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Figura 01 – Imagem intraoperatória evidenciando a presença da 

Apendicite Aguda com apresentação à esquerda.
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• Apendicite Aguda (AA) possui uma apresentação típica que

consiste em dor periumbilical com irradiação para quadrante

inferior direito e presença de Sinal de McBurney.

• Diagnóstico diferencial e variações anatômicas: principais entraves

em seu reconhecimento – propicia atraso em relação ao

diagnóstico e tratamento.

• Má Rotação Intestinal (MRI): anomalia congênita rara, decorrente

de uma rotação ausente ou incompleta do tubo intestinal primitivo

em torno da Artéria Mesentérica Superior.

Apresentar e analisar um caso clínico de AA com apresentação à

esquerda associada à MRI.

• Paciente J.O.Q, sexo masculino, 74 anos.

• Náuseas, vômitos, febre e dor progressiva em abdome inferior com

duração de três dias, sem irradiação e refratária à analgesia.

• Abdome semigloboso, distendido, tenso, doloroso à palpação

difusamente, com descompressão brusca positiva em fossa ilíaca

esquerda (FIE).

• Radiografia de abdome: distensão de alças, com padrão de

“empilhamento de moedas” e evidenciando níveis hidroaéreos.

• A AA do lado esquerdo se desenvolve em associação com dois

tipos de anomalias congênitas: situs inversus totalis e MRI.

• Dentre os pacientes com MRI congênita, 85% são identificadas

nas primeiras duas semanas de vida.

• Algumas pessoas, no entanto, não se apresentam neste momento

e podem permanecer assintomáticas durante o resto de sua vida.

• O estudo mais extenso sobre AA do lado esquerdo encontrou uma

incidência de 24,2% associada à má rotação do intestino médio.

• A ocorrência de Apendicite Aguda do lado esquerdo pode ocorrer

devido à Má Rotação Intestinal não previamente diagnosticada e é

extremamente incomum.

• É de fundamental importância que o médico cirurgião tenha em

seu arsenal de possibilidades diagnósticas esse acometimento.

• De modo que a alta suspeição associado a exames de imagem

podem elucidar o caso e resultar em condutas mais apropriadas e

ágeis para o tratamento.

• Tomografia Computadorizada de abdome sem contraste: sinais de

MRI; apêndice cecal com calibre aumentado, paredes espessadas,

“borramento” da gordura adjacente, descontinuidade de suas

paredes em porção distal e pequenos focos de gás livre.

• Laparotomia exploradora: encontrada grande quantidade de

líquido purulento na cavidade, intestino com má rotação,

aderências entre as alças intestinais, presença de bloqueio em FIE

envolvendo a válvula ileocecal, e apêndice localizado em FIE

apresentando necrose e debris em toda a sua extensão, com

perfuração em sua porção terminal, classificada como AA Fase

IV.

• Lise de aderências e lavagem exaustiva da cavidade abdominal,

apendicectomia e implantação de dreno túbulo laminar em FIE.


