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Abdome agudo perfurativo por diverticulite de Meckel.Abdome agudo perfurativo por diverticulite de Meckel.

Acute abdomen perfurative Meckel`s diverticulite.
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6º PO. O exame histopatológico mostrou processo 
inflamatório inespecífico com mucosa gástrica 
ectópica. Conclusão: trata-se de caso raro de abdome 
agudo perfurativo, porém deve ser lembrado como 
diagnóstico diferencial nos pacientes com suspeita de 
apendicite aguda, quando o aspecto macroscópico do 
apêndice cecal não se justifica com o quadro clínico do 
paciente. 

         Meckel´s diverticulum has an incidence of 0,6% 
to 2,3% in the population and it is a result of a 
persistence of the onfalomesenterical duct.  Its most 
common complication is bleeding, followed by bowel 
obstruction, perforation, inflammation, ulcerative 
problems due to ectopic tissue (gastric and pancreatic 
tissue), fistulization and potential site for cancer. 
Case report: male, 16 years old, came to the hospital 
complaining abdominal pain in the last 5 days. At the 
first moment it was localized at the epigastric area, 
migrated to the right inguinal area, followed by fever, 
anorexia and vomiting. It turned worst in the last 24 
hours with a diffuse abdominal pain. He was 
dehydrated, tachycardic, temperature 38ºC and signs 
of diffuse peritoneal irritation. At the laparotomy we 
observed signs of diffuse peritonitis, edema of the 
tenue intestinum loop and a perforation at a 
Meckel´s diverticulum. We made an enterectomy and 
a termino-terminal anastomosis. The patient had 
medical liberation 6 (six) days after the surgery. The 
histopatological examination demonstrated 
unspecific inflammatory process with ectopic gastric 
tissue. Conclusion: This is a rare case of acute 
perfurative abdomen which has always to be 
remembered as a differential diagnosis in patients 
with clinical diagnosis of acute appendicitis when the 
macroscopic aspect of the appendices do not justify 
the symptoms of the patient.

     O divertículo de Meckel tem sua origem na 
persistência do ducto onfalomesentérico após a não 

      O divertículo de Meckel tem uma incidência de 
0,6% a 2,3% na população e resulta da persistência 
do ducto onfalomesentérico. Sua complicação mais 
freqüente é o sangramento, principalmente em 
indivíduos jovens. Outras complicações incluem 
perfuração, inflamação, obstrução intestinal, 
neoplasias, fístula umbilical e ulceração por tecido 
ectópico do tipo gástrico que ocorre em até 40% dos 
divertículos à necropsia. Caso clínico: Paciente 
masculino, 16 anos de idade, admitido com quadro de 
dor abdominal há 5 dias, inicialmente em epigástrio e 
posterior localização em quadrante inferior direito, 
anorexia, náuseas e vômitos. Piora do quadro há 24 h 
com dor abdominal difusa. Ao exame físico 
apresentava-se desidratado, taquicárdico, fascies de 
sofrimento, temperatura: 38º C e irritação peritoneal 
difusa. À laparotomia apresentava peritonite difusa, 
edema de alça de delgado e divertículo de Meckel 
perfurado. Foi realizada enterectomia e anastomose 
término-terminal em dois planos. Alta hospitalar no 
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involução dessa estrutura “in útero” após a quinta 
(1,2)semana de desenvolvimento fetal . A persistência 

deste ducto pelo lado antimesentérico do intestino 
pode vir a dar origem a um divertículo solitário, que 
geralmente se situa a cerca de 45 a 60 cm da válvula 
ileocecal. A este divertículo denominamos Divertículo 

(3)de Meckel , que é um divertículo verdadeiro, pois 
contém todas as três camadas da parede intestinal: 
mucosa, submucosa e muscular própria. Apesar de 
seu revestimento mucoso poder ser provido da 
mucosa do intestino delgado, podem ser encontrados 
tecidos ectópicos em aproximadamente 40% dos 

(4)
casos  sendo representados mais comumente pela 
presença de mucosa gástrica (60-85%) e tecido 

(2)
pancreático (5-16%) .
      Sua incidência é estimada em 0,6 a 2,3% na 
população geral, sendo considerada a alteração 
congênita mais comum do trato gastrintestinal. Na 
maioria das vezes esta alteração encontra-se 
assintomática, porém, em casos sintomáticos, pode 
simular desordens abdominais comuns como: 

(2)apendicite, Doença de Crohn e úlcera péptica .   
Dentre suas complicações mais freqüentes estão: 
hemorragia, obstrução, intussuscepção, diverticulite, 

(1,3,5,6,7)perfuração, fistula umbilical e neoplasias . 

          A.P.M, masculino, 16 anos de idade, procedente 
de Goiânia-Goiás. Queixa Principal: dor abdominal. 
      História da Doença Atual: dor abdominal há 
cinco dias, inicialmente em epigástrico e posterior 
localização no quadrante inferior direito e fossa ilíaca 
direita. Há dois dias anorexia, náuseas e vômitos. 
Apresentou piora do quadro há cerca de 24 horas com 
dor abdominal difusa. Refere febre não aferida. 
Evacuações e flatos ausentes há cerca de 24 horas. 
Nega alterações urinárias.
     Exame Físico: REG, desidratado (2+/4+), 
hipocorado (+/4+), taquicárdico, fácies de 
sofrimento, febril (38°C). Abdômen: atípico, 
simétrico, plano, difusamente doloroso à palpação, 
com dor mais intensa em fossa ilíaca direita. RHA 
presentes e diminuídos. Descompressão brusca 
dolorosa em fossa ilíaca direita. Blumberg, Lapinsky e 
Rovsing positivos. Aparelho cardiovascular: RCR, 2t, 
bnf, sem sopros. FC: 118 bpm. PA: 110x80mmHg. 
Aparelho respiratório: mvf, s/ RA, FR: 16ipm. 
Ausência de sinais de irritação meníngea. 
       Hipótese Diagnóstica: abdome agudo Inflamató-
rio (apendicite aguda?). 
      Conduta: foi realizada laparotomia exploradora 
por incisão de Davis, evidenciando-se coleção 
purulenta local, peritonite difusa, edema de alça de 
delgado, apêndice cecal íntegro e divertículo de 
Meckel perfurado a cerca de 40 cm da válvula 
ileocecal. 
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      Após o diagnóstico de Divertículo de Meckel 
perfurado foi realizada enterectomia e posterior 
êntero-enteroanastomose primária término-terminal 

®em dois planos com fio Vicryl  3-0, sutura contínua 
no primeiro plano e sutura de segundo plano com 
pontos separados com fio prolene 3-0. Foi mantido 
dreno de penrose por abertura contralateral para 
“vigiar” anastomose.
        Evolução: paciente obteve alta hospitalar no 6º 
dia de pós-operatório, sem intercorrências. 
        Exame histopatológico da peça cirúrgica: reação 
inflamatória inespecífica com áreas de necrose e 
presença de mucosa gástrica. Em conclusão trata-se 
de diverticulite com presença de mucosa gástrica 
ectópica. 

Figura 1 - Segmento de íleo terminal contendo o Divertículo 
de Meckel perfurado. 

Figura 2 - Divertículo de Meckel ressecado evidenciando 
área de perfuração. 

Figura 3 - Peça cirúrgica evertida evidenciando mucosa de 
Divertículo de Meckel e evidente área de perfuração. 

Figura 4 - Resultado final de íleo distal após anastomose 
término-terminal. 

Caso clínicoCaso clínico

Abdome agudo perfurativo por diverticulite de Meckel.
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       Dessa forma, este trabalho, assim como outros 
trabalhos recentes, sugerem que a questão da 
diverticulectomia profilática em adultos deve ser 
reavaliada e que a diverticulectomia em pacientes 
assintomáticos pode ser benéfica e segura em 
pacientes selecionados, contrariando trabalhos 
iniciais como o de Soltero e Bill, que sugeriam a 
ressecção profilática do Divertículo de Meckel apenas  

(10)em crianças . 
   Estratégias para avaliar fatores de risco
tais como a idade e o sexo do paciente, comprimento 
do divertículo e do diâmetro da boca ou da base do 
divertículo provaram ser ineficazes em ajudar na 
decisão de remover profilaticamente esta alteração 

(5,6,8,9,11)congênita . 
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     Trata-se de um caso raro de abdome agudo 
perfurativo, porém deve ser sempre lembrado como 
diagnóstico diferencial nos pacientes com suspeita de 
apendicite aguda quando o aspecto macroscópico do 
apêndice cecal não justifica o quadro clínico do 
paciente.

          O divertículo de Meckel é a anomalia congênita 
(2)

mais freqüente do trato gastrointestinal  e trata-se 
de um divertículo verdadeiro.
     Em seus relatos, Meckel citou uma taxa de 
complicações de até 25%, porém outros autores 
concluíram que tal taxa está superestimada. 
      A conduta frente ao Divertículo de Meckel é 
bastante controversa e depende do modo como foi 
realizado o diagnóstico, ou seja, se foi um achado 
incidental ou devido à presença de sintomas. 
     O tratamento de um Divertículo de Meckel 
sintomático deve ser sempre a intervenção cirúrgica 
imediata, com ressecção do divertículo ou ressecção 

(8,9)do segmento ileal que o contém . A ressecção de 
segmento intestinal pode ser necessária em pacientes 
com sangramento, já que o local de sangramento 
pode estar localizado próximo ao divertículo. A 
ressecção diverticular é também um procedimento 
aceito em pacientes que não apresentam 
sangramento. Neste caso podem ser realizadas tanto 
a rafia manual quanto a utilização de grampeadores 
na base do divertículo. 
       Em pacientes assintomáticos, a ressecção ileal 
tem sido tradicionalmente o tratamento de escolha. 
Em trabalhos mais recentes Cullen e colaboradores 
calcularam um índice de 6,4% de aparecimento de 
complicações dos Divertículos de Meckel durante toda 
a vida. Esse índice de complicações parece não 
aumentar durante a infância, como se pensava 
originalmente. Deste modo, o estudo em questão 
recomenda que um Divertículo de Meckel encontrado 
acidentalmente deve ser ressecado, em qualquer 
idade, desde que não existam fatores de risco 
adicionais. Os índices de complicações pós-
operatórias, a curto e longo  prazos, de uma ressecção 
profilática foram baixos (2%) o que, de acordo com o 

(10)autor em questão, justifica a ressecção .
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