
Paciente de 78 anos, viúvo, trabalhador rural, que foi atendido no Serviço de

Urgência do Hospital São Lucas (Belo Horizonte - MG) com um quadro clínico de

dor na região inguinal direita, de início há aproximadamente 12 horas,

acompanhada de enjoo, náuseas , vômitos, parada de eliminação de gases e fezes

e distensão abdominal. O paciente já estava ciente de que era portador de hérnia

na região inguinal ipsilateral. Após tentar entrar em um carro de passeio mais

baixo, sentiu dor forte e aguda na região inguinal direita que veio acompanhada

de tumefação local com ardência e desconforto para andar e para a

movimentação. O paciente era portador de diabetes mellitus tipo 2 (usa de

Metformina 850 mg 2 comprimidos ao dia), hipertensão arterial (usa de losartana

50 mg 2 comprimidos ao dia e anlodipino de 10 mg 1 comprimido pela manhã). O

diagnóstico foi facilitado pelo encontro de uma massa inguinal, irredutível e que

não transilumina. A massa é de consistência macia contendo ar (das alças

intestinais). Foi submetido aos exames laboratoriais de rotina que mostrou PCR-

47, Hemograma com 12.100 leucócitos/mm³, bastões: 4% e segmentados: 85%

PTTA e atividade de protrombina normais e creatinina- 1,7 mg/dL, o exame de

Tomografia Computadorizada da região abdominal revelou um alargamento do

anel inguinoescrotal direito preenchido por alças intestinais com paredes

espessadas e gordura peritoneal determinando oclusão intestinal com presença

de níveis hidroaéreos em diferentes alturas do abdômen.

Deve-se ter cautela quanto à abordagem terapêutica usando-se uma técnica

cirúrgica minimamente invasiva e com condutas especiais de anestesia para evitar

riscos. Por isso, foi feita a incisão de Felizet, que evidenciou uma hérnia inguinal

encarcerada com apendicite abscedativa do tipo flegmonosa. Foi feita a

apendicectomia e não foi feita a técnica de Lichtenstein. Fez-se a técnica de

Zimmerman modificada.
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Inicialmente, a abordagem cirúrgica da hérnia de Amyand é a mesma de uma

hérnia inguinal, a técnica independe do conteúdo do saco herniário. Entretanto, a

controvérsia ocorre em relação a decisão de realizar ou não a excisão de um

apêndice ileocecal sem alterações patológicas no contexto de uma hérnia de

Amyand. As classificações da hérnia de Amyand como a de Losanoff e Basson e a

de Fernando e Leelartre decidem sobre a realização de apendicectomia e o tipo de

reparação da hérnia analisando não só a presença ou ausência de apendicite

aguda, como também a ocorrência ou não peritonite associada. Caso tenha

apendicite aguda na hérnia de Amyand, é preconizada a realização de

apendicectomia e a correção da hérnia é feita sem o uso da tela, pois não é uma

cirurgia considerada limpa em relação à classificação de risco de infecção de sítio

cirúrgico. A discordância inicia quando o apêndice ileocecal não tem alterações

patológicas, que corresponde ao tipo 1 da classificação segundo Losanoff e

Basson, em que estes autores defendem a correção da hérnia com tela (por se

tratar de uma cirurgia limpa) e só recomendam a realização de apendicectomia

apenas para pacientes jovens, devido ao maior risco de desenvolverem apendicite

aguda ao longo da vida (isso é um contrassenso, visto que a apendicectomia de

um apêndice não patológico transforma sempre a cirurgia em limpa contaminada,

comprometendo o uso de tela). Enquanto, nessa caso de apêndice íntegro,

Fernando e Leelartre defendem a reparação da hérnia com tela, sem a realização

da apendicectomia.

Por fim, em relação ao relato de caso, optou-se por realizar uma

apendicectomia e reparação da hérnia sem a tela (com a técnica de Zimmerman

modificada). Essa foi uma conduta consensual entre as duas classificações de

Hérnia de Amyand.

Qualquer hérnia inguinal contendo o apêndice vermiforme (normal, inflamado

ou perfurado) é chamada de hérnia de Amyand. As hérnias de Amyand são muito

raras e ainda mais rara é a sua associação com apendicite aguda. Pela raridade

desta entidade, constitui um caso desafiador em termos de diagnóstico e

tratamento. O desafio diagnóstico ocorre devido a sua apresentação clínica não

distinguir das manifestações de qualquer hérnia inguinal. Já na presença de uma

apendicite aguda, a clínica poderá levar ao diagnóstico de uma hérnia estrangulada,

podendo apresentar os seguintes sintomas: febre, vômitos e parada na eliminação

de gazes e fezes. Por isso, a ultrassonografia e tomografia computadorizada

mostraram-se como uma alternativa para um diagnóstico precoce. O manejo

cirúrgico ainda não é padronizado e não há diretrizes claras. Existem algumas

controvérsias quanto à realização de uma apendicectomia se o apêndice parecer

normal ou se a tela pode ser usada para a correção de hérnia se a apendicectomia

for realizada. Descrevemos um caso de hérnia de Amyand em um homem de 78

anos com apendicite aguda e revisamos a literatura atual sobre estratégia cirúrgica.
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CLASSIFICAÇÃO DE LOSANOFF E 
BASSON

DESCRIÇÃO CIRURGIA

Tipo 1 Apêndice normal numa hérnia 
inguinal

Redução da hérnia + reparo com 
tela (apendicectomia apenas em 
jovens)

Tipo 2 Apendicite aguda dentro de 
hérnia inguinal, sem infecção 
abdominal (infecção contida ao 
saco herniário)

Apendicectomia através da 
hérnia + reparo primário da 
hérnia sem tela 

Tipo 3 Apendicite aguda dentro de 
hérnia inguinal, com infecção de 
parede abdominal ou peritoneal 

Laparotomia exploradora + 
Apendicectomia + reparo 
primário da hérnia sem tela 

Tipo 4 Apendicite aguda dentro de 
hérnia inguinal, com patologia 
extra-apendicular síncrona

Apendicectomia transinguinal ou 
por laparotomia mediana + 
herniorrafia primária sem tela.

CLASSIFICAÇÃO DE FERNANDO E 
LEELARTRE

DESCRIÇÃO CIRURGIA

Tipo A Apêndice normal Reparação com tela e sem 
abordagem do apêndice

Tipo B Apendicite aguda Apendicectomia através da 
hérnia + reparo primário da 
hérnia sem tela 

Tipo C Apendicite aguda com 
perfuração

Apendicectomia + reparação da 
hérnia sem prótese (por incisões 
diferentes se abscesso ou 
peritonite)

Tabela 2: Classificação de hérnia de Amyand de Fernando e Leelartre

Tabela 1: Classificação de hérnia de Amyand de Losanoff e Basson


