
TEIXEIRA, KAMYLA M.¹; LEBOURG, LORENA R.¹; VICENTINI, MIGUEL M.¹; FARIA, THIAGO N.¹; LAIZO, 
ARTUR².

¹Acadêmicos do Curso de Medicina do Centro Universitário Presidente Antônio Carlos - UNIPAC – Juiz de Fora –
MG – BRASIL.

²Professor Doutor de Práticas Médicas e Internato de Cirurgia Geral na Faculdade de Medicina de Juiz de Fora.

Juiz de Fora
E-mail: lorenalebourg@gmail.com

O objetivo desse trabalho se baseia nas comparações

das eficiências dos diversos tipos de técnicas para a

reparação das hérnias umbilicais no quesito

recorrência.
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OBJETIVO

INFLUÊNCIA DE DIFERENTES TÉCNICAS DE REPARO NA RECORRÊNCIA DE HÉRNIAS 
UMBILICAIS: 

UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

MÉTODO

RESULTADOS 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

INTRODUÇÃO

Conclui-se que o reparo com malha para hérnias

umbilicais é a técnica mais recomendada e com

menor índice de recorrência. Entretanto, outras

técnicas vem sendo utilizadas a fim de melhorar a

qualidade de vida dos pacientes pós cirúrgicos,

além de visar a diminuição da taxa de recidivas.
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Hérnia umbilical é uma
protuberância anormal
na região do umbigo
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O tratamento cirúrgico 
da hérnia umbilical 
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TÉCNICAS Pacientes Recidivas Porcentagem

Reparo com 

Malha

1785 72 4,03%

Reparo Primário 

simples

2739 196 7,16%

Laparoscópica 337 10 2,97%

Enxerto Surgisis 36 1 2,8%

Adesivo 

Protético

39 1 2,6%

Prótese de duas 

camadas

1720 62 3,6%

Button hole 40 0 0%

Spitzy 345 8 2,32%

Mayo 43 3 6,98%

Figura 1 – Tabela comparativa com diversos tipo de técnicas 
usadas no reparo de hérnias umbilicais

No total, 1785 pacientes foram submetidos ao

reparo com malha, ocorrendo recidiva em 72 casos

(4,03%). Já o reparo primário simples foi realizado

em um total de 2739 pacientes analisados, sendo a

recidiva presente em 196 casos (7,16%).

O uso laparoscópico no reparo de hérnias

umbilicais compreendeu um total de 337 cirurgias

e 10 recorrências (2,97%). A prótese de duas

camadas foi realizada em 1720 pacientes com 62

recorrências (3,6%).


