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O tumor de úraco é uma anomalia extremamente rara, que ocorre na junção 

remanescente do úraco com a cúpula vesical, geralmente são adenocarcinomas e 

sua etiopatogênia não foi completamente elucidada, o que torna a identificação de 

fatores de risco e tratamento ainda como desafios médicos. Estes tumores são 

observados com incidência de 1: 5.000.000, sendo mais frequentes em homens. Os 

casos, majoritariamente, são detectados acidentalmente, haja vista que a maioria 

não desenvolvem manifestação sintomática ou se apresentam de forma 

oligossintomática. Relata-se o caso de abdome agudo por massa uracal com revisão 

de literatura. Trata-se de um paciente, 29 anos, masculino com queixa de dor 

abdominal há 20 dias e piora progressiva, encaminhado ao Hospital Monsenhor 

Flávio D’Amato de Sete Lagoas-MG, apresentando dor em região hipogástrica de 

intensidade moderada e resposta insatisfatória à analgesia potente. Ao exame físico 

apresentava estabilidade hemodinâmica e respiratória, massa palpável em região 

infraumbilical que se estendia até a sínfise púbica. Foi submetido à extensão 

propedêutica com ultrassonografia e tomografia de abdome que evidenciou lesão 

expansiva com densidade de partes moles, com contornos lobulados e limites 

definidos, projetada adjacente a região posterior da parede abdominal anterior na 

linha mediana com extensão desde região infraumbilical até à sínfise púbica. Evoluiu 

com piora da dor e sem resposta à opioides, sendo submetido à laparotomia 

exploratória e realizado exérese de massa uracal. Paciente teve alta hospitalar no 

segundo dia pós-operatório e foi encaminhado ao setor de oncologia do Hospital 

Nossa Senhora das Graças, com estudo anatomopatológico que evidenciou 

neoplasia maligna indiferenciada, presença de células arredondadas com atípias 

moderadas à acentuadas, estroma fibrovascular com extensas zonas de 

degeneração mucóide ou mixóide, infiltrado em partes moles adjacentes incluindo 

áreas de desmoplasia no músculo esquelético e tecido adiposo. A raridade do tumor 

de úraco, suas possíveis complicações e o atraso na identificação definem 

prognóstico sombrio, mesmo com ressecções amplas associadas à cistectomia total. 

Desta forma, é importante inclui-lo no diagnóstico diferencial de abdome agudo, já 

que o tratamento cirúrgico precoce pode aumentar a expectativa de vida ou até 

mesmo a cura do doente. 


