
Estudo retrospectivo no período de Dezembro de 2010 a

Dezembro de 2019, que contou com o número de 40

operações sendo os critérios de inclusão dos pacientes:

idade, sexo e anatomia com saco herniário de boa espessura

e tamanho para ser realizada a técnica cirúrgica. Utilizou-se

a incisão transversa da pele – incisão de Felizet e posterior

dissecção cuidadosa deste, feita a incisão do saco herniário

e liberação das aderências, depois realizada a sutura das

bordas do anel herniário com pontos em “8”. Foi feito o

reforço da sutura anterior em “’jaquetão”. Em seguida,

aplicou-se o enxerto autólogo do saco herniário com a sua

face mesotelial voltada anteriormente e fixada com vicryl

3.0 de forma assemelhada à técnica de Lichtenstein. O

tecido peritoneal ultrapassa e abraça o funículo espermático

na sua exteriorização. Estes pacientes foram acompanhados,

em um período de 2 anos, com retornos ao Consultório no

período de 3 meses, 6 meses , 1 ano e finalmente 2 anos,

para avaliar recidiva
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OBJETIVO

MÉTODO
Figura 1. Retirada da internet

Figura 2. Retirada da internet

RESULTADOS REFERÊNCIAS

Informar a importância do caso descrito comparando seus

achados com dados da literatura médica atual;

Na discussão é importante enfatizar a importância e

singularidade do caso, principalmente com base na revisão

da literatura relevante ao tema. Opcionalmente, pode-se

dedicar uma seção separada para a revisão da literatura;

Resuma os principais pontos abordados no relato de caso.

Enfatize novamente a importância e singularidade do caso.

Sugira recomendação e possíveis trabalhos futuros.

Lembre-se que o manuscrito trata de um ou poucos casos,

o que torna difícil generalizar as conclusões para outros

contextos. Portanto, seja prudente em suas afirmações na

seção de conclusão.

O objetivo deste trabalho foi demonstrar a técnica operatória do
uso do saco herniário no reforço da parede na hérnia inguinal.
Para isto avaliaram pacientes do Hospital São Camilo em
Conselheiro Lafaiete- MG que foram submetidos a correção das
hérnias inguinais através do enxerto do saco herniário. O
trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da
Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil.

CONCLUSÃO

O saco herniário utilizado como correção cirúrgica da hérnia

inguinal, se mostrou eficiente, com números baixo de recidivas.
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