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INTRODUÇÃO: A síndrome do quebra-nozes refere-se à compressão da veia renal 

esquerda entre a aorta e a artéria mesentérica superior, o que resulta em pressão 

elevada da veia renal esquerda e possível desenvolvimento de veias colaterais. A 

prevalência exata é desconhecida, mas pode ser um pouco maior no sexo 

feminino, com a maioria dos pacientes sintomáticos em sua segunda ou terceira 

década de vida, possivelmente com um segundo pico em mulheres de meia-

idade. A gravidade da síndrome pode de variar de microhematúria sintomática até 

congestão pélvica grave. Os sintomas são muitas vezes agravados por atividades 

físicas e geralmente incluem hematúria, dor e síndrome da veia gonadal, 

varicocele, proteinúria ortostática e intolerância ortostática. 

Objetivos: relatar um caso de síndrome de quebra-nozes, bem como discutir  seus critérios 

diagnósticos. 

Métodos: análise de prontuário, exames de imagem e revisão literária. 
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RELATO DE CASO: Paciente feminina, 23 anos, procura o serviço de emergência 

apresentando dor lombar à  direita, há 10 dias, do tipo cólica, irradiada para fossa ilíaca direita, 

acompanhada de náuseas, vômitos e febre (pico de 41ºC), não atenuada com uso de buscopan 

composto. Ao exame: regular estado geral, lúcida atenta e coerente. Ac: RR, 2t, bnf, não 

ausculto sopros  Ap: mvud, s/ ra. Abd: plano, dor a palpação de hipocôndrio direito, flanco 

direito e fossa ilíaca direita, ppl positivo a direita, rha+, sem sinais de irritação peritoneal. Pulsos 

periféricos amplos e simétricos, sensibilidade preservada. Lab 25/03 - creat 0,8;  VSG 72;  leuc 

12.00;  b2%  s 35%  linf 25%;  eri 4.800; hg 12,3;  ht 35;  plaq 221.000; equ: densi 1020, ph 6, 

células numerosas, leu>100, hem <1, nitritos e demais negativos. 

  

RESULTADO DA TC DE PELVE: Pequeno cálculo em rim direito, alterações 

sugestivas de pielonefrite em rim direito, Sem dilatação da via urinária, múltiplas 

varizes / circulação colateral em vasos pélvicos, sistema venoso portal sem 

alterações, ângulo aortomesentérico diminuído. 

Critérios radiológicos para síndrome de quebra-nozes preenchidas. 

Fonte (figura 1 e figura 2): Prontuário paciente HSVP 



CONCLUSÕES: A correlação entre provas de imagem da compressão da VRE e 

sintomas clínicos continua a ser um desafio, e, portanto, as intervenções devem ser 

consideradas apenas quando os sintomas são severos ou persistentes, incluindo 

dor implacável, hematúria grave, insuficiência renal, e ausência de resposta ao 

tratamento conservador após 24 meses. Embora a síndrome de quebra-nozes seja 

reconhecida por um longo tempo e possa ser encontrada por médicos em 

diferentes áreas da prática, sua  compreensão de é limitada. Insuficiente 

conhecimento da história natural dessa condição resulta em incerteza na seleção 

do tratamento e os critérios de diagnóstico. Embora alguns casos são dramáticos e 

podem ser tratados de forma eficaz, o reconhecimento de outros é atrasado e a 

terapêutica incerta. 
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