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Tratamento endoscópico na hemorragia digestiva alta não-varicosa
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mecânico, mostram resultados semelhantes, com 
pequenas vantagens, ora para um, ora para outro.
      A SOBED (Sociedade Brasileira de Endoscopia 
Digestiva) tem preferência, na maioria das vezes, por 
método injetável, por requerer somente agulha de 
baixo custo e ser de fácil transporte e aprendizado.
        O endoscopista deve reconhecer os casos em que 
o tratamento endoscópico não teve sucesso ou não 
está indicado, e recorrer ao cirurgião (que deve fazer 
parte da equipe que trata de pacientes com HDA e 
estar sempre disponível), em tempo hábil, evitando 
indicar intervenções cirúrgicas somente quando as 
chances de recuperação são pequenas.

1.  LUNA, LL; VARGAS, C; LUNA, RA e col. - Endoscopia 
Digestiva na Hemorragia Digestiva Alta Não Varicosa. 
Endoscopia Digestiva, 3ª Edição, Editora MEDSI, 2000, 
página 228-58.
2.  DOMINGUES, GRS; TERRA, C; ALVES, JG -   
Hemorragia Digestiva Alta Não Varicosa: diagnóstico e 
tratamento.  J. Bras. Méd, 84 (5): 35- 41, 2003.

3.    MOREIRA, LV; TORQUATO, MM; MÓDENA, JLP - 
Tratamento Endoscópico da Hemorragia Digestiva Alta, 
Medicina (Ribeirão Preto),28 (4): 644- 6, 1995.
4.    APEL, D; RIEMANN, JF - Emergency Endoscopy. Can J 
Gastroenterol; 14 (3):199 -203, 2000.
5.   GRANDE, JCD; HERBELLA, FªM - Hemorragia 
Digestiva Alta Não Varicosa. Diag. Tratamento; 4 (4): 24 - 
9, 1999.

6.   GOMES,  GF;  PISAN,  JC;  MACEDO,  ED e cols. - 
Hemorragia Digestiva Alta Não Varicosa: estudo 
prospectivo dos fatores prognósticos, GED gastroenterol. 
Endosc. Dig, 19 (4): 147 - 50, 2000.
7.   PATRÍCIO, CE.; SOBREIRA, RS; MARCO, EK e cols. -
Hemorragia Digestiva Alta Não Varicosa: estudo 
retrospectivo. An. paul. med. cir., 126 (3): 75 - 80, 1999.

8.  IBANEZ, L; CHIANALE, J; SIEGEL, F e cols. -Tratamiento  
de la Hemorragia Digestiva Alta No Variceal 
Termocoagulación Endoscópica, Rev Med Chil, 120 (1): 25 
-  30, 1992.
9.  YUGUERO, M.L.; LÓPEZ, M.A.J.; MARTÍN, L.O.G.C.  
Hemorragia Digestiva Alta No Varicial,  Rev Esp Enferm 
Dig, 78 (5): 267 - 71, 1990.  

Perspectivas Médicas, 15: 25-27, jan/dez 2004.

Referências BibliográficasReferências Bibliográficas

Hérnia de Littrè.Hérnia de Littrè.

Littrè’s Hérnia.

      RELATO DE CASO

Palavras-chaves : Hérnia de Littrè; divertículo de Meckel.
Key words : Littrè´s hernia; Meckel´s diverticulum.

* Médico Residente de 2º ano de Cirurgia Geral da 
Faculdade de Medicina de Jundiaí-SP.
** Médico do Hospital de Caridade São Vicente de 
Paulo e ex-Residente de Cirurgia Geral da Faculdade 
de Medicina de Jundiaí-SP.
*** Professor auxiliar da Disciplina de Cirurgia do 
Aparelho Digestivo e Preceptor da Residência de 
Cirurgia Geral da Faculdade de Medicina de Jundiaí-
SP.  

Trabalho realizado no Hospital de Caridade São 
Vicente de Paulo  - Rua São Vicente de Paulo nº 223, 
Jundiaí - SP.  -  CEP  13201- 625
Tel. ( 0xx11) 4583 8155

Contato com o autor : Rua Dr. Adriano de Oliveira, 
235, aptº 111, Ed. Líbano, Vila Helena, Jundiaí - SP
CEP  13206  703   Tel. ( 0xx11) 4607 4902
Cel.  011  8219 9503
E-mail :  marcelorigas@zipmail.com.br

Artigo ainda não publicado.Artigo ainda não publicado.

Marcelo Pedro da Silva *
Marcelo Fernando Santoni de Lima **

Osvaldo José Luporini ***

Marcelo Pedro da Silva *
Marcelo Fernando Santoni de Lima **

Osvaldo José Luporini ***

      O encontro de um divertículo de Meckel como 
único componente do saco herniário é denominado de 
hérnia de Littrè, entidade rara encontrada em 
qualquer idade, principalmente no jovem. É uma 
doença de difícil diagnóstico, pois em 90% dos casos é 
assintomática e o achado ocorre no intra-operatório. 
Os autores relatam um caso de hérnia de Littrè em um 
paciente do sexo masculino, de 60 anos de idade e 
revisam a literatura.

ResumoResumo

       A  Meckel´s  diverticulum,  founded  as   the 
unique component of the herniarium sac is 
denominated Littre`s hernia. It´s an unusual disease 
which occurs in any age, mainly in young. It’s a 
disease of difficult diagnosis because 90% of de cases 
have no symptoms and the detection occurs during 
surgery. The authors report one patient with 

SummarySummary



Hérnia de Littrè

Littrè`s hernia in a male, sixty years old and make a 
literature revision.

         O  divertículo de Meckel é a anomalia congênita 
mais comum encontrada no intestino delgado, 
ocorrendo em 2% da população. Está localizado na 
borda antimesentérica do íleo, a aproximadamente 
45 a 100 cm proximais à válvula ileocecal, e resulta 
d o  f e c h a m e n t o  i n c o m p l e t o  d o  c a n a l  
onfalomesentérico ou vitelino. Pode conter tecido 
gástrico ou pancreático, explicando sua principal 

(1,2, 3, 4)complicação que é a hemorragia intestinal.
        O divertículo de Meckel encontrado como único 
componente de um saco herniário é definido como 
hérnia de Littrè, sendo mais comum encontrá-la em 

(2)hérnia inguinal, principalmente à direita.
         Os autores relatam um caso de hérnia de Littrè, 
mostrando a complicação e o achado intra-
operatório de obstrução intestinal (abdome agudo 
obstrutivo) e o encarceramento do divertículo de 
Meckel no saco herniário.

IntroduçãoIntrodução

Identificação: VPS, 60 anos, masculino, pardo, 
aposentado, procedente de Jundiaí-SP.
História  da  doença  atual:  Paciente  com 
diagnóstico prévio de câncer de garganta e 
tratamento radioterápico refere há uma semana 
dificuldade para se alimentar, acompanhada de 
vômitos de coloração marrom pós-alimentares e dor 
abdominal difusa em cólica. Há três dias refere 
parada da eliminação de fezes e flatos.

Exame físico (07/08/2004):
Paciente em regular estado geral, desidratado 
(+++/4+), corado, desnutrido (+++/4+), 
afebril, eupneico, anictérico. BRNF, em 2T sem sopros, 
FC 96 bpm. Abdome: plano, distendido, timpânico e 
doloroso à palpação difusamente, ruídos hidro-
aéreos (RHA) e descompressão brusca (DB) ausentes. 
Presença de abaulamento em região inguinal direita 
sem sinais flogísticos. 
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adjacente ao abaulamento, uma perfuração do íleo 
com 1 cm de diâmetro e extravasamento de líquido 
fecalóide para a cavidade (peritonite estercorale). 
Optou-se pela realização da enterectomia de 11 cm, 
complementada pela herniorrafia inguinal direita, 
pela técnica de Bassini e ileostomia com dupla boca 
contralateral (Figuras 1 e 2).

Figura 1:  Enterectomia e Divertículo de Meckel.
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Hipótese diagnóstica: abdome agudo obstrutivo.
Diante deste diagnóstico foram definidos os seguintes 
procedimentos:

· Hidratação rigorosa;
· Sonda nasogástrica aberta (SNG)
· Clister glicerinado (VR);
· Exames (*); 
· Reavaliação do quadro em 24 horas.

(*)Exames complementares:

Laboratoriais: Hb= 2,4/ HT= 36,2%; Leucócitos: 
10.000 (S-69%; B- 26%); Plaquetas: 366.000; 
Glicemia: 105; Uréia: 164; Creatinina: 2.1; Na: 128; 
K: 5.0.
RX de abdome (3P): presença de grande quantidade 
de alças intestinais dilatadas, com a presença de 
níveis hidro-aéreos e edema das mesmas.

Evolução (08/08/2004) - Após conduta 
conservadora, o paciente foi reavaliado e apresentou 
evolução, observando-se:

·     Presença de 500 ml de líquido fecalóide pela SNG;

·  Clister glicerinado insatisfatório, sem saída de 
fezes;
·     RX  de  abdome  com  as  mesmas  características 
do dia anterior.

Exame físico do paciente:
Paciente com regular estado geral, desidratado 
(+++/4+), corado, afebril, BRNF, em 2T, sem 
sopros, FC=110 bpm, abdome plano, tenso, 
difusamente doloroso à palpação, RHA (-), DB (+).

·   Pequena quantidade de líquido seroso entre as 
alças intestinais;
·    Dilatação de alças de intestino delgado, desde o 
ângulo de Treitz, até aproximadamente 60 cm da 
válvula ileocecal;
·    Pequeno segmento de alça de íleo estrangulado e 
aderido ao canal inguinal direito intraperitoneal.
          Devido  aos  achados  intracavitários  optou-se 
pela ampliação da incisão cirúrgica, caudalmente, 
explorando-se a região inguinal direita na tentativa 
da liberação do conteúdo do saco herniário. Na sua 
exploração não havia alça de intestino delgado. 
Aderido ao anel inguinal direito intraperitoneal, 
encontrou-se um abaulamento de alça de intestino 
delgado (divertículo de Meckel) a aproximadamente 
60 cm da válvula ileocecal. Encontrou-se também, 

     Tendo em vista que o tratamento clínico foi 
insatisfatório no período de 24 horas, decidiu-se pelo 
tratamento cirúrgico.
         Foi realizada a laparotomia exploradora, com 
incisão mediana transumbilical, tendo o seguinte 
inventário de cavidade intra-abdominal:

CondutaConduta
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ConclusãoConclusão
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mais comumente encontrada no intestino delgado, 
ocorrendo em cerca de 2% da população geral. 
Resulta do fechamento incompleto do canal 
onfalomesentérico ou vitelino, que se oblitera entre a 

(5)sexta e a sétima semana da embriogênese . A 
persistência total ou parcial desse canal pode resultar 
em divertículo na borda contramesenterial, 
caracterizando o divertículo de Meckel (80%), fístula 
enterocutânea umbilical (6%), cisto ou sinus 
umbilical (0,5%) e a banda fibrosa ou brida 
congênita (10%). Está localizado aproximadamente 
entre 45 e 100 cm proximais à vávula ileocecal, na 
borda antimesentérica do íleo.
     O divertículo de Meckel tem como principais 
complicações: 1.     Beauchamp, R.D.; Evers, B.M; Mattox, K.L. - In: 

Sabiston - Tratado de Cirurgia, 16ª ed.; Editora Guanabara 
Koogan, 2003, p. 873, p. 995-7.
2.   S ilva, A.L. - In: Hérnias, 1ª ed., Editora Roca, 1992; p. 
781-2; p. 860-3.
3.  Fernandez, P.M.; Lúcio, L.A.G.; Dias, S.L.F.; Pollachi, F. - 
In: Hérnia de Littrè - Relato de caso e revisão literária. 
Revista Fundação ABC, 2001; p. 25-7.
4.     Ferraz. A.A.B.; Mathias, C.AC.; Ferraz, E.M. - In: 
Condutas em cirurgia geral. 1ª ed, Editora Medsi, 2003, p. 
358-65.
5.  Moore, K.L.; Persoud, T.V.N. - In: Embriologia Clínica - 
sistema digestivo.  5ª ed., Editora Guanabara Koogan, 
1994, p. 224- 48.
6.   Rasslan, S.-In: Afecções Cirúrgicas de Urgência. Editora 
Robe, 1995, p. 121-35. 

·   Hemorragia  intestinal  (mais  comum  nas 
crianças);
·   Obstrução intestinal, inflamação e perfuração 
(mais comum no adulto);
·   Transformação maligna - presença de mucosa 
ectópica (gástrica em 75%; pancreática e colônica).

   Habitualmente o divertículo de Meckel é 
assintomático. Em 10% dos casos, os sintomas 
ocorrem quando o divertículo encontra-se 
encarcerado e/ou estrangulado dentro de um saco 
herniário, denominado de hérnia de Littrè. Aparece 
em ordem decrescente como hérnias inguinais (50%), 
umbilicais (20%), femorais (20%)  mais comum em

mulheres.
          O diagnóstico da hérnia de Littrè é difícil, sendo 
realizado com maior freqüência no intra-operatório. 

Os autores discutem o tratamento da hérnia de Littrè, 
qual técnica de ressecção deverá ser utilizada e 
afirmam que, quando ocorrem complicações 
(sangramento ou obstrução intestinal com 
peritonite), deve-se realizar a ressecção do divertículo 
ou mesmo do íleo. 
        Nos casos em que o divertículo de Meckel é um 
achado intra-operatório, opta-se pela ressecção do 
mesmo, desde que o paciente tenha até 80 anos de 
idade e que não seja portador de doenças 
concomitantes. Trabalhos recentes mostraram que 
pode ocorrer um índice de 6,4% de complicações caso 
o divertículo não seja removido.
          No  Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, 
o caso relatado mostrou a complicação da hérnia de     
Littrè, ou seja, presença de obstrução intestinal 

6(caráter emergencial) .
         A conduta adotada no caso foi a laparotomia 
exploradora com ressecção ileal (enterectomia), 
acompanhada de ileostomia, devido às condições 
precárias do paciente.
         Em caráter emergencial tendo em visto o estado 
clínico crítico do paciente, deve-se optar por um 
procedimento cirúrgico  rápido, evitando estresse 
cirúrgico prolongado e risco de comprometimento de 
orgãos vitais.
         

         A hérnia de Littrè é uma afecção cirúrgica muito 
rara, sendo habitualmente um achado intra-
operatório. Os autores concluíram deste caso que se o 
paciente apresentar estado clínico crítico e obstrução 
intestinal, deve-se optar pela realização de ressecção 
do íleo que contém o divertículo de Meckel, 
acompanhada de uma estomia. Esse procedimento 
minimiza os riscos de comprometimento dos órgãos 
vitais e evita o estresse cirúrgico, proporcionando um 
alívio imediato ao paciente. 
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 Figura 2: Divertículo de Meckel.

    Segmento  de  íleo  medindo  11 cm  de 
comprimento, com o seguinte diagnóstico:

·   Divertículo de Meckel com diverticulite crônica 
supurativa  e peritonite aguda fibrino-purulenta.

      Após a cirurgia o paciente foi encaminhado à 
Unidade de Terapia Intensiva. Evoluiu mal, com 
choque séptico, falecendo em dez dias.

       Em  1.598,  Fabricius  Hildanus  descreveu  o 
primeiro divertículo em intestino delgado. Alex Littrè, 
cirurgião francês, em 1.792, descreveu um divertículo 
intestinal estrangulado em uma hérnia femoral. Em 
1.809, Johan Meckel, anatomista alemão, descreveu 
detalhadamente o divertículo intestinal que 
posteriormente receberia o seu nome. Em 1.900, 
Salzer e Gramen descreveram, pela primeira vez, a 

 (3)presença de mucosa gástrica dentro do divertículo.
                  Divertículo de Meckel é a anomalia congênita


