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INTRODUÇÃO 
A paniculite mesentérica é um processo inflamatório que constitui-se  
de uma doença rara e progressiva que envolve o tecido adiposo do 
mesentério. Apresenta-se na forma de dor abdominal, mais comum 
em adultos. Sua etiologia permanece desconhecida, já tendo sido 
sugeridos fatores etiológicosde  infecção, trauma, cirurgia, isquemia 
mesentérica e alterações auto-imunes..  
 
 

OBJETIVO 
Relatar o caso de um paciente adulto com dor abdominal secundária a 
paniculite mesentérica 

 
MÉTODOS 

As informações foram obtidas por meio de revisão do prontuário, 
entrevista com o paciente, registro fotográfico de exames de imagem 
e revisão da literatura.  



 
 
 
 
 

RELATO DE CASO 
 

Paciente , masculino, 56 anos, comparece ao Pronto Atendimento do 
Hospital Mater Dei, com queixa de dor abdominal difusa, em aperto, 
intensidade 8 /10, irradiada para o dorso, associada a náuseas, a 
vômitos. Negava cefaleia, mialgia, picos febris ou alterações 
urinárias. Relatava  hipertensão essencial e diabetes mellitus tipo 2; 
ambos em tratamento. Ao exame físico, apresentava-se em bom 
estado geral, nutrido, hidratado, corado, anictérico, acianótico, com 
boa perfusão capilar, afebril. Aparelho cardiovascular e pulmonar 
sem alterações. Exames complementares: hemograma demonstrava 
leucocitose, 12.000, sem desvio a esquerda ou alterações 
hematimétricas ou das plaquetas. A proteína C reativa em 7. A 
função renal, pancreática,  hepática e íons normais.  O exame 
tomográfico do abdome demonstrava evidências de esteatose 
hepática, colelitíase e paniculite mesentérica. O paciente fora tratado 
apenas com sintomáticos.  Após 48 horas, recebeu alta hospitalar 
assintomático com orientação para realização de colecistectomia. 

 
 

CONCLUSÃO 
O presente relato de caso  e publicações recentes da literatura, ainda 
não apontam um consenso em relação a etiologia dessa entidade. A 
rápida avaliação especializada se faz necessário, sobretudo pelo 
diagnóstico diferencial da dor abdominal.  
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