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 Introdução

   
•  A síndrome da artéria mesentérica superior

(SAMS) ou síndrome de Wilkie é uma desordem
rara, determinada pela compressão extrínseca da
terceira porção do duodeno pela artéria
mesentérica superior quando ele cruza a aorta,
causando obstrução parcial ou completa deste
segmento duodenal, como um pinçamento aorto-
mesentérico.

 
 



Carregando…

 

 Introdução

• A relevância deste trabalho está relacionada a
baixa prevalência da  síndrome de Wilkie
como causa de obstrução duodenal,
sobretudo mais infreqüente quando
associada a volumoso aneurisma da aorta
abdominal.



 

 Apresentação do caso

• HDA: paciente do sexo masculino, 73 anos,
admitido com quadro de dor epigástrica,
distensão abdominal, associado a vômitos
biliosos incoercíveis. Sem febre.

 
• HPP: hipertensão arterial e doença arterial

oclusiva periférica e aneurisma aórtico extenso
com 5 anos de evolução, tratado com
endoprótese.

 
 



Carregando…

 

 Apresentação do caso
• Exame físico: hipocorado(++4), hipoidratado(+/+4),

afebril, acianótico, taquipneico.
   Abdome: globoso, distendido, doloroso à palpação

em região epimesogástrica, sem sinais de irritação
peritoneal.

 
• Exame complementar: paciente foi submetido a

tomografia computadoriza de abdome, com
contraste, que evidencia volumosa distensão
gastroduodenal a montante ao cruzamento da
artéria mesentérica superior com a 3ª porção
duodenal.



 

 
Tomografia Computadorizada

Fig. 1 ,2 e 3: Endoprótese aorto-biilíaca  ao topograma, e  imagens tomográficas no plano axial
com contraste, evidenciando compressão da 3° porção duodenal pela AMS, associada à
volumosa distensão gástrica a montante.



 

 

Tomografia
Computadorizada

 

Fig. 4 e 5: TC com contraste nos planos sagitais, mostrando volumoso aneurisma da
aorta abdominal, distal a AMS (seta vermelha).



 

 Tomografia Computadorizada

•.

Fig. 6 e 7: TC com contraste, mostrando dilatação gástrica, e aneurisma da aorta
abdominal. AMS comprimindo a 3ª porção duodenal (círculo vermelho).



 

 Discussão

• SÍNDROME DA ARTÉRIA
MESENTÉRICA SUPERIOR

(SÍNDROME DE WILKIE)



 

 Discussão 
 
 
•  Foi descrita pela primeira vez por Von Bokitansky em

1861, e detalhada por Wilkie no início do século XX.
 
• A prevalência da SAMS na população geral varia de

0.013% a 0.78%.
 
• A patologia acomete predominantemente mulheres

jovens, entre 17-39 anos, segundo CESCONETTO e col.
 



Carregando…

 

 Discussão
 
• A fisiopatogenia está relacionada a algumas doenças

agudas e crônicas associadas a importante perda
ponderal, resultando na diminuição da gordura
retroperitoneal, que preenche o espaço entre a artéria
mesentérica superior e a aorta, determinando redução
da distância e da angulação entre essas duas estruturas
vasculares.

 
• A gordura retroperitoneal tende a manter a raiz do

mesentério e a artéria mesentérica superior afastadas
da aorta.

 
 
 



 

 Discussão

• O ângulo entre as duas artérias comumente encontra-se
entre 25 a 60 graus em indivíduos normais, enquanto
nos portadores da síndrome é menor que 20 graus de
acordo com ZORRÓN e col. E a distância aórto-
mesentérica é menor que 8 mm, sendo o valor normal
de 10-28 mm.

 
• No entando, no caso apresentado, a redução do ângulo

aorto mesentérico, que mede 18 graus, foi causada
também pelo volumoso aneurisma da aorta abdominal e
não somente pela perda ponderal do paciente.

 
 



 

 Tomografia Computadorizada

Fig. 8: TC no plano sagital, com ângulo de 18º.



 

 Discussão

• As principais situações desencadeantes são: perda
rápida de peso por dietas, anorexia nervosa,
imobilização prolongada na posição supina, grandes
queimados, desnutrição crônica, TCE, aneurisma de
aorta abdominal.

 
• Apresenta-se de forma variável e inespecífica,

classicamente por dor epigástrica pós-prandial,
associado a náuseas, vômitos biliosos, que agravam o
emagrecimento e  os distúrbios hidroeletrolíticos.

 
 



 

 

• O diagnóstico baseia-se na demonstração da
compressão duodenal pela artéria mesentérica superior,

através de endoscopia, seriografia esôfago-estômago-
duodeno (SEED) e tomografia computadorizada.

• A ultrassonografia pode ser normal e freqüentemente
recomenda-se um estudo dinâmico por tomografia
computadorizada, que permite melhor avaliação da
anatomia e análise detalhada das estruturas vasculares
envolvidas.

• A arteriografia e a angiorressonância estão reservados
para os casos de difícil elucidação diagnóstica pelos
outros métodos.

 

.

Discussão



 

 Discussão

• Sinais compatíveis com a SAMS:
 
  1. Dilatação da primeira e segunda porções duodenais,

com ou sem ectasia gástrica.
  2. Compressão do arco duodenal, determinando estase

gástrica e lentificação do trânsito duodenal pelo meio de
contraste.

   3. Estase do meio de contraste no nível gastroduodenal
por mais de quatro horas.

  4. Resolução do quadro obstrutivo com mudança para os
decúbitos lateral esquerdo ou ventral.



 

 

• Diagnósticos diferenciais:
 

• Obstrução duodenal por tumores
primários ou metastáticos

• Síndrome aorto duodenal
• Hérnia interna para-duodenal
• Pâncras anular
• Volvo gástrico
 
 

Discussão



 

 Discussão
• O tratamento clínico consiste em fracionamento de

dieta, decúbito ventral após refeições, dieta
hipercalórica e/ou parenteral na tentativa de melhorar o
status nutricional. Porém, essa modalidade de
tratamento tem maior índice de sucesso em pacientes
com sintomas moderados decorrentes de uma
obstrução parcial.

 
• O tratamento cirúrgico é indicado em 50-70% dos casos

e consiste na execução de uma duodenojejunostomia,
porém, outros procedimentos podem ser utilizados tais
como: a operação de Strong (secção do ligamento de
Treitz) e a gastrojejunostomia, opção adotata em nosso
paciente.



 

 Tomografia Computadorizada

Fig. 9, 10 e 11: TC com contraste após gastro-enteroanastomose, não mais se observando a
volumosa distensão gastro-duodenal.



 

 Tomografia Computadorizada

Fig.12: TC no plano coronal, após gastro-
enteroanastomose.



 

 Conclusão

• A SAMS é uma causa incomum de obstrução duodenal,
com sintomas inespecíficos, confirmada por exames de
imagem, cujo diagnóstico depende do alto índice de
suspeição da equipe médica. Apresentamos um caso
de paciente com elevada morbidade, que obteve boa
resposta com tratamento conservador para um
aneurisma volumoso de aorta abdominal, exibindo
remissão da síndrome obstrutiva após reposição
nutricional e gastrojejunoanastomose.
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