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TROMBOEMBOLISMO AGUDO PORTO-MESENTÉRICO COM 

NECROSE E RESSECÇÃO DE SEGMENTO JEJUNAL: RELATO 

DE CASO 

A trombose da veia porta (TVPo) refere-se à obstrução parcial ou completa do fluxo sanguíneo pela 
presença de um trombo. É um evento raro na população em geral, contudo, pode ter prevalência de 4,4 
a 15% nos doentes cirróticos. Normalmente é uma doença multifatorial, tendo influência de processos 
locais, como doenças ou tumores que propiciem o surgimento do trombo, ou sistêmicos. A TVPo pode 
se apresentar de forma crônica ou aguda, esta última definida como uma oclusão ou suboclusão recente 
da veia porta e/ou ramo direito ou esquerdo, e sua principal manifestação clínica é a dor abdominal. Em 
relação às complicações, a isquemia intestinal é a complicação imediata mais preocupante, com 
mortalidade relacionada de até 60% dos casos, em consequência de uma ressecção intestinal extensa 
que culmina na síndrome do intestino curto. 

Homem, 51 anos, vem ao serviço com queixa de dor 
abdominal há 5 dias, com piora há 7 horas. A dor 
predomina em epigástrio e hipocôndrio esquerdo (HE) e 
o paciente refere um episódio de vômito com conteúdo 
gástrico e um de diarreia, além de sudorese fria. Ao 
exame físico, doente em regular estado geral, 
normocorado, anictérico, acianótico, normocárdico e 
com pressão arterial de 180x100 mmHg. Abdome 
globoso, hipertimpânico, com dor à palpação do 
epigástrio e HE, sem sinais de irritação peritoneal e sem 
massas palpáveis. Outros sistemas sem achados dignos 
de nota. Foi solicitada tomografia computadorizada (TC) 
de abdome total, que evidenciou tromboembolismo 
agudo-subagudo do sistema porto-mesentérico com 
processo inflamatório jejunal correspondente. Paciente 
foi submetido à enterectomia parcial da região jejunal, 
com retirada de segmento de 70 centímetros com 
necrose. Pós-operatório sem intercorrências, tendo sido 
prescrito anticoagulante para posterior resolução da 
trombose e encaminhado à avaliação da cirurgia 
vascular.  

Tomografia computadorizada evidenciando sinal 
da seta no paciente do caso. 

A presença de processo inflamatório jejunal evidencia uma complicação que condiz com os achados na 

literatura, associada a altas taxas de mortalidade no paciente. Nesse sentido, a realização precoce da 

enterectomia na TVPo aguda, como a descrita no caso, diminui a possibilidade de evolução para 

síndrome do intestino curto, preservando a vida do doente e seguindo a conduta adequada das 

principais referências bibliográficas. Como resultado, propicia a recuperação rápida do paciente, 

levando-o à avaliação da cirurgia vascular ao término do procedimento. 
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