
Paciente jovem, 33 anos, admitida no Centro de Urgência do Hospital São Lucas 

com dor intensa na região do andar superior do abdome, tipo contínua que 

irradiava em região dorsal bilateral, acompanhada de distensão abdominal, 

náusea e vômitos, com evolução de 14 horas. Ao exame físico: bom estado 

geral, nutrida, corada, anictérica, sem alterações cardiorrespiratórias, abdome 

simétrico, flácido, com dor à palpação profunda em hipocôndrio esquerdo e 

mesogástrio, sem massas palpáveis. IMC- 28,9. PA 110X60 mmHg, FC: 100 bpm. 

Em razão da persistência da dor foi realizada tomografia computadorizada (TC) 

de abdome que visualizou densificação da gordura da raiz do mesentério 

(lipodistrofia gordurosa), congestão venosa com hiperplasia de linfonodos 

(paniculite mesentérica).
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A paniculite mesentérica (PM) é uma doença fibrótica caracterizada por 

processo inflamatório crônico do tecido adiposo do mesentério; sua etiologia é 

desconhecida, mas tem como preditor a infecção, trauma, cirurgia prévia no 

abdome, isquemia mesentérica e alterações autoimunes. Indivíduos do sexo 

masculinho são duas vezes mais afetados em relação ao sexo feminino.

Este trabalho tem como objetivo relatar um caso de uma paciente jovem com 

diagnóstico clínico inespecífico que após tomografia foi interrogado a hipótese 

de paniculite mesentérica. A paniculite mesentérica (PM) é uma condição rara 

de etiologia não totalmente conhecida, que afeta o tecido adiposo do 

mesentério promovendo uma inflamação não específica que pode conduzir, em 

última análise, à fibrose e à retração do mesentério. 
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CONCLUSÃO

O seguinte relato é mais uma prova da importância dos exames de 

imagem associados ao raciocínio clínico para a definição diagnóstica. Na 

paniculite mesentérica essa importância se ressalta uma vez que os sinais 

clínicos são inespecíficos e não são suficientes para estabelecer o 

diagnóstico final.

A faixa etária de pico da doença é entre 40 e 60 anos. São mais 

frequentes no mesentério do intestino delgado, no grande omento e nos 

mesocólons. 

Os sinais clínicos são caracterizados pela febre, astenia, náusea, 

anorexia, perda de peso e dor abdominal intermitente. Na fase de 

mesenterite retrátil, há predomínio da fibrose que retrai o mesentério 

podendo causar fenômenos compressivos levando as raras 

complicações, como quadros de oclusão e suboclusão intestinal, sendo 

responsável pela presença de massa abdominal palpável ou até mesmo 

compressão vascular. O diagnóstico é confirmado através da histologia 

das lesões por laparotomia ou laparoscopia seguido de biópsia, mas 

pode ser presumido por exames de imagem como tomografia e 

ressonância nuclear magnética. A terapêutica da PM utiliza 

corticosteróides, imunossupressores e colchicina nos casos sintomáticos 

sem complicações. O tratamento cirúrgico está indicado nas 

complicações como obstrução e/ou isquemia intestinal. No caso de 

nossa paciente foi instituído o tratamento clínico pois não havia 

complicações obstrutivas ou presença de indicação formal de 

abordagem cirúrgica. A paniculite mesentérica é uma afecção rara, 

porém deve ser considerada em um quadro de abdome agudo 

recorrente e inespecífico. 


