
Correção de hérnia umbilical grande e 
diástase dos músculos retos-abdominais 
com reconstrução da parede pela técnica 

Rives-Stoppa: Relato de caso
Autores: Leonardo A. C. Cunha1; Lorena C. Martins2; Luiz V. Oliveira1; Jorge M. C. B. Campos1

1Centro Bahiano de Hérnias; 2Universidade Salvador (UNIFACS)

OBJETIVO

As hérnias ventrais são tratadas cirurgicamente e um dos
princípios fundamentais do tratamento é promover um
fechamento da fáscia sem tensão. A diástase do músculo reto
abdominal (DMRA) é definida como uma separação > 2-3 cm
ao longo da linha alba. A técnica descrita por Rives-Stoppa se
baseia em corrigir os defeitos da parede com posicionamento
retromuscular da tela, e pode também reconstruir a DMRA.

RELATO DE CASO 

Este relato de caso tem o objetivo de descrever o tratamento
de hérnia umbilical grande associada a DMRA pela técnica de
Rives-Stoppa.

INTRODUÇÃO

MAA, 42 anos, apresentava hérnia umbilical grande (5cm)
associada a DMRA supra e infra-umbilical. Foi submetida a
histerectomia total abdominal por tumor anexial e
reconstrução de parede por técnica retromuscular com
colocação de tela de polipropileno 30 x 15 cm, no mesmo
tempo. Recebeu alta no 1 DPO, re-internou por quadro de
íleo pós-operatório com resolução clínica.

DISCUSSÃO

Esta técnica consegue corrigir a hérnia ventral e a DMRA com
resultados satisfatórios. Mommers et al. comparou diferentes
formas de reparo da DMRA combinada com hérnia da linha
média. De modo que a técnica de Rives-Stoppa com colocação
de malha sublay apresentou menos complicações do que a
ELAR plus (reconstrução assistida por endoscopia da linha alba
com aumento da tela) e a plicatura endoscópica com o reforço
de tela onlay.

CONSIDERAÇÃO FINAL  

A reconstrução da parede pelo método de Rives-Stoppa para
correção de hérnia umbilical associada a diástase dos
músculos retos abdominais é um procedimento seguro e
efetivo, apresentando taxas de complicações graves reduzidas.

A indicação cirúrgica para DMRA deve ser considerada em
pacientes com uma distância entre os retos (IRD) maior que 3
cm. São vários procedimentos operatórios possíveis de serem
utilizadas para correção da DMRA, entre eles estão a plicatura
da bainha anterior do reto, o reparo endoscópico pré-
aponeurótico (REPA), o reparo de malha onlay intraperitoneal
(IPOM), a técnica extraperitoneal total (TEP) e o reparo de
malha sublay (retromuscular). Contudo, o estudo
randomizado de Emanuelsson et al. obteve recorrência da
diástase de apenas 5% na tela sublay e 30% na plicatura. Na
metanálise de Holihan et al., comparando o local ideal para a
colocação da tela (onlay, inlay, sublay e underlay), a técnica
retromuscular foi considerada a melhor opção quando
comparada as outras, com menor taxa de recidiva e
complicações de sítio cirúrgico.

Fig 1. Antes da intervenção cirúrgica.

Fig 2. Aferição tamanho da hérnia umbilical e diástase;
aponeurose fechada; tela retromuscular implantada; pós-
operatório imediato.

Fig 3. Pós-operatório tardio.

A imagem 2 mostra os processos durante a intervenção
operatória, sendo que de início há a demarcação pré-cirúrgica,
evidenciando o tamanho da diástase e da hérnia umbilical. Em
seguida, a aponeurose é fechada e a tela é colocada de modo
sublay, seguindo a técnica de Rives-Stoppa. A figura 3 expõe o
pós-operatório tardio com resultado efetivo.


