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RESUMO 

COMUNELLO, Felippe. HOLDEFER, Lucas. Divertículo de Meckel em lactente de um 

ano e oito meses – Relato de Caso. Trabalho de conclusão de curso – Bacharelado 

em Medicina, Centro Universitário de Pato Branco. Pato Branco, 2021. 

  

O divertículo de Meckel (DM) é uma condição na qual ocorre falha da obliteração e da 

absorção do ducto onfalomesentérico. Na grande maioria dos casos não é 

sintomático, porém, quando sintomático cursa com obstrução intestinal e sangramento 

gastrointestinal. O DM é prevalente no sexo masculino e a maioria dos casos 

sintomáticos são ocorridos na infância.  

Por conta de a doença ter a sintomatologia mais especifica na fase adulta e ter menor 

especificidade quando ocorre em pacientes com idade menor que dois anos, o 

diagnóstico é desafiador. Logo, é relevante ser colocado o DM como hipótese 

diagnóstica e indicar a realização de exames complementares para a avaliação do 

caso, sendo a cintilografia o exame padrão ouro para o diagnóstico e a tomografia de 

abdome o mais usual. 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o Divertículo de Meckel e suas 

complicações em lactentes através de um relato de caso de um lactente de um ano e 

oito meses. 

 

 

Palavras-chave: Divertículo de Meckel, lactente, falha na obliteração do ducto 

onfalomesentérico.  
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ABSTRACT: 

Meckel's diverticulum (DM) is a condition in which there is a failure of obliteration and 

absorption of the omphalomesenteric duct. In the vast majority of cases, it is not 

symptomatic, however, when symptomatic it leads to intestinal obstruction and 

gastrointestinal bleeding. DM is prevalent in males and most symptomatic cases occur 

in childhood. 

Because the disease has the most specific symptomatology in adulthood and has less 

specificity when it occurs in patients younger than two years, the diagnosis is 

challenging. Therefore, it is relevant to consider DM as a diagnostic hypothesis and to 

indicate the performance of complementary exams to evaluate the case, with 

scintigraphy being the gold standard exam for diagnosis and tomography of the 

abdomen being the most common. 

This paper aims to present Meckel's Diverticulum and its complications in infants 

through a case report of an infant aged one year and eight months. 

 

Keywords: Meckel's diverticulum, infant, failure to obliterate the omphalomesenteric 

duct. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O Divertículo de Meckel, um divertículo genuíno, é composto por todas as 

camadas da parede do intestino delgado. Tem origem a partir de uma falha na 

obliteração e absorção do ducto onfalomesentérico e pode apresentar ligação com o 

umbigo através de um cordão fibroso ou então por uma fístula onfaloentérica, em uma 

falha acontece no primeiro trimestre da gestação. (1)(2) O divertículo de Meckel (DM) 

é a principal falha congênita do aparelho gastrointestinal e é mais prevalente em 

pacientes do sexo masculino. Quando sintomático, o DM leva a obstruções, 

inflamação e casos neoplásicos, esse último mais comum em pacientes adultos, 

sendo que a doença gera no paciente pediátrico grande sangramento gastrintestinal 

baixo. (1)(3) 

O nome da doença se dá em função de Johann Friedrick Meckel, que em 1809 

realizou publicações sobre a embriologia e a anatomia do Divertículo, porém, em 

1598, Fabrício Hildanus foi a primeira pessoa a descrever sobre a doença. (4) O 

divertículo de Meckel está localizado na borda antimesentérica do íleo, em uma 

distância aproximada de 90 cm a 100 cm da válvula ileocecal e mede em torno de 5 

cm. (3)(5) 

Essa má formação congênita geralmente acontece em um período entre a 

quinta e a décima terceira semana da gestação. É quando o intestino se acomoda em 

sua posição permanente, e, com a involução da artéria vitelina esquerda, sendo que 

a artéria vitelina direita dá origem à artéria mesentérica superior. (6) A má formação 

na obliteração do ducto onfalomesentérico induz a obstrução intestinal e hemorragias. 

Há relatos de recém-nascidos apresentando outras má formações, como fenda 

palatina, útero bicorno, pâncreas anular e doença de Crohn, todavia o divertículo de 

Meckel possui maior apresentação. (2)(3)  

O divertículo de Meckel pode evidenciar-se em três diferentes apresentações. 

A de maior prevalência são os casos sem relação com a parede abdominal, fato que 

acontece em 74% dos casos. Ainda, pode se apresentar de modo a possuir relação 

com a parede abdominal por meio de um cordão fibroso o que corresponde a 24% 

dos casos. (2)(3) Os casos mais raros de apresentação são quando todo o ducto não 

involui e acontece então à formação da fístula onfaloentérica, apresentação essa que 

só acontece em 2% dos casos.  Quanto a parte de estrutural, o DM é composto por 
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todas as camadas do trato intestinal, ou seja, apresenta mucosa, submucosa, muscula 

e serosa. (1) 

A maior parte dos divertículos de Meckel permanecem assintomáticos, apenas 

em torno de 3% a 4% dos pacientes com a patologia apresentam os sintomas, sendo 

que destes, 50% são menores de dez anos de idade. (1)Quando os sintomas 

aparecem, o mais comum é o sangramento gastrointestinal com presença de mucosa 

ectópica. O sangramento só ocorre após a piora do quadro, que inicia com formação 

de úlceras na mucosa ileal. Nas crianças, é comum o quadro de hematoquezia, 

enquanto os adultos apresentam, normalmente, melena e redução do trânsito 

intestinal.(7)(1)(3)  A obstrução do intestino ocorre ou por decorrência de uma hérnia 

ou então por conta da permanência do conduto fibroso remanescente do ducto 

onfalomesentérico.(5)(1)  

O diagnóstico do divertículo de Meckel é difícil, uma vez que em muitos casos 

ele é assintomático até a progressão do caso. A radiografia de abdome e a Tomografia 

Computadorizada, geralmente, não são utilizadas para diagnóstico devido a sua 

inespecificidade para achados. O exame padrão ouro para o rastreio do divertículo de 

Meckel é a cintilografia com tecnécio 99, o exame possui especificidade de 95%.(1)(2) 

O exame apresenta acurácia de 90% em pacientes pediátricos e sua sensibilidade é 

de cerca de 85%. (4)(8)Outro exame que pode ser usado é a ultrassonografia, porém 

o exame possui baixa especificidade, mas pode ser uma boa ferramenta para auxiliar 

p cirurgião com relação ao manejo do caso. A laparotomia exploratória também é um 

ótimo exame para diagnóstico do DM, no entanto, o exame é muito invasivo e só deve 

ser abordado caso não haja resolução do caso ou nenhum outro exame foi conclusivo. 

(3)(1) 

Após realizar o diagnóstico, o tratamento é cirúrgico por meio de cirurgia 

laparoscópica. O paciente deve ser abordado no tratamento por meio da 

diverticulectomia simples ou enterectomia com anastomose ileal primária associada. 

A diverticulectomia é indicada para pacientes que o a doença esteja restrita somente 

ao divertículo e que não exista o acometimento de alças intestinais adjacentes. 

(3)(1)Os pacientes destes casos geralmente apresentam obstrução intestinal grave e 

o divertículo já levou à volvo, intuscepção e hérn ia interna. A técnica da enterectomia 

é usada quando o divertículo possui base alargada e mucosa ectópica, ou então ainda 

quando existe perfuração presente que leve a sangramento. Se existir algum tumor é 

necessário, além de uma das técnicas, realizar linfadenectomia mesentérica. (3)(5) 
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O atual trabalho tem como principal objetivo relatar por meio da descrição de 

um relato de caso o quadro clínico e a manifestação clínica do divertículo de Meckel 

em um lactente de um ano e oitos meses. 

 

2. RELATO DE CASO 
 

Paciente masculino, um ano e oito meses, admitido em Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) apresentando vômitos, distensão abdominal e não evacuando há 

3 dias, ao exame físico apresentava-se afebril, hipocorado, um pouco prostrado, 

abdome distendido, tenso, doloroso à palpação, sem massa ou VCM palpáveis. 

Exames laboratoriais sugeriam processo infeccioso vigente (Tabela 1). 

Realizada radiografia abdominal mostrando distensão gasosa e níveis 

hidroaéreos aumentados, sendo encaminhado à internação hospitalar. Na admissão, 

fora iniciado antibioticoterapia empírica de amplo espectro, hidratação endovenosa e 

solicitado Tomografia Computadorizada (TC) de Abdome (FIGURA 1) que mostrou 

sinais de obstrução intestinal.  

Encaminhado para procedimento operatório no serviço de referência de cirurgia 

pediátrica mais proximo, foram realizados os procedimentos de laparotomia mediana 

transumbilical, enterectomia associada a enteroanastomose para ressecção do 

Divertículo de Meckel, apendicectomia. Evidenciou-se no interior da cavidade o 

divertículo perfurado e a presença de pus e fezes. Dessa forma conclui-se então que 

o diagnóstico era de um Divertículo de Meckel perfurado.  

Após o procedimento cirúrgico paciente encaminhado à unidade de internação, 

permanecendo em jejum por período de sete dias, recebendo nutrição parenteral 

nesse período. Após sinais de reestabelecimento do trânsito intestinal, reiniciado dieta 

com boa aceitação. Paciente evoluiu clinicamente bem, com resolução do quadro 

infeccioso, conforme demonstraram os parâmetros laboratoriais descritos (Tabela 1), 

recebendo alta hospitalar. 
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Tabela 1. Exames Laboratoriais: 
 15/02 

 
16/02 17/02 19/02 21/02 23/02 24/02 26/02 02/03 

Proteína C Reativa – PCR 
 
VR: 

1-2 anos: Inferior a 5mg/dL 

113,6 - 153,3 39,2 203,5 206,3 168,8 168,8 7,6 

Parcial de Urina – Proteína 
 
VR: 
1-2 anos: Negativo 

+/3+ - - - - - - - - 

Sódio – Na 
 
VR: 
1-2 anos: 136 a 145mg/dL 

- 132 136 133 - - - 140 132 

Potássio – K 
 
VR: 
1-2 anos: 3,5 a 5,5mg/dL 

- - 4,3 3,9 - - - 3,3 5,4 

Hemoglobina 
 
VR: 
1-2 anos: 10,5 a 13,2 g/dL 

- - 10,3 10,6 - 11,4 10,2 13,3 14,7 

Hematócrito 
 
VR: 

1-2 anos: 30 a 40% 

- - 31,3 32,1 - 33,4 29,9 39,8 44,2 

Leucócitos 
 
VR: 

1-2 anos: 5000 a 12000/mm³ 

18000 12800 6700 7300 - 8700 16000 22200 13600 

Bastonetes 
 
VR: 
1-2 anos: 0 a 600/mm³  

-  4% 6% - 27% 25% 18% 2% 

Plaquetas 
 
VR: 
1-2 anos: 140.000 a 
500.000/mm³ 

- - 233000 248000 - 12000 10000 24000 224000 

Ureia 
 
VR: 
1-2 anos: 11 a 38mg/dL 

- - - - 37 47 53 - - 

Creatinina 
 
VR: 
1-9 anos: 37mg/dL 

- - - - 0,29  0,29 - - 
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FIGURA 1. Obstrução intestinal. Tomografia computadorizada do abdome sem 

uso de contraste evidenciando dilatação de alças intestinais.  
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3.DISCUSSÃO  
 

O paciente escolhido para o relato de caso descreve todos os sintomas de um 

tradicional divertículo de Meckel que são intussuscepção, dor abdominal, sintomas 

sistêmicos e os sinais clínicos de apendicite. (3)(6) O paciente foi um lactente, 

masculino, com interrupção do trânsito intestinal, com início de manifestações 

sistêmicas e rápida piora no quadro por conta de laceração do divertículo.  

O divertículo de Meckel é uma falha na obliteração do ducto onfalomesentérico 

e tem sua prevalência no sexo masculino. (1)(7) Como no caso relatado, o DM causa 

interrupção do trânsito intestinal, inflamação e dor abdominal aguda e de forte 

intensidade. (6)(4)(5) 

Somente a minoria dos portadores de DM são sintomáticos. O achado gera 

manifestações geralmente na primeira década de vida. (2)(5) A ocorrência de 

sintomas geralmente é percebida apenas quando há perfuração do DM, que causa 

extravasamento do conteúdo intestinal e leva a sangramento abdominal. (6)O primeiro 

diagnóstico que é realizado no paciente é de abdome agudo, pois o paciente vai 

apresentar quadro de muita dor abdominal, perda do trânsito intestinal e sintomas 

sistêmicos, como febre e vômitos, bem como os relatados no caso do lactente, que 

deu entrada na UPA com queixa principal de forte dor abdominal e perda do trânsito 

intestinal. (8)(4) No caso relatado o diagnóstico foi obtido por meio do exame de Raio-

X, tomografia de abdome e da clínica do paciente, mas o exame padrão ouro para o 

diagnóstico do DM é a cintilografia que possui uma especificidade de 95%. Após o 

diagnóstico ser realizado a primeira conduta a ser tomada é colocar acessos 

intravenosos no paciente e realizar terapia com reposição de fluídos e eletrólitos. 

(1)(5) 

O tratamento em caso de rompimento do DM é a laparotomia com os 

procedimentos de enterectomia e enteroanastomose, não é indicado realizar 

ressecção seletiva, e sim a total. (5)(6)(4) Esse foi o procedimento realizado no 

lactente descrito no caso. No caso também foi realizado apendicectomia, uma vez que 

já havia grande inflamação em toda a cavidade abdominal. A cirurgia exige a demanda 

de uma equipe de cirurgia pediátrica e após o procedimento o paciente deve ser 
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encaminhado para um leito de UTI. (6) Após entrada unidade de terapia intensiva é 

necessário monitorização adequada dos sinais vitais, iniciar esquema de 

antibioticoterapia, no caso descrito, foi prescrito um esquema tríplice inicialmente com 

Ampicilina, Gentamicina e Metronidazol. Também, é importante que no pós operatório 

o paciente permaneça em jejum entre sete a dez dias, recebendo nutrição parenteral. 

(1) 

 

CONCLUSÃO 

 

Sabe-se que é a minoria dos casos de divertículo de Meckel que se tornam 

sintomáticas e quando o caso torna-se clínico é evidenciado um abdome agudo que 

necessita de diagnóstico rápido, a partir de anamnese e exames de imagem, o padrão 

ouro é a cintilografia, no entanto a maioria dos serviços irá oferecer a tomografia e a 

radiografia como opção. Após o diagnóstico o tratamento é cirúrgico e o pós operatório 

é realizado em UTI e em enfermaria hospitalar. Como no caso relatado, lactente de 

um ano e oito meses evidenciou o quadro, foi realizado diagnóstico clínico e por 

imagem, radiografia e tomografia, e o paciente foi encaminhado para a referência de 

serviço hospitalar clínico e posteriormente para tratamento cirúrgico.   

Esse estudo contribuiu demonstrando um quadro clássico de abdome agudo, 

onde, embora a evolução para perfuração seja maior na primeira década de vida, é 

infrequente que ocorra tão precoce como no paciente relatado. Por isso essa hipótese 

diagnóstica deve sempre fazer parte do rol de diagnósticos diferenciais diante de um 

quadro de dor abdominal. 
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