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RELATO DE CASO

Paniculite mesentérica é um diagnóstico fácil? Relato de caso
Is Panniculitis Mesenteric an Easy Diagnosis? Case report
Gleim Dias de Souza1, Luciana R. Queiroz de Souza2, Caio Freire de Abreu3, Fábio Daniel Barbosa da
Silva3, Ícaro Pinto Silva3, Lourival de Paiva Grillo Júnior3, Samuel de Sousa Alencar3
Resumo
Paniculite mesentérica é um processo inflamatório não específico que gera necrose e fibrose do tecido
adiposo mesentérico. Recentemente com os avanços tanto na qualidade de imagem quanto na
interpretação dos achados, a paniculite mesentérica tem sido diagnosticada usando apenas as alterações
tomográficas. Paciente do sexo masculino, 46 anos, tradutor, previamente hígido, iniciou há
aproximadamente 4 meses quadro de desconforto epigástrico intermitente, associado a náusea com
períodos de melhora espontânea. Há 2 semanas houve piora progressiva do quadro evoluindo com
crises recorrentes de dor em aperto, intensa e difusa em todo abdome. Não apresentou febre, vômitos
ou outros sintomas associados. Atendido no Hospital de Base de Brasília. Ao exame físico apresentou
dor à palpação profunda do abdome sem presença de massa ou sinal de irritação peritoneal. No
hemograma havia discreta leucocitose. Foi solicitada uma tomografia computadorizada para
esclarecimento diagnóstico observando aumento na densidade da gordura mesentérica associada a
linfonodomegalia sendo diagnosticado com paniculite mesentérica. A paniculite mesentérica é uma
afecção rara, porém deve ser sempre considerada diante de um quadro de abdome agudo recorrente
e inespecífico. A investigação deve ser feita sempre com tomografia computadorizada.
Palavras-chaves Paniculite mesentérica, Tomografia, Diagnóstico.
Abstract
Mesenteric panniculitis is a nonspecific inflammatory process that generates necrosis and fibrosis of
mesenteric adipose tissue. Recently with advances in image quality and interpretation of the findings,
mesenteric panniculitis has been diagnosed using only the CT findings. The patient is a male, 46,
translator, previously healthy, about four months ago started with recurrent epigastric discomfort and
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associated nausea, with periods of spontaneous improvement. Two weeks ago, presented progressive
worsening of the evolving framework with recurrent attacks of severe, diffuse and grip abdominal pain.
Hasn't presented fever, vomiting or other symptoms. Attended at Hospital de Base in Brasilia. Physical
examination showed pain on deep palpation of the abdomen without mass presence or peritoneal
irritation sign. The CBC had slight leukocytosis. A CT scan was requested for diagnosis clarification
noting increased density of the mesenteric fat associated with lymphadenomegaly, being diagnosed
with mesenteric panniculitis. Mesenteric panniculitis is a rare disease, but should always be considered
in recurring and nonspecific acute abdomen. The investigation should be done with CT.
Keywords: Mesenteric panniculitis, Tomography, Diagnostic.
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Figura 1 – Cortes axiais de tomografia computadorizada sem contraste evidenciando em A e D (setas) pequenos
nódulos e em B e C (circunscrito) espessamento da gordura mesentérica com aspecto em halo.
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