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A mucocele biliar (MB) caracteriza-se pela hiperplasia do epitélio

da vesícula biliar (VB), aumento da produção de muco, acúmulo e

densificação do conteúdo luminal. Objetivou-se avaliar a ocorrência

da MB e correlacionar os seus aspectos com as manifestações

clínicas e comorbidades associadas.

Material e métodos

Foi realizado um estudo retrospectivo (2016-2019) a partir de

exames ultrassonográficos abdominais em cães com alterações

em VB. Optou-se neste estudo classificar a MB em estágio inicial

ou avançado, a partir do aspecto ultrassonográfico, adaptando a

classificação em estágios (I a V) descrita por CHOI et al.,2014. Em

relação ao aspecto ultrassonográfico, foram consideradas como

MB em seu estágio inicial quando observado material ecogênico

denso com áreas hipoecogênicas de permeio ocupando totalmente

a VB e MB em estágio mais avançado quando visibilizado material

ecogênico central, organizado e imóvel, estrias ecogênicas

aderidas à parede e conteúdo anecogênico periférico.

Resultados / Conclusões

Foram avaliados 30 cães com diagnóstico de MB, sendo 66,66%

fêmeas e 33,33% machos, com idade variando entre 8 a 16 anos,

sendo 12 anos a média e mediana. Das raças acometidas, haviam

33,33% da raça Poodle, 10% Schnauzer, 10% Yorkshire, 3,33%

Maltês e 16,66% SRD. Dos 30 cães, 46,66% apresentaram a

doença em estágio inicial e 53,33% em estágio avançado. Destes

30 cães, 66% apresentavam endocrinopatias, principalmente

hiperadrenocorticismo (HAC), 90%.

Outro estudo retrospectivo também demonstrou considerável

associação de cães endocrinopatas e MB mostrando que a

probabilidade de um cão com HAC apresentar mucocele é cerca

de 29 vezes maior do que um cão saudável. Apenas quatro

animais demonstraram espessamento da parede da VB, dois deles

em estágio inicial e dois em estágio avançado. A obstrução das

vias biliares extra-hepáticas foi evidenciada em um animal em

estágio mais avançado da doença e no único cão em que se

detectou a ruptura da VB (caracterizada por líquido livre

pericolecístico), o aspecto ultrassonográfico da mucocele era

compatível com estágio inicial. Similarmente, em um estudo que

classifica o estadiamento da mucocele, a ruptura da VB foi

estatisticamente mais comum no estágio II (inicial), evidenciando

não haver relação com o grau descrito a partir da imagem

ultrassonográfica e a probabilidade de ruptura. A incidência da

ruptura da parede da VB associada à mucocele ainda não é bem

determinada, devido ao pequeno número de dados em literatura.
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Figura 1 – Aspecto macroscópico de vesículas biliares com mucocele. A,

observam-se a parede da VB espessada e o conteúdo biliar mucoso. B,

coloração alterada da parede e o aspecto do conteúdo biliar mais denso e

organizado.

Em estudos anteriores, sua prevalência variou de 21,4% a 60,9%.

A sensibilidade da ultrassonografia modo B na detecção de

necrose e pequenas rupturas da parede da VB relatada foi de 56%.

Na MB, pelo seu potencial risco de complicações, avaliações

ultrassonográficas seriadas são indicadas quando se opta pelo

tratamento clínico conservativo.

Figura 2 – Imagens ultrassonográficas ilustrando os padrões e progressão dos

estágios da mucocele biliar. A, Tipo I: bile ecogênica densa ocupando totalmente

a VB. B, Tipo II: padrão estrelado incompleto. C, Tipo III: padrão estrelado típico.

D, Tipo IV: padrão semelhante à fruta kiwi associado ao estrelado. Fonte: Serviço

de Diagnóstico por Imagem do HOVET da FMVZ-USP.


