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INTRODUÇÃO

RELATO DE CASO

DISCUSSÃO
Gilbert manteve o desenvolvimento da tela-rolha na evolução das técnicas

isentas de tensão. Confeccionava um pedaço plano de tela de

polipropileno, que era pregueado até ficar com formato de cone e

introduzido no defeito. Inicialmente descrevia a técnica sem suturas nas

hérnias indiretas e posteriormente padronizou fixação com pontos nas

hérnias diretas. Ressaltou a menor dissecção tecidual, menor complicação

em cordão inguinal e nervos, com taxas de recidiva de 0,1%. A fixação do

“plug” permite que o defeito herniário seja corrigido sem a retirada da

tela previamente incorporada, no caso à Lichtenstein. Portanto, a

dissecção é menor e mais dirigida à falha, quer próximo ao púbis, quer no

orifício interno. A correção das hérnias recidivadas, após a técnica de

Lichtenstein, com o “plug” de polipropileno revelou ser de fácil aplicação,

segura e eficiente e com baixa recidiva. Além disso, permitiu uma rápida

abordagem, menor dissecção tecidual e baixo índice de complicações.

REFERÊNCIAS

CONCLUSÃO

Figura 2: Disponível em 
http://www.oakleafsurgical.com/hv/2006_aut/aut2006_repairgroin.htm  

Diferente das cirurgias na região inguinal, em que as estruturas que circundam o

ânulo inguinal profundo são bem dissecadas e expostas para que a prótese seja

devidamente fixada, nas hérnias recidivadas pela técnica de Lichtenstein, no

tratamento das recidivas por inguinotomia ou acesso anterior, pode ser fixada

uma nova prótese parcial, em forma de “plug”. O objetivo do estudo é registrar a

conduta no tratamento da hérnia inguinal recidivada após a hernioplastia à

Lichtenstein, realizada pelo grupo dos autores, mediante a implantação de um

“plug” de polipropileno em forma de cone dirigida ao defeito. A alternativa atual

mais usualmente realizada é a correção por via laparoscópica.

Relatamos a experiência no tratamento de 12 pacientes com hérnia inguinal

recidivada, após a técnica de Lichtenstein, que foram operados por essa técnica

(implantação de um “plug” de polipropileno em forma de cone dirigida ao

defeito) no Hospital São Lucas em Belo Horizonte - MG, entre 2003 e 2013. Todos

os casos tiveram alta hospitalar no dia seguinte ao ato cirúrgico. Complicações

gerais ocorreram em um caso que apresentou retenção urinária aguda no pós-

operatório. Complicações locais precoces foram observadas em 4 pacientes,

sendo o hematoma em 2 pacientes, equimose e sufusão hemorrágica no escroto

em outros dois casos. Quanto ao seguimento tardio, não foi observada re-

recidiva, sendo que 7 pacientes tiveram acompanhamento de 7 anos, três com

mais de 6 anos e dois com 2 anos.
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O método minimamente invasivo previne a dor crônica, devido a possível lesão

nervosa causada quando ocorre dissecção prolongada do tecido cicatricial e

garante a cobertura completa de todos os defeitos dentro do orifício

miopectíneo.


