
INTRODUÇÂO

-

RELATO DE CASO:

S.X.S., 19 anos, sexo feminino, estudante. Comparece ao serviço de

gastroenterologia no dia 22/10/20, com queixas de dor abdominal em cólica na

região epigástrica e vômitos após refeições. Refere vários episódios

semelhantes nos últimos dois meses. Nega febre, alterações de hábito intestinal

e alterações urinárias. Chama atenção no caso, o relato de perda ponderal

acentuada nos últimos dois anos, através de mudanças dietéticas. Conta que o

peso passou de 95 Kg para 49Kg nesse período.

Paciente passou por endoscopia prévia na qual foi realizada a biópsia que

confirmou a presença da bactéria H. pylori. O tratamento padrão foi realizado.

Ao ser questionada sobre o uso correto das medicações prescritas, não soube

informar se o tratamento foi concluído adequadamente. Optou-se então pela

realização de nova endoscopia, na qual foi observada presença de grande

quantidade de líquido de estase bilioso. Foi realizada ainda, biópsia endoscópica

da região antral, que confirmou a erradicação do H. pylori.

Levantou-se então a hipótese diagnóstica da Síndrome da Artéria Mesentérica

Superior, afinal a paciente apresentava história clínica compatível com a

doença. Decidiu-se pela realização de uma tomografia computadorizada para

confirmação do diagnóstico. A TC evidenciou achados compatíveis da Síndrome

de Wilkie, como a compressão da terceira porção do duodeno entre a artéria

mesentérica superior e a aorta, com o ângulo aorto-mesentérico de 15° e a

distância aorto-mesentérica de 8,7mm. Evidenciou-se também importante

ectasia duodenal e gastrectasia a montante.

A paciente foi instruída a realizar, portanto, refeições fracionadas de pequeno

volume e com alto teor calórico. As posições decúbito lateral esquerdo e ventral

foram indicadas logo após a alimentação. Optou-se, então, pelo tratamento

clínico nesse caso, relevando o tratamento cirúrgico para uma possível

refratariedade do quadro.

Figura 2 – TC em corte longitudinal evidenciando o ângulo agudo do

pinçamento aorto-mesentérico.

CONCLUSAO 

os vômitos, ambos após as refeições, sugeriram fortemente episódios

recorrentes de oclusão intestinal. Levando em consideração a história prévia de

perda de peso rápida e bastante relevante, levantou-se a hipótese da Síndrome

de Wilkie.

O tratamento clínico da Síndrome da Artéria Mesentérica Superior consiste em

fracionamento da dieta, decúbito ventral após refeições, dieta hipercalórica ou

até mesmo parenteral na tentativa de melhorar o status nutricional da

paciente4. Já o tratamento cirúrgico consiste na secção do ligamento de Treitz,

realizado preferencialmente em crianças e adolescentes, ou a

duodenojejunostomia, técnica cirúrgica mais realizada, com índice de sucesso

de 90%.

No caso da paciente optou-se pelo tratamento clínico dado à história curta,

sintomas moderados e obstrução parcial relatados. Situações em que essa

modalidade de tratamento apresenta maiores taxas de sucesso.

DISCUSSAO
A Síndrome da Artéria Mesentérica Superior, também conhecida como

Síndrome de Wilkie, são diferentes nomeações dadas à mesma rara patologia.

Estima-se que a sua prevalência é de 0,013% a 0,3% sendo mais comum no sexo

feminino (2F: 1M)5.

A gordura retroperitoneal mantém a raiz do mesentério e a artéria mesentérica

superior afastadas da aorta. O ângulo entre as duas artérias em indivíduos

normais situa-se em torno de 25° e 60°. Nos pacientes portadores da Síndrome

Mesentérica Superior esse ângulo varia de 6° a 15°1. A síndrome deixa a aorta

no nível da primeira vertebra lombar criando um ângulo agudo pelo qual passa o

duodeno. Quando o ângulo mede menos de 20° os sintomas causados pela

compressão duodenal e consequente oclusão intestinal aparecem6.

Sua sintomatologia é variável e inespecífica, manifesta-se mais frequentemente

por dor abdominal e enfartamento pós-prandial, náuseas e vômitos biliares,

saciedade precoce, anorexia e consequentemente perda ponderal7.

A SAM tem sido associada com o rápido crescimento durante a puberdade,

perda de peso relevante, cirurgia abdominal prévia, ou condições inflamatórias

intra-abdominais8.

Em concordância com a literatura, a paciente do caso apresentava sintomas

compatíveis com a síndrome. A dor de forte intensidade, descrita como cólica, e

A Síndrome da Artéria Mesentérica Superior é uma doença que prejudica a

qualidade de vida dos pacientes e que pode até mesmo evoluir para casos

graves. Seu diagnóstico deve ser altamente suspeitado em pacientes que

referem quadros obstrutivos parciais reincidentes após alimentação associado

à perda de peso relevante e em curto período.

A Síndrome da Artéria Mesentérica Superior, ou Síndrome de Wilkie, é uma

condição gastrointestinal rara1. Caracteriza-se, por uma compressão vascular da

terceira porção do duodeno pela artéria mesentérica superior no local do

pinçamento aorto-mesentérico2.

Essa compressão acontece principalmente devido à perda do tecido gorduroso

que envolve a região do pedículo vásculo-nervoso mesentérico. Portanto, os

pacientes suscetíveis à essa condição são aqueles que são magros, como

adolescentes passando por um crescimento rápido, e aqueles que passam por

um processo de perda de peso rápida e acentuada4.

As manifestações clínicas mais comuns são náuseas, vômitos, dor/distensão

abdominal, timpanismo e ausculta anormal do abdome. Geralmente, ocorrem

crises pós-prandiais de dor ou desconforto abdominal e vômitos3.
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Figura 1 – TC em corte axial evidenciando compressão da terceira porção

duodenal.
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