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Ilúpus eritematoso sistemático (LES) é um distúrbio auto-
imune que afeta milhões de pessoas em todo o mundo.
Apesar da dor abdominal não ser um sintoma incomum
em pacientes lúpicos, esse sintoma como forma primaria
de apresentação mimetizando uma obstrução é raro.

Paciente 28a, sexo feminino, sem comorbidades, sem
cirurgias previas, com quadro clinico de abdômen agudo
obstrutivo com 2 dias de evolução; A tomografia
computadorizada evidenciou um espessamento
importante além de uma hipodensidade homogênea da
parede do jejuno e íleo com “sinal do alvo” , junto a
acumulo de liquido na cavidade e um borramento da
gordura adjacente; Optamos então pela abordagem
cirúrgica ,no intraoperatório evidenciamos 50cm de
jejuno , á 40cm do ângulo de Treitz , com sinais de leve
sofrimento, edema e dilatação gasosa, porém com bom
aspecto, pulsos presentes e firmes, , presença de
pequena quantidade de liquido na cavidade de aspecto
seroso e múltiplos implantes ovalares e planos de
tamanhos diversos, estáticos, fibroeslasticos,
entreamados em parênquima mesentérico; A paciente se
recuperou bem, apresentou resolução completa do
quadro de obstrução com manejo clínico e recebeu alta
no terceiro dia pós operatório para acompanhamento
ambulatorial. O resultado do anátomo patológico
evidenciou uma ectopia total de tecido pancreático nas
amostras colhidas exibindo os três componentes do
tecido pancreático normal (ácinos, ductos e ilhotas de
Langerhans). Solicitou-se então avaliação reumatológica
sobre o caso; A avaliação reumatológica da paciente
confirmou o diagnóstico de LES com FAN, Anti-DNA e
Anti-SM positivos com padrões característicos, e iniciou o
tratamento com prednisona e cloroquina, mantendo-se
assintomática desde então.

Figura 2– Corte coronal da tomografia de
abdômen evidenciando o edema das alças
intestinais (setas inferiores) e líquido livre
na cavidade (setas superiores a esquerda);

Figura 3 - Corte axial da tomografia de
abdômen evidenciando o edema das alças
intestinais e o borramento da gordura
adjacente (setas brancas a esquerda)

Figura 1 – Intraoperatório evidenciando implantes em
mesentério (setas brancas), dilatação de alças e bom aspecto
de perfusão vascular, além do sitio de biopsia (círculo branco);

O manejo da EL se torna um desafio na rotina do cirurgião

geral nos prontos socorros brasileiro, principalmente

quando essa vem sem um diagnóstico prévio de LES. Faço

por meio dessa mais um caso para que futuramente

existam protocolos relacionando doenças reumatológicas

como causas de abdomens cirúrgicos orientando manejo e

tratamento apropriados;
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A vasculite mesentérica, também designada por Enterite
Lúpica (EL) , é uma entidade clínica rara, ocorrendo em 1
a 2% dos doentes com LES que apresentam dor
abdominal. É uma grave complicação e de prognóstico
vital reservado. O diagnóstico diferencial é um desafio
pelas múltiplas causas de dor abdominal no paciente
lúpico.


