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INTRODUÇÃO 

 

 Síndrome da artéria mesentérica superior (SMA) ou 

síndrome de Wilkie é uma condição rara, com incidência 

de 0,013 a 0,3%. Caracterizada por fenômeno clínico 

resultante da compressão de terceira porção duodenal, 

entre a artéria mesentérica superior e a aorta, levando à 

obstrução intestinal. Os pacientes podem apresentar 

sintomas de obstrução gastrointestinal, tais como 

episódios recorrentes de vômitos, distensão e 

desconforto abdominal superior.   

OBJETIVO 
 O presente trabalho tem objetivo de demonstrar um 

caso clínico abrangendo a SMA com seu desfecho 

através das condutas cirúrgicas.    

RELATO DE CASO 

 

 S.K., 14 anos, sexo feminino, com relato de dor 

epigástrica e mesogástrica de forte intensidade, 

intermitente, em cólica, com piora durante a alimentação 

há cerca de 20 dias. Associava-se ao quadro episódios de 

náuseas, vômitos e perda ponderal. Endoscopia digestiva 

alta evidenciando Gastrite enantematosa leve do antro; 

discreta compressão extrínseca pulsátil na 3ª porção 

duodenal, provavelmente por vaso arterial extrínseco. 

Exames laboratoriais sem alterações. REED 

apresentando nível líquido com retarde na progressão do 

contraste oral, sugerindo quadro obstrutivo. TC abdome 

total demonstrando Ângulo entre a artéria mesentérica 

superior e a aorta reduzido medindo 14,4 graus (VR: 28 

a 65 graus), condicionando estreitamento com sinais de 

compressão extrínseca sobre a 3ª porção do duodeno, 

determinando dilatação moderada a montante da câmara 

gástrica com nível líquido; Transposição da veia cava 

inferior (VCI), com trajeto anterior à aorta e posterior 

artéria mesentérica superior, recebendo fluxo da veia 

renal esquerda, drenando distalmente até a veia ilíaca 

comum. 

  

 A paciente foi submetida ao procedimento de Strong 

via laparoscópica. No pós-operatório, evoluiu com 

melhora da dor abdominal e cessação de náuseas e 

vômitos até 9º DPO, quando cursou com recrudescência 

dos sinais e sintomas. Dessa forma, foi reabordada com 

laparotomia mediana transumbilical e confecção de 

duodenojejunoanastomose evoluindo sem novas 

manifestações clínicas. 

  CONCLUSÃO 

 A SMA abrange sintomatologia bastante inespecífica 

e, desta forma, o seu diagnóstico clínico exige elevado 

índice de suspeição. A duodenojejunostomia é, 

atualmente, a abordagem cirúrgica que evidencia 

melhores resultados para o tratamento desta síndrome, 

com índice de sucesso de 90%. O procedimento de 

Strong, por sua vez, é realizado preferencialmente em 

crianças e adolescentes, gerando maior índice de falha. 

Fig.. 2: Laparoscopia 

Fig.. 1: Endoscopia digestiva alta 


