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RESUMO 

 

Este estudo objetivou descrever o desenvolvimento embrionário e a distribuição dos vasos 

mesentéricos humanos, relacionando-os com algumas condições clínico-patológicas e 

demonstrando a importância do tema para a educação médica continuada. O levantamento 

bibliográfico foi realizado, majoritariamente, por meio das bases de dados LILACS, PubMed 

e Scielo. Foram excluídos os artigos que não atendiam à temática proposta, não continham 

descrições anatômicas em humanos ou não estavam nas línguas português, inglês ou 

espanhol. A amostra final contou com 34 artigos e 14 livros, utilizados para revisão 

bibliográfica. Descreveu-se o desenvolvimento embrionário do trato gastrintestinal e a origem 

do trato digestório e de seus vasos sanguíneos. A distribuição desses vasos pelo mesentério 

(artéria e veia mesentéricas superiores, arcadas arteriais, arco justacólico [artéria marginal], 

vasos retos, artérias e veias cólicas, artéria e veia mesentéricas inferiores, artérias e veias 

sigmóideas) é complexa e revela um sistema rico em anastomoses arteriais e venosas. Foram 

encontradas nove doenças que envolvem esses vasos, com mecanismos fisiopatológicos 

diversificados e manifestações clínicas frequentemente muito semelhantes, cursando com 

sintomas inespecíficos. Esse quadro sintomatológico exige elevada suspeita médica para 

chegar ao diagnóstico de isquemia mesentérica. A pesquisa constatou que há poucos estudos 

que abordam as doenças dos vasos mesentéricos, muito possivelmente devido à dificuldade 

diagnóstica e à baixa incidência na prática médica. Entretanto, considerando os desfechos 

fatais de muitas dessas doenças, conclui-se que o tema precisa ser melhor desenvolvido na 

educação médica, contribuindo para uma abordagem mais assertiva e resolutiva.  
 

Palavras-chave: Mesentério. Anatomia. Embriologia. Isquemia mesentérica. Artérias 

mesentéricas. Veias mesentéricas. 

 

 

MESENTERIC VESSELS: ANATOMIC DESCRIPTION, EMBRYONIC 

DEVELOPMENT AND MAIN PATHOLOGIES 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to describe the embryonic development and the distribution of human 

mesenteric vessels, relating them to some clinical and pathological conditions and their 

importance for the continuing medical education. A bibliographic survey was conducted 

mainly in the LILACS, PubMed and Scielo databases. The articles that didn’t meet the 

proposed theme, that didn’t have anatomical descriptions of humans or that weren’t in 

Portuguese, English or Spanish, were excluded. The final sample had 34 articles and 14 

books, which were used for the literature review. The embryonic development of the 



gastrointestinal tract and the origin of the digestive tract and its blood vessels were described. 

The distribution of these blood vessels throughout the mesentery (upper mesenteric artery and 

vein, arterial arcades, justacolic arch [marginal artery], straight vessels, colic arteries and 

veins, inferior mesenteric artery and vein and sigmoid arteries and veins) is complex and 

reveals a system full of arterial and venous anastomosis. There were found nine diseases 

involving these vessels, presenting diverse pathophysiological mechanisms and clinical 

manifestations, most of the time, very similar, with nonspecific symptoms. This symptomatic 

condition requires high medical suspicion for diagnosing mesenteric ischemia. A low 

prevalence of studies addressing mesenteric vessel diseases was found, most possibly due to 

the diagnostic difficulty and the low incidence in medical practice. However, considering the 

fatal outcomes of many of these diseases, it is important to have these issues better developed 

in medical education, contributing to a more assertive and resolute approach. 

 

Keywords: Mesentery. Anatomy. Embryology. Mesenteric ischemia. Mesenteric arteries. 

Mesenteric veins. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O abdome, região que contém a maior cavidade corporal, a cavidade abdominopélvica, 

serve como um recipiente dinâmico e flexível e possui a função de abrigar a maior parte dos 

órgãos do sistema digestório e parte dos sistemas urinário e genital. Seu limite superior é 

constituído pelo músculo diafragma, que se estende sobre as vísceras abdominais como uma 

cúpula; seu limite inferior é formado pelos músculos levantador do ânus e coccígeo, 

constituintes do diafragma pélvico (DANGELO; FATTINI, 2005). 

 Segundo Moore (2014), a cavidade abdominopélvica é revestida internamente pelo 

peritônio, uma membrana serosa contínua. Essa membrana é formada por duas lâminas: o 

peritônio parietal, cuja função é revestir a face interna da parede abdominopélvica, e o 

peritônio visceral, responsável por envolver as vísceras ou órgãos. As duas lâminas do 

peritônio são formadas por um mesotélio (células epiteliais escamosas simples). O peritônio 

também é responsável por fixar as diferentes estruturas (vísceras e órgãos) e, 

simultaneamente, garantir a mobilidade destas. Além disso, serve como via de condução para 

artérias, veias e nervos das estruturas abdominais, secreta líquido peritoneal, que diminui o 

atrito entre as vísceras e permite o deslizamento delas, assim como absorve e depura o líquido 

peritoneal que ele mesmo produz.  

O peritônio parietal é suprimido por sangue e nervos da mesma região da parede que 

ele reveste. Também, o peritônio visceral recebe o mesmo suprimento sanguíneo e nervoso 

das vísceras que ele recobre. De acordo com sua relação com o peritônio, os órgãos podem ser 

classificados como intraperitoneais (completamente revestidos pelo peritônio visceral), 

extraperitoneais/retroperitoneais (posteriores ao peritônio parietal, tendo apenas uma parte 

recoberta por ele) e subperitoniais (inferiores ao peritônio parietal). Os órgãos 

retroperitoneiais/extraperitoneais são estruturas fixas (DANGELO; FATTINI, 2005). Além 

disso, a cavidade peritoneal é completamente fechada nos homens, porém, nas mulheres, 

possui uma comunicação com o exterior, devido à presença das tubas uterinas, da cavidade do 

útero e da vagina (STANDRING, 2010).  

A nomenclatura do peritônio muda de acordo com as partes dele que revestem órgãos 

entre si e de acordo com a parede abdominal. Ou seja, durante o percurso do peritônio na 

cavidade abdominal, o peritônio visceral que recobre ou suspende as vísceras, aliado ao tecido 

conjuntivo, corresponde ao peritônio em questão, podendo ser chamado de mesentério, 

ligamento peritoneal ou omento (STANDRING, 2010). Dessa forma, os termos são: 

mesentério, mesocolo (mesentério do intestino grosso), omento (prega peritoneal bilaminada 
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que passa do estômago e de parte proximal do duodeno para órgãos adjacentes ou para a 

parede abdominal) e ligamento peritonial (corresponde a uma prega bilaminada que liga 

órgãos entre si ou com a parede abdominal) (MOORE, 2014).  

Em relação ao mesentério, é formado por uma túnica serosa, consiste em uma lâmina 

dupla de peritônio resultante da invaginação do peritônio por um órgão e constitui uma 

continuidade dos peritônios visceral e parietal, responsáveis por conectar o intestino delgado 

ao retroperitônio, bem como à parede abdominal posterior, sendo contínuo ao peritônio 

parietal (MOORE, 2014; STANDRING, 2010). Seu ponto de fixação é chamado de raiz do 

mesentério e o tecido conjuntivo localizado entre suas lâminas permite a passagem de nervos, 

vasos sanguíneos (mais especificamente os ramos e tributários da artéria e da veia 

mesentéricas superiores), vasos linfáticos e linfonodos relacionados ao jejuno e ao íleo do 

intestino delgado (MARTINI; TIMMONS; TALLITSCH, 2009; TORTORA, 2013).  

O mesentério possui um formato de ‘’leque’’, unindo o jejuno e o íleo à parede 

posterior do abdome. Essa estrutura corresponde à maior prega peritoneal e, normalmente, 

possui uma significativa camada de tecido adiposo. O mesentério viaja a partir da parede 

posterior do abdome, recobre quase totalmente o intestino delgado e volta a sua origem, 

resultando em uma estrutura de duas camadas (TORTORA, 2013). Além disso, o mesentério 

é dividido em: mesentério do intestino delgado, mesoapêndice, mesocolo sigmoide, mesocolo 

ascendente e mesocolo descendente (DANGELO; FATTINI, 2005).  

O mesentério e o mesocolo são responsáveis por manter o intestino frouxamente no 

lugar, permitindo que ele se movimente ativamente à medida que as contrações musculares 

realizam a mistura e o deslocamento do conteúdo intestinal ao longo do trato gastrintestinal 

(TORTORA, 2013). Os mesentérios também são incumbidos de manter os órgãos anexos em 

suas posições e de impedir o enovelamento dos intestinos, devido a mudanças posturais 

súbitas e movimentos peristálticos. Outrossim, com exceção dos primeiros 25cm do intestino 

delgado, o restante desse órgão é suspenso por uma dupla lâmina espessa de mesentério, 

denominada de mesentério “próprio’’, o qual garante estabilidade, todavia permite um certo 

grau de mobilidade independente da víscera (MARTINI; TIMMONS; TALLITSCH, 2009). 

Sobre cada constituinte do mesentério, tem-se, a seguir, as descrições deles: 

● Mesentério do intestino delgado (Imagem 1): porção organizada em formato de leque 

originado a partir de duas camadas do peritônio, isto é, peritônio anterossuperior e 

póstero-inferior, as quais são separadas por vasos e tecido conjuntivo. Ao longo de 

uma linha que segue diagonalmente da flexura duodenojejunal, do lado esquerdo do 

corpo, na segunda vértebra lombar, até a articulação sacroilíaca direita, está localizada 
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a raiz do mesentério, a qual cruza a terceira parte do duodeno, aorta, veia cava inferior, 

ureter direito e músculo psoas maior direito. As duas camadas peritoneais do 

mesentério do intestino delgado englobam o jejuno, íleo, ramos jejunais e ileais dos 

vasos mesentéricos superiores, ramos do plexo mesentérico superior, vasos linfáticos e 

linfonodos regionais. Devido a esse mesentério ter um grande comprimento 

(aproximadamente 5 metros), há uma dificuldade em identificar as extremidades distal 

e proximal de uma alça do intestino delgado durante incisões cirúrgicas pequenas. Por 

isso, a observação da continuidade da camada peritoneal direita do mesentério por 

sobre a parede abdominal posterior (acima da raiz do mesentério), em direção ao colo 

ascendente, e a continuidade da camada esquerda em direção aos colos sigmoide e 

descendente, pode ajudar a identificar individualmente uma alça do íleo 

(STANDRING, 2010); 

 

Imagem 1 – Mesentério do intestino delgado em corte coronal em vista anterior e corte 

esquemático sagital 
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Fonte: Adaptado de Moore (2014, p. 186 e 188) 

 

● Mesoapêndice (Imagem 2): consiste no mesentério do apêndice vermiforme 

(divertículo cego do intestino). O mesoapêndice corresponde a uma prega triangular 

curta de peritônio em volta do apêndice vermiforme, inserido na superfície posterior 

da extremidade inferior do mesentério do intestino delgado (parte terminal do íleo), 

próximo à junção ileocecal. Ele se prende ao ceco e à parte proximal do apêndice e 

possui a função de envolver vasos sanguíneos, nervos e vasos linfáticos do apêndice 

vermiforme (MOORE, 2014); 

 

Imagem 2 – Mesoapêndice em vista coronal 
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Fonte: Adaptado de Standring (2010, p. 1109) 

 

● Mesocolo sigmoide (Imagem 3): o colo sigmoide possui uma camada peritoneal de 

seu mesentério chamada camada peritoneal anteromedial, a qual é contínua com o 

peritônio da parede abdominal posterior inferior esquerda. A camada posterolateral 

desse mesentério é contínua com os peritônios da pelve e da parede abdominal lateral. 

Além disso, em algumas pessoas, as extremidades distal e proximal do colo sigmoide 

estão unidas por uma faixa fibrosa, normalmente associada a um mesocolo de base 

sigmoide, podendo, assim, predispor o colo sigmoide a um vólvulo. Os vasos 

sigmoides e retais superiores seguem por entre as suas camadas (STANDRING, 

2010). 

 

Imagem 3 – Colo sigmoide e mesocolo sigmoide em corte coronal, vista anterior 
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Fonte: Adaptado de Moore (2014, p. 308) 

 

O sangue arterial (oxigenado) chega ao mesentério por meio de artérias, e a drenagem 

do sangue venoso ocorre por meio de veias. Os principais vasos responsáveis pela irrigação 

do trato gastrintestinal são os do tronco celíaco, responsável por irrigar desde o estômago até 

o terço distal do duodeno, devido à emissão de três ramos, isto é, artéria gástrica esquerda 

(artéria hepática e artéria esplênica), artéria mesentérica superior (ramo da aorta) e artéria 

mesentérica inferior (também ramo da aorta) (GONÇALVES, 1997). Os principais vasos 

responsáveis por suprir e drenar o mesentério são: artéria e veia mesentérica superior, artéria e 

veia mesentérica inferior, artéria marginal, vasos retos (vasa recta), arcadas arteriais, artérias 

e veias sigmoides e artérias e veias cólicas (STANDRING, 2010). Vale lembrar que a 

vascularização do trato gastrintestinal é composta por muitas ramificações e anastomoses 

derivadas dos vasos principais. 

Nesse âmbito, o mesentério configura-se como um componente corporal 

importantíssimo, tendo em vista que ele pode ser acometido por várias doenças. Uma das 

mais comuns enfermidades de importância clínica do mesentério é a peritonite, uma 

inflamação aguda do peritônio causada por microrganismos, como bactérias, que atingem essa 

camada por meio de incisões cirúrgicas acidentais, perfuração ou ruptura da parede 

abdominal, bem como de seus órgãos. Um exemplo clássico de peritonite é a ruptura do 

apêndice vermiforme com extravasamento de bactérias para o peritônio, podendo levar a uma 

inflamação com risco de morte (TORTORA, 2013). 

As doenças vasculares que acometem o mesentério incluem principalmente as 

alterações isquêmicas derivadas de variações ateroscleróticas e não inflamatórias, as doenças 

arteriais não ateroscleróticas da displasia fibromuscular (FMD) e a mediólise arterial 
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segmentar (SAM) (GONÇALVES et al., 1997; KO et al., 2019; VIRGINI-MAGALHÃES; 

MAYALL, 2009). Algumas outras doenças que também acometem o mesentério são 

paniculite do mesentério, sarcoma mieloide, tumor fibroso solitário (sft), doença de 

Castleman (CD) e vólvulo de intestino delgado (LV et al., 2015; MOREIRA et al., 2001; 

SANTÍN-RIVERO et al., 2015; TAKAGI et al., 2017; WANG et al., 2017; XU et al., 2015; 

ZHANG et al., 2015; ZHU et al., 2017). 

As informações acerca do acometimento do mesentério, assim como a sua descrição 

normal em indivíduos adultos e o seu desenvolvimento embrionário, na maioria dos trabalhos 

científicos, baseiam-se em amostra animal, limitando sua aplicabilidade em humanos 

(MACHADO et al., 2000; MACHADO et al., 2006; ROZA et al., 2009; SILVA et al., 2011). 

Portanto, o conhecimento do mesentério, sua anatomia e vascularização é de suma 

importância, tendo em vista que ele pode ser acometido por várias doenças. Embora, em sua 

maioria, sejam raras as enfermidades, algumas podem levar à morte. Assim sendo, é 

importante que o médico tenha em mente tais afecções, a fim de não errar no diagnóstico e 

utilizá-las para diagnóstico diferencial. 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

Compreender o desenvolvimento embrionário e a distribuição dos vasos mesentéricos 

humanos e a sua correlação clínica/patológica. 

Objetivos específicos 

- Verificar o desenvolvimento dos vasos mesentéricos humanos; 

- Avaliar o padrão de vascularização do mesentério adulto; 

-  Relacionar as principais patologias com os vasos mesentéricos; 

- Corroborar a importância do tema para a educação médica. 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

Este estudo é uma revisão bibliográfica, integrativa, quantitativa, descritiva, 

exploratória e transversal. Foi elaborado em sete etapas: identificação do tema e elaboração da 

questão norteadora; identificação dos descritos em saúde para pesquisa em bases de dados; 
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definição dos critérios de inclusão e exclusão; pesquisa bibliográfica nas bases de dados; 

análises dos estudos obtidos; interpretação e comparação dos resultados; e síntese dos 

conhecimentos. A pergunta norteadora deste artigo é: quais são as doenças que afetam os 

vasos mesentéricos e a implicação clínica dessas condições? 

Foram incluídos artigos científicos internacionais e nacionais nas línguas português, 

inglês e espanhol, bem como livros de embriologia humana, cirurgia vascular, 

gastroenterologia e anatomia humana. O levantamento bibliográfico dos artigos foi feito, 

majoritariamente, nas bases de dados: Scielo (Scientific Eletronic Library Online), PubMed 

(US National Library of Medicine) e LILACS (Latin American and Caribbean Health 

Literature), no período que compreende os meses de Junho e Setembro de 2020. Todas as 

buscas foram feitas utilizando os Descritores em Ciências da Saúde (DeCs): mesentério, 

anatomia, embriologia, isquemia mesentérica, artérias mesentéricas e veias mesentéricas. 

Foram excluídos os artigos que não atendiam à temática proposta; não estavam 

relacionados com a área da saúde; não se tratavam de descrição anatômica em humanos; 

aqueles publicados em outros idiomas a não ser o português, inglês ou espanhol; e aqueles 

que não discorriam sobre os resultados de interesse para a confecção desta pesquisa. Os 

artigos repetidos nas diferentes bases de dados foram contabilizados apenas uma vez. Após a 

leitura de títulos e resumos de artigos, aplicando os critérios de inclusão e exclusão, 

estabeleceu-se a amostra final de 34 artigos. Nessa amostra final, foram utilizados ainda 14 

livros. 

Existem, atualmente, poucas referências que abordam a embriologia dos sistemas e, 

em especial, a embriologia dos vasos sanguíneos mesentéricos aplicada na área da saúde. Por 

essa razão, foram utilizadas as bibliografias escolhidas para descrever o item 4.1 deste artigo. 

Com essa mesma limitação e escassez de publicações científicas, não foram encontradas, com 

a metodologia aplicada, as descrições fisiopatológica e clínica de doenças de alguns vasos dos 

mesentérios, a citar: artéria marginal e artéria e veia sigmoides.  

 

 

4 DESENVOLVIMENTO 

 

4.1 DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO DO MESENTÉRIO E DE SEUS VASOS 

 

A cavidade embrionária do corpo (celoma intra-embrionário), no início do seu 

desenvolvimento, é revestida pela mesoderme, ou seja, a precursora do peritônio (MOORE, 
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2014). No princípio da vida intrauterina, os intestinos anterior, médio e posterior (Imagem 4) 

estão em contato com o mesênquima da parede intestinal posterior. O intestino anterior se 

estende da membrana bucofaríngea até a região central do intestino médio, por meio do portal 

intestinal cranial. O intestino médio estende-se entre os portais intestinais e, no embrião 

precoce, ele se encontra em comunicação com o saco vitelínico. O intestino posterior, por sua 

vez, alonga-se do portal intestinal caudal até a membrana cloacal (STANDRING, 2010). 

 

Imagem 04 – Demonstração dos intestinos anterior, médio e posterior em corte sagital, vista 

lateral 

 

Fonte: Adaptado de Standring (2011, p. 1204) 

 

Em relação às porções geradas pelo intestino primitivo do trato gastrintestinal, o 

intestino anterior dá origem à faringe, ao esôfago, ao estômago e a uma porção do duodeno. O 

intestino médio origina o restante do duodeno, o jejuno, o íleo e partes do intestino grosso 

(ceco, apêndice vermiforme, colo ascendente e a maior parte do colo transverso). O intestino 

posterior, por sua vez, forma o restante do intestino grosso, exceto uma porção do canal anal, 

a qual é derivada do proctodeu (TORTORA, 2013).  

Vale ressaltar que as diferenças entre cada porção do trato gastrintestinal se 

desenvolvem devido às interações entre as camadas teciduais embrionárias que originam o 

tubo digestório, isto é, as interações entre o epitélio de revestimento interno de gênese 
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endodérmica (uma camada espessa de mesênquima provinda da esplancnopleura) e a camada 

externa de epitélio celomático em proliferação (derivado também da esplancnopleura) 

(STANDRING, 2010). 

Os vasos sanguíneos, linfáticos e linfonodos, desenvolvem-se a partir de porções de 

mesênquima angiogênico por todo o tubo digestório. Os nervos, por sua vez, são derivados da 

crista neural. Também, a camada mesodérmica é responsável por originar a musculatura lisa e 

o tecido conjuntivo do trato gastrintestinal (STANDRING, 2010; TORTORA, 2013). A 

irrigação do trato gastrintestinal provém da parte abdominal da aorta e os três principais 

ramos da aorta que irrigam o intestino são o tronco celíaco, a artéria mesentérica superior e a 

artéria mesentérica inferior. A veia porta é originada pela fusão entre a artéria mesentérica 

superior e a esplênica, e consiste no principal componente do sistema porta, recebendo o 

sangue proveniente da parte abdominal do sistema digestório, do pâncreas, do baço e da maior 

parte da vesícula biliar, drenando o sangue em direção ao fígado (MOORE, 2014). 

Ao final da quarta semana do desenvolvimento, as camadas mesodérmicas viscerais 

estão fusionadas na linha média do corpo e formam uma membrana dupla, isto é, o mesentério 

entre as metades direita e esquerda do corpo. No entanto, na quinta semana do 

desenvolvimento, o tecido conjuntivo presente diminui e a parte caudal do intestino anterior, 

todo o intestino médio e a maior parte do intestino posterior ficam suspensos na parede 

abdominal pelo mesentério dorsal, o qual se estende desde a extremidade inferior do esôfago 

até a região cloacal do intestino posterior. Dessa forma, ao chegar na região estomacal, o 

mesentério dorsal origina o mesogástrio dorsal ou grande omento; na região do duodeno, 

origina o mesoduodeno; e, na região do colo, dá origem ao mesocolo dorsal. Além disso, o 

mesentério dorsal, nas alças do jejuno e íleo, origina o mesentério propriamente dito 

(SADLER, 2016). 

Segundo Moore (2014), o mesentério ventral (existente apenas na região terminal do 

esôfago, no estômago e na porção superior do duodeno) é proveniente do septo transverso. 

Com o desenvolvimento e crescimento do fígado no mesênquima do septo transverso, ocorre 

a divisão do mesentério em: omento menor, que se estende da porção inferior do esôfago, do 

estômago e da porção superior do duodeno até o fígado; e ligamento falciforme, que se alonga 

do fígado até a parede corporal ventral. Assim, o fígado fica conectado à parede abdominal 

pelo ligamento falciforme e pelo omento menor. Os mesentérios funcionam como vias de 

passagem para vasos, nervos e vasos linfáticos que entram e saem das vísceras/órgãos 

(SADLER, 2016). 
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Ao final da quarta semana e início da quinta, o estômago é uma dilatação fusiforme 

cranial. Dorsalmente, ele está relacionado à aorta e está conectado à parede abdominal por um 

curto mesentério dorsal (mesogastro dorsal), o qual é contínuo com o mesentério dorsal de 

quase todo o intestino (STANDRING, 2010). O crescimento do estômago é mais rápido na 

borda dorsal e, por isso, a extremidade pilórica se volta ventralmente e a curvatura menor 

(côncava) fica aparente. O estômago é deslocado para a esquerda do plano mediano e se torna 

aparentemente volvido por meio de duas rotações de 90° em sentido horário, uma no eixo 

antero-posterior e outra quando visualizada da extremidade cranial. Isso faz a superfície 

direita original da víscera tornar-se dorsal e a superfície esquerda ventral (SCHOENWOLF, 

2016), bem como origina as curvaturas maior e menor da víscera (SADLER, 2016). O 

mesogastro dorsal aumenta em profundidade e fica dobrado sobre si mesmo; o mesogastro 

ventral, por sua vez, fica mais coronal do que sagital (STANDRING, 2010).  

A rotação do estômago ao redor do eixo longitudinal é responsável por puxar o 

mesentério dorsal para a esquerda, criando assim um espaço posterior ao estômago, chamado 

de bolsa omental. Além disso, essa mesma rotação puxa o mesentério ventral para a direita 

(MOORE, 2014). Por meio da rotação do estômago em seu eixo anteroposterior, o 

mesogástrio dorsal volta-se para baixo e continua a crescer para baixo, gerando um saco com 

membrana dupla que se estende sobre o colo transverso e as alças do intestino delgado, como 

se fosse um “avental’’. Este “avental’’, então, é uma camada dupla, denominada omento 

maior. Em seguida, as duas camadas do omento maior se fusionam, formando uma lâmina 

única. Também, o omento maior se funde com o mesentério do colo transverso (SADLER, 

2016). 

Por outro lado, o omento menor do estômago e o ligamento falciforme são originados 

do meseogástrio ventral (derivado do mesoderma do septo transverso). A partir do momento 

em que o os cordões hepáticos crescem no septo, ele fica mais fino e origina: o peritônio do 

fígado; o ligamento falciforme (estende-se do fígado até a parede abdominal anterior) e o 

omento menor (estende-se desde o estômago e porção superior do duodeno até o fígado). A 

margem livre do omento menor, também chamada de ligamento hepatoduodenal, contém o 

ducto biliar, veia porta e artéria hepática (Tríade Portal) (STANDRING, 2010). 

Segundo Sadler (2016), a porção terminal do intestino anterior e a porção cefálica do 

intestino médio originam o duodeno. À medida que o estômago gira, o duodeno adota um 

formato de alça, como se fosse um “C’’ e rota para a direita. Esta rotação, aliada ao 

crescimento da cabeça do pâncreas, desloca o duodeno da linha média do corpo para o lado 

direito da cavidade abdominal. O duodeno e a cabeça do pâncreas ficam pressionados contra a 
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parede dorsal, e a superfície direita do mesoduodeno dorsal se incorpora ao peritônio 

adjacente. Ambas as camadas de mesoduodeno desaparecem subsequentemente e o duodeno e 

a cabeça do pâncreas adotam uma posição retroperitoneal. Dessa forma, o pâncreas inteiro 

ficará retroperitoneal. Além disso, o mesoduodeno dorsal desaparece completamente, exceto 

na região do piloro do estômago, fazendo com que a ampola duodenal conserve esse 

mesentério e fique na posição intraperiotoneal. O duodeno é, portanto, irrigado por ramos da 

artéria celíaca (responsável por irrigar o intestino anterior) e ramos da artéria mesentérica 

superior. 

Outra formação do intestino anterior corresponde ao pâncreas, víscera originada por 

meio de duas invaginações do intestino anterior, isto é, dois brotos, um dorsal e um ventral 

(SADLER, 2016; STANDRING, 2010). Um brotamento pancreático dorsal pode ser 

visualizado como um espessamento do tubo endodérmico que se prolifera no mesogástrio 

dorsal. O broto pancreático ventral surge na proximidade da região na qual o primórdio 

hepático está sendo formado, próximo ao ducto biliar. Na quinta semana do desenvolvimento, 

o crescimento da parede do duodeno empurra o broto pancreático ventral e o ducto biliar para 

o lado direito e, finalmente, faz dorsalmente o broto pancreático ventral adotar sua posição 

definitiva, imediatamente atrás e abaixo do broto pancreático dorsal (MOORE, 2014).  

Ademais, nem sempre o pâncreas ventral se estende anteriormente à veia mesentérica 

superior, permanecendo, assim, relacionado à sua superfície lateral direita. No princípio, o 

corpo do pâncreas se projeta para o mesoduodeno dorsal e, em seguida, cranialmente para o 

mesogástrio dorsal. À medida que o estômago sofre rotação, a camada posterior da porção do 

mesogástrio dorsal, na qual o pâncreas cresceu/se projetou, funde-se com a camada parietal do 

peritônio (parede corporal dorsal) (SCHOENWOLF, 2016). Tendo em vista que o folheto 

posterior do mesogástrio dorsal e o peritônio da parede posterior se degeneram ao longo da 

linha de fusão, a cauda do pâncreas torna-se recoberta apenas por peritônio em sua região 

anterior, permitindo, com isso, que o pâncreas se torna retroperitoneal, mais especificamente 

retroperitoneal secundário, uma vez que, anteriormente, a víscera era recoberta totalmente por 

peritônio (MOORE, 2014). Outrossim, a borda anterior do pâncreas corresponde à principal 

linha da fixação para os folhetos posteriores do omento maior (STANDRING, 2010).  

Segundo Sadler (2016), em relação ao intestino médio, na quinta semana, o embrião 

está suspenso na parede abdominal por um mesentério curto e se comunica por meio do ducto 

vitelínico ou do pedículo vitelínico com a vesícula vitelínica. Nos adultos, o intestino médio 

inicia-se imediatamente distal à abertura do ducto biliar no duodeno e termina na junção dos 

dois terços proximais do colo transverso com seu terço distal. A artéria mesentérica superior 
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viaja através do mesentério propriamente dito e irriga todo o intestino médio, bem como as 

estruturas derivadas dele. A formação do intestino médio é caracterizada pelo rápido 

crescimento do intestino e de seu mesentério, resultando, assim, em uma alça intestinal 

primária. Em seu ápice, a alça possui uma conexão aberta com a vesícula vitelínica, por meio 

do ducto vitelínico.  

O ramo cefálico da alça se desenvolve na porção distal do duodeno, no jejuno e em 

parte do íleo. A porção caudal se desenvolve na porção inferior do íleo, no ceco, no apêndice, 

no colo ascendente e nos dois terços proximais do colo transverso. Simultaneamente ao 

crescimento em comprimento, a alça intestinal primária gira 270 graus, no sentido anti-

horário, em torno do eixo representado pela artéria mesentérica superior. Durante a rotação, as 

alças do intestino delgado continuam seus alongamentos, e o jejuno e o íleo geram várias 

alças espiraladas. A rotação intestinal termina na décima semana da gestação (LEITÃO et al., 

2016). 

Ademais, o mesentério da alça intestinal primária (mesentério propriamente dito) sofre 

profundas modificações com a rotação e a formação dos espirais no intestino. A partir do 

momento em que a parte caudal da alça intestinal se move para o lado direito da cavidade 

abdominal, o mesentério dorsal sofre uma rotação ao redor da origem da artéria mesentérica 

superior. Após, quando as regiões ascendente e descendente do colo alcançam suas posições 

definitivas, seus mesentérios se pressionam contra o peritônio da parede abdominal posterior, 

fundindo-se e deixando os colos ascendente e descendente do intestino grosso em posição 

retroperitoneal permanente. No entanto, o apêndice, a extremidade inferior do ceco e o colo 

sigmoide mantêm seus mesentérios livres (TORTORA, 2013).  

Por outro lado, o mesocolo transverso possui um destino distinto, ele se funde à parede 

posterior do omento maior, porém mantém sua mobilidade. A linha de ligação vai desde a 

flexura hepática do colo ascendente até a flexura esplênica do colo descendente (SADLER, 

2016). 

O mesentério das alças que compõem o jejuno é, inicialmente, contínuo com o 

mesentério do colo ascendente. A partir do momento em que o mesentério do mesocolo 

ascendente se funde com a parede abdominal posterior, o mesentério das alças jejunais 

adquirem uma nova linha de ligação, a qual vai desde a área na qual o duodeno se torna um 

órgão intraperitoneal até a junção ileocecal (MOORE, 2014). 

No final da sétima semana do desenvolvimento, a membrana cloacal se rompe, criando 

uma abertura anal para o intestino médio e uma abertura ventral para o seio urogenital, isto é, 

separa o trato digestório do trato urogenital. Devido à região caudal do canal anal ser formada 
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pelo ectoderma, ela é irrigada pelas artérias retais inferiores (ramos das artérias pudendas 

internas). Todavia, a porção cranial do canal anal é originada do endoderma e, por isso, é 

irrigada pela artéria retal superior, a qual constitui uma continuação da artéria mesentérica 

inferior, responsável por irrigar o intestino posterior (SADLER, 2016; LEITÃO et al., 2016).  

 

4.2 PADRÃO DE VASCULARIZAÇÃO DO MESENTÉRIO  

 

O mesentério tem a sua origem vascular arterial por meio da parte abdominal da aorta. 

Esta é a maior artéria do corpo humano, com 2cm a 3cm de diâmetro, e se inicia no ventrículo 

esquerdo, sendo responsável por distribuir o sangue arterial pela circulação sistêmica. É 

subdividida em quatro partes, a depender do local adjacente que percorre, sendo elas: parte 

ascendente da aorta, arco da aorta, parte torácica da aorta e parte abdominal da aorta (Imagem 

5) (MOORE, 2014; TORTORA, 2013). 

A disposição vascular da parte abdominal da aorta, de forma geral, ocupa a região 

posterior do abdome, enquanto que na porção pélvica os vasos se distribuem de forma que 

ocupam uma posição posterolateral (STANDRING, 2010). Os vasos que nutrem o 

mesentério, foco de estudo deste artigo, serão discorridos a seguir.   

 

Imagem 05 – Partes da aorta em corte coronal, vista anterior 
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Fonte: Adaptado de Standring (2010, p. 950) 

 

4.2.1 Artéria e Veia Mesentéricas Superiores  

 

A artéria mesentérica superior (Imagem 6) se origina a partir da aorta abdominal, ao 

nível do disco intervertebral, entre a primeira e a segunda vértebras lombares. Ela segue em 

seu trajeto inferior anteriormente ao processo uncinado do pâncreas e à terceira parte do 

duodeno, posteriormente à veia esplênica, ao corpo do pâncreas e à veia renal esquerda, a qual 

a separa da aorta abdominal (STANDRING, 2010). A artéria mesentérica superior passa ainda 

anteriormente à veia cava inferior, ao ureter direito e ao músculo psoas maior direito, 

adjacente ao mesentério do intestino delgado (NETTER, 2018; STANDRING, 2010). Os 
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ramos emitidos pela artéria mesentérica superior são: artéria pancreaticoduodenal inferior, 

artérias jejunais e ileais, artéria ileocólica, artéria cólica direita e, por fim, a artéria cólica 

média (SOBOTTA, 2000).  

 

Imagem 06 – Ramos da artéria mesentérica superior em corte coronal 

 

Fonte: Adaptado de Moore (2014, p. 318) 

 

A artéria pancreaticoduodenal inferior cruza para a direita e supre o duodeno distal à 

entrada do ducto colédoco (MOORE, 2014). As artérias jejunais e ileais se dispersam sobre o 

mesentério até alcançarem as alças do jejuno e do íleo, onde desempenham sua função de 

irrigação arterial. A artéria ileocólica cruza inferior e lateralmente para o lado direito, 

alcançando a parte terminal do íleo, ceco apêndice e a primeira porção do colo ascendente, 

irrigando essas estruturas. A artéria cólica direita cruza para o lado direito, em direção ao colo 

ascendente, e é responsável pela vascularização do colo ascendente e da primeira porção do 

colo transverso. Por fim, compreendendo o último ramo da artéria mesentérica superior, tem-

se a artéria cólica média que, em seu trajeto, ascende para a direita, em direção ao colo 

transverso, irrigando esse local (TORTORA, 2013).  

A veia mesentérica superior (Imagem 7) drena o intestino delgado, ceco e partes 

ascendentes do colo. Sua gênese ocorre na porção inferior direita do mesentério do intestino 

delgado, pela fusão das tributárias oriundas do íleo terminal, do ceco e do apêndice 

vermiforme. Na raiz do mesentério, localiza-se anteriormente e à direita da artéria 

mesentérica superior, e segue seu trajeto passando anteriormente ao ureter direito, à veia cava 

inferior, à terceira parte do duodeno e ao processo uncinado do pâncreas, até se unir à veia 
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esplênica, posteriormente ao colo do pâncreas, formando a veia porta (MOORE, 2014). As 

veias tributárias correspondem às veias jejunais, ileais, ileocólica, cólica direita, cólica média, 

gastro-omental direita e pancreaticoduodenal, e são elas que, ao se unirem, dão origem à veia 

mesentérica superior (STANDRING, 2010). 

 

Imagem 07 – Veia mesentérica superior em corte coronal 

 

Fonte: Adaptado de Netter (2018, p. 299) 

 

4.2.2 Arcadas Arteriais 

 

As arcadas arteriais (Imagem 8) correspondem aos arcos formados pelos ramos 

jejunais ileais da artéria mesentérica superior. Existem de cinco a dez ramos jejunais 

originados a partir do lado esquerdo da porção superior da artéria mesentérica superior, os 

quais se distribuem rumo ao jejuno como pequenas alças, formando uma fileira única de alças 

anastomóticas de graus variados, antes de formarem diversos vasos retos (STANDRING, 

2010). Com essa distribuição vascular, os ramos jejunais e seus vasos retos formam dois 

folhetos de vasos sobre o mesentério. Os ramos ileais, por sua vez, são mais numerosos e 

mais longos que os ramos jejunais, mas possuem um diâmetro menor. Surgem a partir das 

faces esquerda e superior da artéria mesentérica superior e formam de três a cinco fileiras de 

arcos anastomóticos no mesentério, para, apenas nesse momento, originarem os vasos retos. 

Diferentemente dos ramos jejunais, os ramos ileais não formam folhetos de vasos bem 

definidos no mesentério (STANDRING, 2010; SCHÜNKE; SCHULTE; SCHUMACHER, 

2006).  
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Imagem 08 – Arcadas arteriais em corte coronal 

 

Fonte: Adaptado de Netter (2018, p. 294) 

 

Existe ainda o arco justacólico (Imagem 9), o qual é composto por uma série de 

anastomoses entre as artérias que irrigam o intestino grosso. Ele pode estar muito próximo do 

colo ou estar mais afastado, como que ocorre na região do colo sigmoide, podendo existir 

outra arcada suplementar nessa região (STANDRING, 2010). Da arcada partem os ramos 

intestinais que penetram na parede do colo, assim como acontece no jejuno e no íleo 

(DANGELO; FATTINI, 2005). 

 

Imagem 09 – Arco justacólico em vista coronal 

 

Fonte: Adaptado de Sobotta (2000, p. 174) 

 

Esse arco justacólico recebe contribuições de diversas artérias ao longo de seu trajeto 

paralelo ao colo. Em sua porção mais inferior esquerda, o arco justacólico é formado pela 
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anastomose entre o ramo descendente da artéria cólica esquerda e o ramo superior da artéria 

sigmoidea mais alta, suprindo o colo descendente. Na região de flexura esquerda, o arco 

justacólico recebe contribuição do ramo esquerdo da artéria cólica média, o qual se 

anastomosa com o ramo ascendente da artéria cólica esquerda, nutrindo a porção superior do 

colo descendente (STANDRING, 2010). Esta última anastomose, formada pela união do ramo 

esquerdo da artéria cólica média com o ramo ascendente da artéria cólica esquerda, era 

denominada arcada de Riolan (SIQUEIRA; LAZARO-DA-SILVA, 2003). Na atual 

terminologia, é chamada de arco justacólico.  

Pode ainda haver anastomose entre o ramo ascendente da artéria cólica direita e o 

ramo direito da artéria cólica média, sendo essa anastomose também chamada de arco 

justacólico (SOBOTTA, 2000). A porção direita do arco justacólico é formada pela 

anastomose entre as artérias íleocólica, cólica direita e o ramo direito da artéria cólica média 

(MOORE, 2014). 

 

4.2.3 Arco Justacólico (Artéria Marginal) 

 

O arco justacólico, também conhecido como artéria marginal (Imagem 10), origina-se 

a partir de uma anastomose entre os ramos jejunais e ileais da artéria mesentérica superior. 

Localiza-se na margem do mesentério, sendo esta a última anastomose formada entre os 

ramos e, por isso, recebe o nome de artéria marginal. Possui caráter irregular e não chega a ser 

um vaso isolado e definível (NETTER, 2018). Também é chamada de artéria marginal a 

anastomose entre as artérias cólicas direita, média e esquerda que segue em um trajeto 

periférico, próximo à margem do mesentério, ao longo de todo colo.   

 

Imagem 10 – Arco justacólico (artéria marginal) em corte coronal 
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Fonte: Adaptado de Netter (2018, p. 295) 

 

4.2.4 Vasos Retos 

 

Os vasos retos (Imagem 11), também chamados de vasa recta, possuem como função 

a vascularização do intestino delgado e não emitem outros ramos. Originam-se a partir da 

artéria marginal, que é uma anastomose dos ramos jejunais e ileais da artéria mesentérica 

superior. Esses vasos seguem paralelamente no mesentério e são distribuídos aleatoriamente 

para faces opostas de sua parede (STANDRING, 2010).  

 

Imagem 11 – Vasos retos em corte coronal 
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Fonte: Adaptado de Netter (2018, p. 295) 

 

4.2.5 Artérias e Veias Cólicas 

 

Existem três artérias cólicas (Imagem 12) vascularizando o mesentério: artéria cólica 

direita e artéria cólica média, as quais são ramos da artéria mesentérica superior, e a artéria 

cólica esquerda, que é ramo da artéria mesentérica inferior.  

 

Imagem 12 – Artérias cólicas em corte coronal 

Fonte: Adaptado de Dangelo e Fattini (2005, p. 662) 
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A artéria cólica média (Imagem 13) parte da face anterolateral da artéria mesentérica 

superior, seja como um tronco em comum com a artéria cólica direita ou sozinha 

(STANDRING, 2010). Sua função consiste na irrigação de grande parte do colo transverso 

(TORTORA, 2013). De início, ela se curva ligeiramente para a direita e se divide em ramo 

direito e ramo esquerdo, os quais seguem em direção às flexuras direta e esquerda, 

respectivamente (DANGELO; FATTINI, 2005).  

O ramo direito da artéria cólica média se anastomosa com a artéria cólica direita, e o 

ramo esquerdo se anastomosa com a artéria cólica esquerda, formando uma parte do arco 

justacólico. Além disso, pode surgir, com raridade, uma artéria cólica média acessória ou 

substituta, a partir das artérias pancreática dorsal, hepática, mesentérica inferior ou cólica 

esquerda (STANDRING, 2010).  

 

Imagem 13 – Artéria cólica média em corte sagital 

 

Fonte: Standring (2010, p. 1147) 

 

A artéria cólica direita (Imagem 14), por sua vez, é altamente variável quanto a sua 

anatomia. Ela pode emanar de um tronco comum com a artéria cólica média; pode surgir 

como um ramo individual, a partir da artéria mesentérica superior; pode ser um ramo da 

artéria ileocólica, sendo, neste caso, chamada de artéria cólica direita acessória; e, por fim, 

pode ainda estar ausente. Entre essas possibilidades, a artéria cólica direita se origina, com 

mais frequência, a partir de um tronco comum com a artéria cólica média (STANDRING, 

2010). Sua função consiste na irrigação do colo ascendente e da primeira parte do colo 

transverso (TORTORA, 2013). 

 

Imagem 14 – Variações anatômicas da artéria cólica direita em corte sagital 
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Fonte: Adaptado de Standring (2010, p. 1145) 

 

A partir de sua origem no tronco comum com a artéria cólica média, a artéria cólica 

direita segue em direção ao colo ascendente, curvando-se para a direita e cruzando sobre 

estruturas como vasos gonadais direitos, ureter direito e músculo psoas maior. Entretanto, 

quando a artéria cólica direita tem sua gênese na artéria mesentérica superior, ela cruza a 

segunda parte do duodeno e o polo inferior do rim direito durante seu trajeto, em direção ao 

colo ascendente (STANDRING, 2010). 

Próxima ao colo, a artéria cólica direita se divide em ramo descendente, o qual se 

anastomosa com a artéria ileocólica, e ramo ascendente, que se anastomosa com o ramo 

direito da artéria cólica média. Essas anastomoses dão origem ao arco justacólico em sua 

porção direita, que irriga o colo ascendente e o colo transverso (STANDRING, 2010). 

Por fim, a artéria cólica esquerda (Imagem 15) advém da artéria mesentérica inferior e 

pode se dividir imediatamente após a sua origem, ou alguns centímetros de distância depois. 

Ela se bifurca em ramos ascendentes e descendentes que cruzam os vasos gonadais e o ureter 

esquerdo. O ramo ascendente passa anteriormente ao rim esquerdo e faz uma anastomose com 

o ramo esquerdo da artéria cólica média, enquanto o ramo descendente passa lateralmente ao 

retroperitônio e se aproxima do colo descendente, onde se anastomosa com a artéria 

sigmoidea e passa a formar o arco justacólico (STANDRING, 2010). A artéria cólica 

esquerda tem como função a irrigação da parte final do colo transverso e do colo descendente 

(TORTORA, 2013).  

  

Imagem 15 – Ramos da artéria cólica esquerda em corte coronal 
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Fonte: Adaptado de Standring (2010, p. 1149)  

 

Ocasionalmente, uma artéria cólica esquerda acessória pode surgir a partir da artéria 

mesentérica superior ou até mesmo dos ramos jejunais, a fim de suprir a parte superior do 

colo descendente. Ainda, ela pode originar um ramo que ascende no mesentério e se 

anastomosa diretamente com o ramo descendente, similar ao ramo esquerdo da artéria cólica 

média, formando a arcada de Riolan (STANDRING, 2010). 

A veia cólica direita (Imagem 16) é muito variável e está frequentemente ausente. 

Quando presente, geralmente drena para o ramo direito da veia cólica média, ou para a veia 

mesentérica superior, ou para a veia gastromental direita ou ainda para a veia 

pancreaticoduodenal inferior (STANDRING, 2010). 

 

Imagem 16 – Veia cólica direita em corte coronal 
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Fonte: Adaptado de Moore (2014, p. 312) 

 

As veias cólicas médias (Imagem 17) recebem sangue de diversas veias tributárias e 

são muito variáveis quanto ao tamanho e à posição no mesocolo. Podem drenar para a veia 

mesentérica superior ou diretamente na veia porta hepática (STANDRING, 2010). 

 

Imagem 17 – Veia cólica média em corte coronal 

 

Fonte: Adaptado de Moore (2014, p. 312) 
 

A veia cólica esquerda (Imagem 18) é formada pela anastomose de diversas veias 

tributárias e se encontra mais superiormente na porção esquerda do mesentério cólico do que 
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sua artéria equivalente. Além disso, a veia cólica esquerda drena o colo descendente e 

desemboca na veia mesentérica inferior (STANDRING, 2010). 

 

Imagem 18 – Veia cólica esquerda em corte coronal 

 

Fonte: Adaptado de Netter (2018, p. 299) 

 

4.2.6 Artéria e Veia Mesentéricas Inferiores 

 

A artéria mesentérica inferior (Imagem 19) surge centímetros antes da bifurcação da 

aorta abdominal e segue um trajeto inferior e lateral para a esquerda (STANDRING, 2010). 

Após essa curvatura, ela cruza a origem da artéria ilíaca comum esquerda, medialmente ao 

ureter esquerdo, e segue na raiz do mesocolo sigmoide como artéria retal superior. 

Comumente, a artéria mesentérica inferior possui um menor calibre menor do que a artéria 

mesentérica superior. E, partindo dela, surgem outros ramos arteriais: a artéria cólica esquerda 

e as artérias sigmoideas (DANGELO; FATTINI, 2005). 

 

Imagem 19 – Artéria mesentérica inferior em corte coronal 
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Fonte: Netter (2018, p. 271) 

 

A veia mesentérica inferior (Imagem 20) se localiza à esquerda da artéria mesentérica 

inferior, ascende anteriormente ao músculo psoas maior esquerdo e pode cruzar os vasos 

testiculares e ováricos ou continuar seu trajeto ascendente medialmente a eles. Usualmente, 

encontra-se lateralmente à flexura duodenojejunal, mas pode estar localizado posteriormente a 

essa estrutura. A veia mesentérica inferior se inicia pela anastomose entre a veia retal superior 

com as veias retais média e inferior. Recebe ainda tributárias das veias sigmoideas e cólicas 

média e esquerda, e é responsável pela drenagem venosa de todo colo descendente, sigmoide, 

reto e parte distal do colo transverso (STANDRING, 2010). 

 

Imagem 20 – Veia mesentérica inferior em corte coronal 
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Fonte: Adaptado de Netter (2018, p. 298) 

 

4.2.7 Artérias e Veias Sigmoideas 

 

As artérias sigmoideas (Imagem 21) são ramificações da artéria mesentérica inferior e 

podem variar quanto à quantidade, sendo geralmente de duas a cinco (STANDRING, 2010). 

Surgem inferiormente à origem da artéria cólica esquerda, que também parte da artéria 

mesentérica inferior, e seguem obliquamente no mesocolo sigmoide, anteriormente ao 

músculo psoas maior esquerdo, ao ureter e aos vasos gonadais, em direção ao colo sigmoide. 

(DANGELO; FATTINI, 2005; STANDRING, 2010). 

 

Imagem 21 – Artérias sigmoideas em corte coronal 
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Fonte: Adaptado de Schünke, Schulte e Schumacher (2006, p. 270) 

 

As artérias sigmoideas vascularizam o colo sigmoide e a parte distal do colo 

descendente, e se anastomosam entre si, com a artéria cólica esquerda e com a artéria retal 

superior (STANDRING, 2010). A anastomose entre a artéria sigmoidea e a artéria cólica 

esquerda forma uma parte do arco justacólico (MOORE, 2014). 

As veias sigmoideas (Imagem 22), por sua vez, drenam o colo sigmoide e seguem 

superior e paralelamente ao lado de suas respectivas artérias, até drenarem para a veia 

mesentérica inferior (STANDRING, 2010). 

 

Imagem 22 – Veias sigmoideas em corte coronal 
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Fonte: Adaptado de Schünke, Schulte e Schumacher (2006, p. 279) 

  

4.3 PRINCIPAIS PATOLOGIAS RELACIONADAS AOS VASOS MESENTÉRICOS  

 

As patologias que envolvem os vasos mesentéricos não são tão comuns na prática 

clínica, porém, em sua maioria, exibem quadros sintomatológicos inespecíficos que precisam 

de elevada suspeita médica e de uma investigação detalhada do quadro clínico para se chegar 

a um dos diagnósticos descritos a seguir. 

O arco justacólico alargado na aortografia sugere obstrução arterial mesentérica 

superior ou inferior, atuando nesse contexto como uma via de circulação colateral. Assim 

como no arco justacólico, o alargamento da artéria marginal comprovado em angiografia 

sugere obstrução de uma das artérias mesentéricas (MARINO et al., 2009).  

Os vasos retos podem sofrer com a trombose, levando ao infarto mesentérico. Nesse 

contexto, ocorre rápida perda de fluidos para o lúmen intestinal, hemoconcentração, 

hemorragia e separação da camada mucosa da submucosa (VIRGINI-MAGALHÃES, 2009). 

A artéria mesentérica superior é o vaso com maior importância para a descrição de 

patologias relacionados aos vasos mesentéricos. Podem ocorrer nela tromboses arteriais, 

embolias arteriais, isquemia mesentérica não oclusiva, Síndrome de Wilkie, entre outros 

problemas. 

A trombose arterial da artéria mesentérica superior é uma das causas de isquemia 

mesentérica. Acontece geralmente em idosos e sua causa subjacente consiste na aterosclerose. 

Uma placa de ateroma se instala na artéria mesentérica superior e pode se propagar ao longo 

do lúmen do vaso, obstruindo também os seus ramos. Com isso, todo o intestino delgado e o 

colo direito sofrem isquemia (DANI, 2011). O quadro clínico é composto por dor abdominal 

pós prandial, inapetência, náuseas e vômitos, associados a um histórico pessoal do paciente de 

outras manifestações clínicas da aterosclerose, como infarto agudo do miocárdio 

(FELDMAN, 2014). O exame físico revela abdome distendido e ruídos hidroaéreos 

diminuídos ou ausentes (DANI, 2011). 

A embolia arterial (Imagem 23) corresponde a 50% das isquemias mesentéricas 

(FELDMAN, 2014). Os êmbolos mesentéricos surgem no coração devido à fibrilação atrial 

crônica, à valvulopatia reumática nos jovens e ao infarto do miocárdio em idosos. Esse 

êmbolo se aloja alguns centímetros distalmente à origem da artéria mesentérica superior, na 

altura da artéria cólica média. Nessa condição, as alças jejunais proximais e o colo esquerdo 

são poupados. O paciente refere dor abdominal difusa contínua ou em cólica, de elevada 
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intensidade e início abrupto. Podem ocorrer náuseas, vômitos e esvaziamento intestinal, e o 

paciente possui um histórico pessoal de doença cardíaca embolígena (DANI, 2011). Se 

houver dor abdominal repentina com evacuação de fezes rápida e forçada na ausência de 

sinais abdominais, ou sendo esses mínimos, a suspeita de embolia da artéria mesentérica 

superior deve ser elevada (FELDMAN, 2014). 

 

Imagem 23 – Embolia arterial da artéria mesentérica superior 

 

Angiografia da artéria mesentérica superior revela oclusão arterial por êmbolo ao nível da artéria cólica direita.  

Fonte: Feldman (2014, p. 2076) 

 

A Isquemia Mesentérica Não Oclusiva (IMNO) (Imagem 24) é outra doença que 

representa cerca de 20% a 30% das isquemias mesentéricas agudas. As causas desencadeantes 

são infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva, arritmias, choque, cirrose, 

medicamentos e doença renal crônica (FELDMAN, 2014). 

 

Imagem 24 – Isquemia mesentérica não oclusiva 
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Angiografia mesentérica em paciente com IMNO, revelando vasoconstrição difusa. 

Fonte: Feldman (2014, p. 2076) 

 

Outra patologia com envolvimento vascular do mesentério é a síndrome da artéria 

mesentérica superior (Imagem 25), também chamada “síndrome de Wilkie”. Em resumo, 

ocorre obstrução parcial ou completa da terceira parte do duodeno, entre a artéria mesentérica 

superior e a aorta (KEFELI, 2016). Nessa síndrome, observa-se a diminuição do ângulo aorto-

mesentérico para até 6-25°, sendo a angulação normal esperada de 38-46°. Com isso, ocorre 

uma diminuição da distância entre as estruturas, que antes era de 10-20mm, e agora passa a 

ser de 2-8mm (SILVA, 2016). Ela acomete predominantemente mulheres jovens, com idade 

entre 17 e 39 anos, prevalecendo na população em geral com variação de 0,013% a 0,78% 

(CESCONETTO, 2012). Como fatores desencadeantes, tem-se a perda rápida de peso por 

dietas, anorexia nervosa, hérnias paraduodenais, queimados, desnutrição crônica e aneurisma 

de aorta abdominal, que levam à redução da quantidade de gordura perimesentérica e 

retroperitoneal (CESCONETTO, 2012; SILVA, 2016). As manifestações clínicas são variadas 

e inespecíficas, cursando com dor abdominal pós-prandial, náuseas, vômitos, saciedade 

precoce, anorexia e perda ponderal (KEFELI, 2016; SILVA, 2016). Os sintomas se agravam 

em decúbito dorsal e se aliviam em decúbito lateral esquerdo de joelhos ou decúbito ventral 

(KEFELI, 2016), sendo o diagnóstico difícil e com necessidade de elevada suspeita clínica.  

 

Imagem 25 – Síndrome da artéria mesentérica superior 
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Tomografia Computadorizada (TC) de abdome com contraste revela ângulo aórtico-mesentérico de 15°. 

Fonte: Cesconetto (2012, p. 139) 

 

Os aneurismas arteriais são dilatações segmentares dos ramos viscerais da aorta. A 

frequência de acometimento das artérias cólicas (Imagem 26) nessa condição é de 3%, 

juntamente com as artérias jejunais e ileais (IELO, 2009). A etiologia envolve degeneração 

devido à fragilidade da camada média, com diminuição de fibra elástica e de células 

musculares lisas, mas também pode ter relação com vasculites, colagenoses, inflamações, 

infecções, traumas e outros fatores. A maioria dos casos é assintomático, cerca de 40% a 80% 

são achados incidentais em exames para outras doenças (MAFFEI, 2016). Apesar disso, os 

aneurismas das artérias cólicas tornam-se graves em situações de rotura, trombose e 

embolização, fazendo com que o paciente manifeste desconforto abdominal, diarreia e dor 

abdominal intensa e súbita (IELO, 2009). Entretanto, o diagnóstico dos aneurismas das 

artérias viscerais tem se tornado cada vez mais frequente, devido à disponibilidade de técnicas 

avançadas de diagnóstico por imagem, como as arteriografias (MAFFEI, 2016). 

 

Imagem 26 – Aneurisma de artéria cólica direita 
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Campo cirúrgico com artéria cólica média clampeada em evidência para mostrar aneurisma de 12mm x 10mm 
roto.  

Fonte: Ielo (2009, p. 238) 

 

A artéria mesentérica inferior pode sofrer um aneurisma, ou seja, a dilatação do lúmen 

do vaso. Entretanto, essa condição é extremamente rara e até o ano de 2010 apenas onze casos 

haviam sido descritos na literatura. Por esse motivo, a evolução da doença é pouco descrita 

(MAFFEI, 2016). 

A artéria mesentérica superior pode sofrer um aneurisma (Imagem 27), 

correspondendo a 5,5% dos aneurismas de artérias viscerais. Ele acomete igualmente homens 

e mulheres, e possui como fatores etiológicos endocardite bacteriana, degeneração da camada 

média, trauma e doença de Bahcet. Os pacientes com aneurisma da artéria mesentérica 

superior são sintomáticos e apresentam desde desconforto abdominal até dor abdominal grave 

e massa pulsátil e móvel (MAFFEI, 2016). 

 

Imagem 27 – Aneurisma da artéria mesentérica superior 

 

Angiografia e angiotomografia evidenciando aneurisma de artéria mesentérica superior. 

Fonte: Maffei (2016, p. 2348) 
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A artéria mesentérica superior pode ainda sofrer uma dissecção espontânea isolada 

(DEIAMS) (Imagem 28). Essa é uma condição de difícil diagnóstico, e possui incidência de 

0,06%. A etiologia dessa condição ainda não é bem esclarecida, mas se acredita que a 

aterosclerose, as doenças do tecido elástico, a displasia fibromuscular e os quadros 

infecciosos podem funcionar como base para a dissecação da artéria mesentérica superior 

(MAFFEI, 2016). Os pacientes com essa condição apresentam sintomas agudos em menos de 

quatro semanas, com dor epigástrica aguda concomitante a náuseas, vômitos, melena e 

distensão abdominal (KATSURA, 2011). 

 

Imagem 28 – Dissecção espontânea isolada da artéria mesentérica superior 

 

Fonte: Maffei (2016, p. 2354) 

 

Além dessas doenças, a trombose venosa mesentérica (Imagem 29) é uma causa 

incomum, mas letal, de isquemia e necrose mesentérica (DANI, 2011). Em cerca de 95% dos 

casos, a veia comprometida é a veia mesentérica superior (OLIVEIRA, 2012). É uma 

condição rara que representa cerca de 10% a 15% das isquemias mesentéricas, sendo mais 

frequente entre a quinta e a sexta década de vida, e em cerca de três quartos dos casos é 

possível identificar um fator etiológico adjacente, como estado de hipercoagulabilidade 

hereditária ou adquirida, processos inflamatórios adjacentes, doenças mieloproliferativas, 

desidratação, hipertensão portal, traumatismos ou ainda após cirurgia abdominal (OLIVEIRA, 

2012; CHOUDHARY, 2000). 

 

Imagem 29 – Trombose da veia mesentérica superior 
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TC com contraste evidenciando veia mesentérica superior alargada com centro luzente na luz do vaso, 

representando um trombo.  

Fonte: Feldman (2014, p. 2079) 

 

A trombose da veia mesentérica superior pode ser aguda, subaguda ou crônica. 

Quando aguda, o paciente apresenta dor abdominal intensa e fora de proporção com os 

achados do exame físico, o qual, muitas vezes, não mostra alterações. Quando subaguda, 

apresenta dor abdominal que se prolonga por dias ou semanas. Por fim, quando crônica, o 

paciente é assintomático e o diagnóstico é concluído por achados incidentais em exames de 

imagem ou necropsia (DANI, 2011; OLIVEIRA, 2012). Outros achados inespecíficos são 

náuseas, vômitos, hematoquezia, hematêmese e dilatação maciça do colo (CHOUDHARY, 

2000). 

A doença veno-oclusiva inflamatória mesentérica é uma causa rara de isquemia 

mesentérica caracterizada pela vasculite das veias mesentéricas e suas tributárias, sem 

comprometer as artérias (FERREIRA, 2010). A apresentação clínica da doença é dor 

abdominal, diarreia mucosanguinolenta, vômitos e náuseas por um período variável 

(YAMADA, 2018; FERREIRA, 2010; LAVU, 2003). As causas continuam desconhecidas, 

mas há evidências que sugerem relação com o citomegalovírus, a síndrome do anticorpo 

antifosfolipideo e algumas medicações, podendo acometer pacientes jovens ou idosos, sem 

predileção por sexo (MIRACLE, 2013).  O diagnóstico é baseado no estudo histológico do 

intestino ressecado, favorecendo a baixa taxa de notificação de casos (YAMADA, 2018). 

A arterite de Takayasu (AT) (Imagem 30) é uma vasculite idiopática que acomete 

preferencialmente a aorta toracoabdominal e seus ramos (ALMEIDA, 2008). Possui 

distribuição universal, mas apresenta maior incidência em mulheres asiáticas até a quarta 

década de vida. A incidência de angina mesentérica pela arterite de Takayasu é rara, porém 

existe e pode acometer a artéria mesentérica superior, a artéria mesentérica inferior e os ramos 

do tronco celíaco (LIMA, 2011; RITS, 2010). Os pacientes podem ser assintomáticos quanto 

às alterações mesentéricas, apresentando sintomatologias relacionadas a outras manifestações 

sistêmicas da doença, ou ainda podem ser sintomáticos, apresentando hemorragias 

decorrentes de erosões na mucosa gastrointestinal ou de aneurismas nos ramos distais das 



42 

 

artérias mesentéricas, dor abdominal pós-prandial, náuseas e perda de peso (RITS, 2010).  É 

necessário sempre levantar a suspeita de angina mesentérica em todo paciente com arterite de 

Takayasu que apresente dor abdominal com piora pós-prandial, relevando pior prognóstico da 

doença (LIMA, 2011). 

 

Imagem 30 – Angina mesentérica devido à arterite de Takayasu 

 

Aortografia pela técnica de Seldinger, evidenciando a obstrução do tronco celíaco e da artéria mesentérica 

superior e a estenose ostial da artéria mesentérica inferior. 

Fonte: Maffei (2016, p. 2545) 

 

A displasia fibromuscular (DFM) (Imagem 31) é uma doença arterial não inflamatória 

e não aterosclerótica que acomete vasos de todo o corpo, em especial os de médio e pequeno 

porte. A DFM mesentérica provoca dor abdominal, diarreia, náuseas e vômitos (KO et al., 

2019), afeta predominantemente mulheres caucasianas, magras, na faixa etária dos 15 aos 50 

anos de idade e sem histórico familiar da doença. Muito pouco se sabe sobre a etiopatogenia 

da doença, mas há hipóteses de envolvimento genético e do antígeno de histocompatibilidade 

HLA-DRw6 (PONTES et al., 2012). 

 

Imagem 31 – Displasia fibromuscular 
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Reconstrução tridimensional revela, nas setas vermelhas, estenoses vasculares e, nas pontas das setas, 

aneurismas na artéria mesentérica superior em paciente diagnosticado com displasia fibromuscular.  

Fonte: Ko et al. (2019) 

 

A Mediólise Arterial Segmentar (MAS) (Imagem 32) é uma condição não inflamatória 

rara que afeta preferencialmente as artérias renais, mesentéricas e ilíacas, caracterizada por 

dissecções, aneurismas e estenoses vasculares (NAIDU et al., 2017). É uma condição rara, 

porque a angiografia não faz parte da rotina de investigação de dor abdominal, o que 

provavelmente subestimaria os diagnósticos (MICHAEL et al., 2005). A etiologia é 

desconhecida, mas a fisiopatologia revela que a célula muscular lisa da camada média dos 

vasos sofre degeneração vacuolar, levando à interrupção da camada, hemorragia intramural e 

deposição de fibrina, trombos ou componentes da coagulação periadvencial. Esses depósitos 

podem levar a aneurismas saculares, aneurismas dissecantes ou à trombose (MICHAEL et al., 

2005). Os fatores de risco são: choque, hipertensão, hipóxia, estímulos vasoconstritores e 

instabilidade hemodinâmica. Por fim, essa condição provoca dor abdominal, diarreia, náuseas 

e dores nas costas, devido ao aneurisma e à dissecção (KO et al., 2019).   

 

Imagem 32 – Mediólise arterial segmentar 
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A angiografia revela aneurisma na artéria cólica média (ponta da seta), irregularidades no curso da artéria 

mesentérica superior (setas pequenas) e pequeno aneurisma na artéria gastroduodenal (seta maior) em paciente 

diagnosticado com MAS. 

Fonte: Michael et al. (2005, p. 1466) 

 

Não foram encontradas doenças que envolvessem os vasos sigmoideos pela 

metodologia aplicada na confecção deste artigo, muito provavelmente devido à baixa 

incidência e dificuldade de diagnóstico na prática médica. 

    

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabendo que o abdome engloba a maior cavidade corporal do ser humano, sua 

estrutura é extremamente importante para a integridade dos órgãos abdominais, uma vez que 

conta com tecidos de revestimento (o peritônio e o mesentério) que possibilitam uma fixação 

dinâmica dos órgãos. Assim, abordou-se o funcionamento da cavidade abdominopélvica 

como um recipiente flexível e dinâmico, abrigando os órgãos do sistema digestório e parte dos 

sistemas urinário e genital. Toda essa relevância se evidenciou na complexidade do 

mesentério, o qual consiste em uma prega peritoneal que engloba o intestino delgado, órgão 

de vital importância para a digestão. Vale lembrar que o mesentério tem sua origem vascular 

na aorta abdominal e, a partir daí, surgem as ramificações para formar seus vasos, isto é, as 
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artérias mesentéricas superior e inferior e suas veias de mesmo nome, as arcadas arteriais, a 

artéria marginal, os vasos retos, as artérias e veias cólicas e as artérias e veias sigmoideas. 

Além disso, discutiu-se a origem embriológica dos órgãos revestidos pelo mesentério e 

sua origem vascular. A embriologia do trato digestório tem sua notoriedade, pois cada porção 

do trato gastrintestinal se desenvolve devido às interações entre as camadas teciduais 

embrionárias que originam o tubo digestório, ou seja, as interações entre o epitélio de 

revestimento interno derivado do endoderma com o mesênquima (o qual origina o peritônio) e 

com o epitélio celomático (externo) em proliferação. Dessa forma, conhecer a origem desses 

órgãos capacita o médico a identificar as peculiaridades de cada um e do seu mesentério 

(revestimento), possibilitando melhorar o entendimento, a terapêutica e a posição anatômica 

de tais vísceras e órgãos. 

Além disso, embora as doenças vasculares do mesentério sejam raras, elas podem 

ocorrer e são graves, com potencial de trazer sérios riscos à saúde do paciente, e até mesmo o 

óbito. Por isso, o conhecimento anatômico da vascularização do mesentério, bem como dos 

trajetos de cada vaso que compõe essa estrutura, é de suma importância, tendo em vista que 

várias doenças estão relacionadas a tais vasos, como a obstrução da artéria mesentérica 

superior ou inferior, a trombose dos vasos retos e da artéria mesentérica superior, a síndrome 

de Wilkie, entre outras. Portanto, o fato de o médico compreender e reconhecer tais afecções 

não só o torna diferenciado, mas aumenta a possibilidade de salvar a vida do paciente 

acometido. 

Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo ampliar os conhecimentos e a 

importância cedida à cavidade abdominal, sua origem (embriologia), vascularização, 

revestimento e doenças que podem acometer a vascularização dessa vasta e complexa 

estrutura. Vale ressaltar que mais pesquisas e estudos são necessários, a fim de que as 

informações acerca da cavidade abdominopélvica, o mesentério e de sua vascularização sejam 

cada vez mais tangíveis, permitindo, com isso, uma abordagem médica mais assertiva e 

resolutiva. 
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