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Mucopiocele de seio frontal: relato de caso.

Frontal sinus suppurating mucocele: case report. 
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RESUMO

ABSTRACT

INTRODUÇÃO

        A mucocele dos seios paranasais é uma lesão cística 
expansiva benigna, que contém em seu interior uma 
secreção mucosa, transparente, espessa e geralmente 
estéril, que eventualmente se contamina (mucopiocele). 
Acomete principalmente o seio frontal e pode ser 
consequência de causas obstrutivas e/ou inflamatórias. 
O quadro clínico é variável, sendo a cefaléia e as 
manifestações oculares importantes para o diagnóstico. 
Os exames de imagem auxiliam no diagnóstico e 
planejamento cirúrgico. Os autores relatam o caso de 
uma mucopiocele de seio frontal em um adulto jovem, 
com comprometimento ocular (proptose) submetido à 
acesso cirúrgico combinado, através da sinusotomia 
frontal externa associada à via frontal endoscópica 
vídeo-assistida.

      Mucocele of paranasal sinus is an expansive cystic 
benign tumor, containing a thick, transparent and 
mucous secretion, usually sterile that may accidentally 
infect (suppurating mucocele). It involves mainly the 
frontal sinus and may be consequence of inflammatory 
and/or obstructive causes. The clinical panorama is 
variable, being headache and ocular manifestations 
very important for diagnosis. Imaging exams are useful 
for diagnosis and surgical planning. The authors report 
one patient, a young man, with a frontal sinus 
suppurating mucocele with ocular manifestation 
(proptosis) treated by a allied surgical access, including 
external frontal sinusotomy and endoscopic video-
assisted frontal approach.

A mucocele dos seios paranasais é uma lesão 
benigna, cística, expansiva, limitada pela própria 
mucosa do seio paranasal comprometido, contendo, no 
seu interior, secreção mucosa, transparente, espessa e 
geralmente estéril. Esta secreção pode eventualmente 
se contaminar, passando a ser chamada de 

(1)mucopiocele . O processo de formação e evolução das 
mucoceles é, em geral, de caráter progressivo, levando 
ao adelgaçamento e erosão das paredes ósseas. 
Dependendo do local acometido, pode haver a 
compressão das estruturas vizinhas, à semelhança dos 
eventos que ocorrem em casos de tumores 
intracranianos. 
      Como fatores etiológicos, são apontadas as causas 
obstrutivas (trauma, pólipos, cirurgias nasais, 
compressão tumoral) e inflamatórias (processos 
infecciosos de repetição, degeneração cística, aumento 

(2)de secreção mucosa) . Em ordem decrescente de 
frequência aparecem os seios etmoidais, esfenoidais, 

(3)sendo rara nos seios maxilares . 
       O quadro clínico varia conforme a região envolvida, 
podendo causar dor facial, cefaléia, obstrução nasal, 
diplopia, diminuição da acuidade visual, deslocamento 
do globo ocular (proptose) e diplopia, edema facial, 

(2)abscesso cerebral, pneumoencefalocele e meningite .
       O diagnóstico é feito através dos exames de imagem. 
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   ALF, gênero masculino, 42 anos, auxiliar de 
enfermagem, procedente de Jundiaí, estado de São 
Paulo, procurou nosso Serviço de Otorrinolaringologia 
em 2006, com queixa de obstrução nasal bilateral, maior 
à esquerda e proptose do olho esquerdo há 
aproximadamente quatro meses. Relatava ter sido 
submetido à cirurgia endonasal desconhecida há cerca 
de 6 anos, em outro serviço. Associou a piora recente da 
obstrução nasal e a proptose do olho esquerdo a um 
quadro de rinossinusite aguda, tratado em outro local. 
Relatava vários episódios de sinusite nos últimos anos, 
com períodos de acalmia e outros de recorrência, sendo 
este último acompanhado de muita cefaléia em região 
frontal à esquerda, que melhorou parcialmente após o 
tratamento clínico com antimicrobianos. Referia 
também secreção hialina constante. Negava rinorréia 
purulenta ou epistaxe, bem como quaisquer outros 
problemas de saúde. Ao exame físico, apresentava na 
rinoscopia anterior e na nasofibroscopia flexível, 
hipertrofia leve de conchas nasais inferiores, amputação 
parcial de concha média direita e total da esquerda. A 
tomografia computadorizada de nariz e seios 
paranasais demonstrou uma lesão cística encapsulada 
na topografia do seio frontal esquerdo, com 
adelgaçamento do assoalho e teto dessa cavidade, 
rechaçamento látero-inferior do globo ocular esquerdo 
e velamento do seio frontal contralateral, ausência da 
concha média esquerda e da parede medial dos antros 
maxilares, além da presença de material com densidade 
de partes moles na topografia do antro maxilar direito 
(Figuras 1, 2 e 3). Foi realizada cirurgia por via 
combinada (acessos externo e endoscópico) para exérese 
da mucocele, após Consentimento Informado. As 
dimensões dos seios frontais foram medidas no pré-
operatório por recorte do R-X simples na posição 
nasofrontoplaca (Figura 4). Foi realizado um acesso 
externo via incisão bicoronal posterior à linha de 
implantação dos cabelos e descolamento do couro 
cabeludo em direção frontal incluindo periósteo, 
hemostasia cuidadosa para reduzir as perdas 
sanguíneas, seguida de abertura de janela no seio 
frontal cujas dimensões são fornecidas pelo recorte do R-
X. Foram confeccionados múltiplos pequenos orifícios na 

rotação, união desses orifícios com goiva e elevação da 
tábua óssea “em ponte levadiça” (Figura 5). A broca 
deve ser inclinada em cerca de 45 graus na direção da 
cavidade sinusal durante todo o tempo, para evitar 
lesões meníngeas e parenquimatosas do lobo frontal. No 
intra-operatório, foi observada erosão do assoalho e 
teto do seio frontal esquerdo, estando a mucocele em 
relação direta com a meninge da fossa anterior e com o 
conteúdo orbitário. Ao abrir a cápsula da mucocele para 
facilitar seu descolamento, houve saída de secreção 
purulenta. A mucocele frontal esquerda e a mucosa 
espessa do seio frontal contralateral foram removidas 
em sua totalidade. Após a remoção do septo ósseo 
interfrontal foi ampliado o óstio do seio frontal 
esquerdo com vistas à manutenção eficaz de sua 
perviedade (Figura 6). Foi mantido dreno duplo para 
irrigação da cavidade cirúrgica durante alguns dias, 
exteriorizado pela cavidade nasal esquerda. O paciente 
apresentou boa evolução pós-operatória, com 
diminuição rápida dos sintomas e da proptose, 
realizando seguimento ambulatorial há um ano e meio, 
sem intercorrências (Figuras 7, 8, 9 e 10). Foram-lhe 
apresentadas as fotos da documentação científica e 
obtida autorização escrita para publicação (de acordo 
com os procedimentos éticos padrões e da Instituição 
onde se realizou o atendimento do caso).

Figura 1:
posição coronal evidencia velamento do seio frontal direito 
(seta longa) e lesão volumosa no interior do seio frontal 
esquerdo (seta curta) comprometendo sua parede óssea do 
teto e a parede orbitária superior, com rechaçamento látero-
inferior do globo ocular(*) 5x.

 Tomografia computadorizada dos seios da face em 

Figura 2:
posição axial evidencia velamento do seio frontal direito (seta 
longa) e lesão volumosa no interior do seio frontal esquerdo 
(seta curta) comprometendo suas paredes ósseas. 5x.

 Tomografia computadorizada dos seios da face em 

Embora o RX simples possa demonstrar opacificação, 
erosão óssea ou expansão das mucoceles, a tomografia 
computadorizada (TC) é o exame de eleição, 
evidenciando o envolvimento ósseo, avaliando a 
extensão intracraniana e/ou orbitária e auxiliando no 
planejamento cirúrgico. Em alguns casos selecionados, a 
ressonância magnética (RM) também pode ser 

(2)utilizada . 
   O tratamento das mucoceles é essencialmente 
cirúrgico, sendo que as vias de acesso podem ser externa 
e/ou endonasal, sendo a técnica escolhida de acordo com 
a localização e extensão da lesão. Nas fases iniciais, 

(2,4,5,6)
pode-se optar por um acompanhamento clínico .
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Figura 3:
posição coronal evidencia ausência de concha média esquerda 
(seta) como sinal  de intervenção cirúrgica pregressa. 5x.

 Tomografia computadorizada dos seios da face em 

Figura 4: 
nasofrontoplaca mostrando recorte (linha demarcada) 
realizado para avaliar as medidas aproximadas dos seios 
frontais, com vistas à abertura segura da janela óssea. 5x.

Radiografia simples de seios da face na posição 

Figura 5: 
ósseo em forma de “ponte levadiça” (seta). Observe-se o 
aspecto serrilhado de seus bordos, motivado pelos múltiplos 
orifícios realizados com broca e sua união com goiva. 5x.

Fotografia mostrando a elevação do grande flap 

Figura 6:
interfrontal e ampliação do óstio do seio frontal esquerdo 
(seta). 5x.

 Aspecto cirúrgico após a remoção do septo ósseo 

Figura 7:
(seta) da incisão bi-coronal. 5x.

 Fotografia do pós-operatório imediato após sutura 

Figura 8:
pós-operatório. 5x.

 Fotografia mostrando o aspecto da incisão no 7º 
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que demonstra uma sintomatologia ampla e de longa 
duração. O quadro clínico apresenta, como elemento 
constante, a presença de cefaléia, de longa duração, em 
geral com episódios de remissão. O acometimento 
oftalmológico, principalmente a proptose, associada 
aos outros sintomas, como a cefaléia, mostra-se também 
de grande importância para o diagnóstico clínico das 
mucoceles, como ocorreu no caso do nosso paciente. O 
diagnóstico por imagem como exame auxiliar é de 
grande valia, porém o RX simples apresenta limitações 
importantes, embora possa demonstrar opacificação, 
erosão óssea ou expansão dessas lesões (Figura 11). A 
tomografia computadorizada (TC) é o exame de eleição, 
evidenciando o envolvimento ósseo, avaliando a 
extensão intracraniana e/ou orbitária e auxiliando no 
planejamento cirúrgico, uma vez que estadia a doença, 
possibilita visualizar a extensão da lesão e a 
possibilidade de complicações, principalmente quanto 
ao acometimento do sistema nervoso central e da 
cavidade orbitária. A ressonância magnética também 
pode ser solicitada para complementar o diagnóstico e 
estadiamento, já que diferencia a lesão, do tecido 

(6)cerebral e das estruturas orbitárias . Como diagnóstico 
diferencial devemos citar os tumores nasossinusais 
benignos (principalmente osteomas) e malignos, 
pseudotumor orbitário, exoftalmo por hipertiroidismo, 
encefalocele, granuloma de colesterol, cistos 
epidermóides, assim como outros tumores malignos ou 

(2,7)benignos da região periorbitária . 
       O tratamento paliativo pode ser clínico, nas fases 
iniciais do processo, mas ao atingir proporções mais 
significativas, torna-se cirúrgico. A abertura da 
cavidade acometida, com ressecção total do conteúdo 
cístico e de suas paredes é o tratamento definitivo, 
porém também tem sido descrito o tratamento por via 
e n d o n a s a l  v í d e o - a s s i s t i d a  co m  a u x í l i o  d e  

(2,4,5,6)endoscópios . A via transnasal endoscópica é 
ext re m a m e n te  v á l i d a ,  e s p e c i a l m e n te  p a ra
 as mucoceles etmoidais, maxilares e esfenoidais, sendo 
realizada apenas a marsupialização das mesmas. O seio 
frontal, por sua localização anterior e principalmente 
neste paciente, cuja lesão era lateral, torna o acesso por 
via intranasal um desafio para o cirurgião 

(6)endoscopista . Por este motivo e devido à extensão da 
lesão, optou-se pelo acesso combinado por via externa, 
através de uma incisão bicoronal, abertura do seio 
frontal com confecção de um flap ósseo e remoção do 
septo interfrontal, associado ao acesso endoscópico 
transnasal, complementado com abertura dos óstios 
dos seios frontais, indispensável à manutenção da 
perviedade dos ductos frontais e segurança de cura 
definitiva.
        O paciente tem sido acompanhado em ambulatório, 
com resultados estético-funcionais bastante 
satisfatórios até o momento com o uso desta técnica. 
Realçamos a importância da história clínica associada 
aos exames de imagem na realização de um diagnóstico 
das mucoceles o mais precocemente possível, para o 
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Figura 9:
região incisada, no 120º dia pós-operatório. 5x.

 Fotografia onde nota-se o aspecto inaparente da 

Figura 10: 
pós-operatório (B). Note-se a acentuada redução da 
assimetria facial (setas). 5x.

Paciente relatado no pré-operatório (A) e no 120º 

DISCUSSÃO

          Os aspectos clínicos de uma mucocele acometendo 
o seio frontal foram primariamente descritos por 
Langenbeck, em 1819, sendo que Berthon propos a 
drenagem cirúrgica para este tipo de afecção em 1880 e 
Rollet introduziu o termo mucocele em 1896. Representa 
uma lesão cística de revestimento epitelial com conteúdo 
mucóide, que apresenta crescimento lento, contudo tem 
características expansivas e de reabsorção óssea. 
Eventualmente pode comprometer as estruturas nobres 

(2)adjacentes, como a órbita e a cavidade intracraniana . 
     Os fatores etiológicos são comumente citados na 
literatura e podem ser divididos em: relacionados à 
obstrução do recesso frontal e outros associados à 
inflamação. No caso descrito temos uma somatória 
desses fatores. Na literatura são descritos casos em todas 
as faixas etárias, estando a idade média ao redor dos 40 
anos, com maior incidência no sexo masculino, numa 

(7)proporção de 60 a 74% , que é o gênero do paciente 
relatado. 
         O diagnóstico é realizado através da história clínica 
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diagnóstico diferencial e exclusão de complicações, bem 
como para a escolha da abordagem cirúrgica mais 
adequada para cada caso.

Figura 11: 
posição nasofrontoplaca mostra velamento do seio frontal 
direito e aumento de volume do seio frontal esquerdo, 
hipertransparente (seta), com alteração do rebordo orbitário 
e rechaçamento látero-inferior do globo ocular esquerdo. 

Raio X simples pré-operatório de seios da face em 
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