
DESCRIÇÃO DO CASO 

A má rotação intestinal é uma malformação congênita que

engloba falhas da rotação do intestino médio em torno dos vasos

mesentéricos superiores,1 com taxa de incidência estimada de 1:200 a

1:6000 nascidos vivos.2 60 a 85% das complicações manifestam-se no

primeiro mês de vida,3 e até 90% dos casos são diagnosticados no

primeiro ano.2 A apresentação da má rotação intestinal no adulto é

muito rara, com incidência reportada entre 0.0001% e 0.19% da

população.3 O objetivo deste trabalho é descrever a associação entre

a má rotação não diagnosticada em adultos e a ocorrência do volvo

jejunal.

PALAVRAS-CHAVE: Volvo Intestinal; Intestino Delgado;

Anormalidades Congênitas.

Masculino, 52 anos, com sintomas progressivos de obstrução

intestinal. Refere vômitos pós-prandiais intermitentes, disfagia, dor

retroesternal, rouquidão e perda ponderal (18 Kg em 2 meses). Ao

exame físico, febril, desidratado, hipocorado, dor epigástrica à

palpação. Apresenta insuficiência pré-renal e hiponatremia

hipovolêmica. Solicitada internação. Endoscopia Digestiva Alta

(13/11/19) com achados de esofagite erosiva grau D de Los Angeles,

úlceras em esôfago médio e proximal, metaplasia intestinal em região

gástrica e limitação de passagem do endoscópio pelo duodeno.

Suspeitada malformação intestinal. Tomografia Computadorizada (TC)

com sinais de má rotação intestinal (ângulo de Treitz e alças de

delgado localizados à direita, associado a válvula íleocecal e alças

colônicas posicionadas à esquerda) e obstrução mecânica a nível de

duodeno/jejuno (Figura 1). Realizada redução de volvo jejunal por

laparotomia (Figura 2), sem intercorrências. Boa evolução pós-

operatória. Paciente segue em acompanhamento.

A apresentação clínica da má rotação em adultos engloba

sintomas gastrointestinais crônicos e atípicos.4,5,6 Uma revisão da

literatura realizada por Von Flue e colaboradores revelou apenas 49

casos de adultos com má rotação sintomáticos entre 1923 e 1992.7

Nos últimos 30 anos houve uma aumento crescente do

reconhecimento desta população.8 Contudo, o diagnóstico pode ser

tardio e acompanhado de complicações,9,10 sendo o volvo de intestino

médio a mais relevante.11 Vale ressaltar a importância da suspeição

pelo cirurgião,10 sendo a TC com contraste o exame de escolha para a

investigação. Em casos de obstrução intestinal, é preconizada a

abordagem cirúrgica.11
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Figura 2: Imagens do intraoperatório de redução do volvo jejunal
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O diagnóstico precoce e o manejo adequado dos casos de má

rotação em adultos é de extrema importância, a fim de se evitar o

reconhecimento do quadro em estágios complicados.

Figura 1: TC de abdome: Má-rotação intestinal e distensão de alças de intestino

delgado com níveis hidroaéreos (*). Obstrução mecânica (**).
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