
DISCUSSÃO 

A maioria dos casos de hérnia interna se origina de anormalidades congênitas que 

ocorrem durante a rotação interna intestinal e usualmente somente são diagnosticadas 

diante suas complicações, seja por achados radiológicos ou cirúrgicos. Sintomas do 

DM surgem quando associados a complicações, o que ocorre em 4% dos casos, sendo 

mais comuns entre os homens na primeira década de vida e reduzindo drasticamente 

com a idade. O diagnóstico pré-operatório de um divertículo de Meckel complicado 

com uma hérnia interna provou ser o maior desafio no seu tratamento, razão pela qual 

o diagnostico é tipicamente feito por exploração cirúrgica e, quando não tratadas, 

levam à mortalidade de mais de 50%. O tratamento consiste na ressecção cirúrgica 

com diverticulectomia, redução de herniação interna e fechamento do defeito com 

restauração da anatomia normal se possível.  
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INTRODUÇÃO 

 Hérnia interna é uma condição de baixa incidência na qual há a passagem de vísceras 

através de uma abertura natural ou não na cavidade peritoneal, sendo responsáveis por 0,5 a 

5,8% dos casos de obstrução intestinal.  

           Já o divertículo de Meckel (DM) corresponde à anomalia congênita mais comum do 

trato gastrointestinal resultado da obliteração incompleta do ducto onfalomesentérico e seus 

sintomas são frequentemente inespecíficos, podendo mimetizar diversas outras situações. 

Quando esses ocorrem, a complicação mais frequente em adultos é a obstrução, que pode 

surgir por diversos mecanismos, sendo a hérnia interna por aprisionamento intestinal uma 

forma extremamente rara de complicação do DM, com poucos casos reportados na literatura. 

RELATOS DE CASO 

CASO 1: Feminino, 46 anos, admitida na unidade de pronto-socorro do Hospital das 

Clinicas da UFMG com queixa de dor localizada em epigástrio e hipocôndrio esquerdo 

com um mês de evolução e piora nos últimos 15 dias, associada à hiporexia e diarreia sem 

outros comemorativos. História pregressa de lúpus eritematoso sistêmico, sem atividade no 

momento, na ausência de cirurgias prévias. Ao exame físico encontrava-se estável, com 

achados abdominais evidenciando dor difusa à palpação sem irritação peritoneal. Revisão 

laboratorial da admissão não apontava alterações significativas. Encaminhada para 

tomografia de abdome que definiu sinais de herniação interna caracterizados por 

ingurgitamento e rotação dos vasos mesentéricos (sinal do redemoinho – Figura 1) e 

posição anômala do jejuno, confirmados então por laparotomia com a presença de 

divertículo ileal a 80 cm de válvula íleocecal compondo o processo herniado que foi então 

reduzido seguido de diverticulectomia (Figuras 2 e 3). Recebeu alta hospitalar no 5º DPO e 

em seguimento ambulatorial apresentou anatomopatológico com o achado de processo 

inflamatório predominantemente crônico da parede de intestino delgado compatível com 

Divertículo de Meckel.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A hérnia interna por aprisionamento intestinal é uma forma extremamente rara de 

complicação do DM, com poucos casos reportados na literatura. Sintomas 

inespecíficos configuram um grande desafio diagnostico mesmo com o uso de 

tomografia computadorizada, devendo ser considerada especialmente em pessoas 

jovens sem cirurgia abdominal prévia. 

OBJETIVOS 

Apresentar o estudo de dois casos de Hérnia Interna como complicação de 

divertículo de Meckel em adultos conduzidos pela equipe de cirurgia geral do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais no ano de 2019 com base em revisão de 

artigos para enriquecimento da discussão e atualização dos principais aspectos dessa 

condição. 
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CASO 2: Masculino, 62 anos, portador de HAS, com quadro de dor abdominal difusa 

súbita, distensão, hiporexia e parada de eliminação de flatos e fezes nos últimos dois 

dias. Ao exame físico encontrava-se com regular estado geral, levemente taquipneico 

e taquicárdico, em que a avaliação abdominal demostrava dor difusa e sinais de 

irritação peritoneal. Realizada radiografia de abdome (Figura 4) evidenciando niveis 

hidroaereos em alças intestinais, na ausência de pneumoperitôneo. Optado por 

encaminhamento imediato ao bloco cirúrgico sendo observado segmento de íleo distal 

de aproximadamente 80 cm com sinais de sofrimento isquêmico, distando 280 cm do 

ângulo de Treitz, herniado através de aderência do mesentério e divertículo ileal 

também herniado e de aspecto necrótico (Figuras 5 e 6). Procedido com ressecção do 

segmento isquêmico e confecção de ileostomia terminal. Recebeu alta hospitalar no 

7º DPO e em seguimento ambulatorial apresentou anatomopatológico que evidenciou 

divertículo verdadeiro com sinais inflamatórios agudos compatíveis com divertículo 

de Meckel.  

 

Figura 1: Sinal do redemoinho em 

TC Abdome e Pelve 

Figura 2: Rotação dos vasos 

mesentéricos 

Figura 3: DivertÍculo de Meckel 

Figura 4: Radiografia abdominal 

com níveis hidroaereos 

Figura 5: Sofrimento isquêmico em 

ileo distal 
Figura 6: Diverticulo ileal 
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