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INTRODUÇÃO  

Atualmente, o transplante de pâncreas (TP) é a terapia capaz de curar um indivíduo 

com diabetes mellitus tipo I, estabelecendo euglicemia e níveis normais de 

hemoglobina glicada sem necessidade de insulinoterapia. 

O pâncreas apresenta suprimento arterial compartilhado com o fígado, não sendo 

viável captação de ambos de mesmo doador. Com o desenvolvimento cirúrgico, 

realiza-se reconstrução, anastomosando a Artéria Mesentérica Superior (AMS) e a 

Artéria Esplênica (AE) em um enxerto em Y retirado das Artérias Ilíacas (AI) do 

doador, para construção de fluxo único de irrigação para o pâncreas transplantado.  

Nesse relato, apresenta-se uma variação arterial incomum, tornando desnecessária 

a reconstrução.  

 

RELATO DE CASO  

Doador, 25 anos, morte por empiema subdural. Foi percebido durante cirurgia de 

captação que AE originava-se da AMS, não seguindo padrão normal de trifurcação 

do tronco celíaco (TC). 

Receptora de 50 anos, submetida a transplante preemptivo de pâncreas-rim 

simultâneo ipsilateral, portadora de Diabetes Mellitus tipo 1 há 33 anos. Não foi 

necessária reconstrução de bancada em Y, sendo realizada apenas anastomose da 

AMS à AI do doador. O tempo de isquemia fria do pâncreas foi de 9 horas e 58 

minutos e o tempo de cirurgia foi de 4 horas e 33 minutos.  

Atualmente está euglicêmica, sem uso de insulina e em uso diário de 

imunossupressores.  

 

DISCUSSÃO 

Na maioria dos doadores, a reconstrução em bancada em Y com aloenxerto das 

ilíacas é realizada. As variações de TC são prevalentes em 25% da população, e as 



que envolvem a origem da AE são muito raras, podendo ter origem na AMS em 

apenas 1% dos casos e sendo bem-vindas no transplante de pâncreas. 

 

CONCLUSÃO 

A variação anatômica bem-vinda torna dispensável a reconstrução de bancada em 

Y, diminuindo risco de lesões iatrogênicas, manipulação excessiva do órgão e tempo 

cirúrgico. O reconhecimento precoce depende da experiência do cirurgião captador 

e é fundamental para evitar comprometimento da estrutura arterial. 

 

 

 


