade de diagnósticos diferenciais 
quando no peroperatório achados incomuns são 
visualizados.
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Imagem 1: 
Colonoscopia 
com 
abaulamento de 
óstio 
apendicular.

Diante de um quadro clínico sugestivo de uma hérnia 
umbilical, uma condição cirúrgica comum na prática do 
cirurgião geral, a abordagem de diagnósticos diferenciais, 
principalmente aqueles pouco habituais, pode ser difícil. 

O pseudomixoma peritoneal pode ser definido pela 
disseminação de tumores mucinosos na superfície peritoneal 
e o acúmulo progressivo de mucina na cavidade. Possui 
evolução indolente, porém progressivo, e não havendo 
intervenção do quadro é uma condição grave. A incidência 
dessa doença é estimada de 1 a 2 em um milhão, sendo 
mais comum no sexo feminino e achado de modo 
inesperado em 2 a cada 10 mil laparotomias. 

O pseudomixoma peritoneal de origem no apêndice cecal 
é condição patológica rara, seu diagnóstico e manejo clínico 
são dificultados pela falta de evidência científica de 
qualidade na literatura.  

O achado inesperado de ascite volumosa no paciente com 
hérnia umbilical foi essencial para aumentar o índice de 
suspeição de outras afecções. A extensão propedêutica 
possibilitou ao paciente receber o diagnóstico adequado e 
ser encaminhado ao serviço de referência para continuidade 
do tratamento.

Imagem 3: peça cirúrgica 

Imagem 2: TC de abdome evidenciando volumosa massa em topografia de grande 
omento.
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