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Introdução
O pâncreas anular é uma malformação
congênita rara, mais prevalente no sexo
masculino e associada à Síndrome de
Down, caracterizada por uma banda de
tecido pancreático que envolve a porção
descendente do duodeno. A anomalia
desenvolve-se a partir de uma falha na
rotação do pâncreas sob o duodeno,
causando obstrução intestinal.

Descrição do Caso
Neonato masculino pré-termo, portador
de Síndrome de Down, evoluiu com
distensão
abdominal e
vômitos.
Ultrassom de 3° trimestre, radiografia
abdominal e análise do trânsito intestinal
demonstraram estômago dilatado e sinal
da dupla bolha, sugerindo semiobstrução
duodenal.
Apresentava,
também, persistência do Canal Arterial,
associada a insuficiência cardíaca
congestiva
sintomática.
Após
estabilização clínica, foi submetido a
laparotomia, evidenciando pâncreas
anular com dilatação duodenal. Foi
realizada anastomose duodenoduodenal
do tipo Diamond shape. Evoluiu com
melhora
clínica
e
radiológica.
Posteriormente foi submetido a correção
cirúrgica da cardiopatia evoluindo com
sepse e pneumoperitônio. Foi realizada
incisão abdominal com drenagem de ar e
pus, lavagem da cavidade e colocação de
dreno. Progrediu com queda do estado

geral e parada cardiorrespiratória, vindo a
óbito.

Imagem 2: Banda de tecido pancreático
envolvendo o duodeno (Seta amarela)

Discussão
A clínica do pâncreas anular varia desde
assintomática até dificuldade alimentar,
vômitos e distensão abdominal. Na
abordagem, é necessário o uso de exames
de imagem para a elucidação do quadro. A
radiografia abdominal pode evidenciar o
sinal da dupla bolha, com posterior
complementação por trânsito intestinal.
Contudo, o diagnóstico definitivo é
intraoperatório, com identificação de banda
pancreática envolvendo o duodeno. Em
pacientes sintomáticos, a correção cirúrgica
é feita por meio de anastomose intestinal.

Conclusão
O diagnóstico do pâncreas anular deve ser
precoce e suspeitado desde o pré-natal,
para que a intervenção ocorra o mais rápido
possível, com melhora do desfecho
cirúrgico. Nesse caso, apesar de abordado
de maneira adequada e precoce, o paciente
veio a óbito devido às graves condições
associadas ao quadro.
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