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As hérnias incisionais complexas (HIC) compreendem uma

grande protrusão de conteúdo da cavidade abdominal por um

defeito na parede. Elas Podem estar associadas a perda de

domicílio e essas são de difícil tratamento, devido várias

complicações como síndrome compartimental, atelectasia e

choque. A utilização do pneumoperitônio progressivo tem o

objetivo facilitar a adequação da hérnia e sua correção,

prevenindo assim também a síndrome compartimental.

Demonstrar eficácia do uso do Pneumoperitônio progressivo

(PPP) quando comparado a outros métodos no tratamento de HIC.

Revisão integrativa sobre a utilização do PPP no tratamento de

hérnias associadas à perda de domicílio. Realizou-se uma busca

nas plataformas PubMed, SciELO e LILACS, através dos

descritores: Hernias, Pneumoperitoneum e Preoperative. Critério

de inclusão: disponível em texto completo, em inglês, estudo

observacional prospectivo, publicados entre 2016-2020. Foram

encontrados 6 artigo.

Além disso, a taxa de mortalidade pós operatória foi de 2% e

houve complicações em 48% dos casos com taxa de

recorrência de 8%. A complicação mais comum foi enfisema

subcutâneo, em segundo lugar infecções de ferida operatória.

Observou-se que o PPP diminui o risco de complicações, visto

que estabiliza a função diafragmática, melhora a circulação

intestinal e diminui as aderências apesar de muitas vezes não

alcançar as expectativas estéticas dos pacientes.

A Utilização do Pneumoperitônio progressivo mostrou-se

como uma solução segura e eficaz para o tratamento das HIC

com perda de domicílio. Facilitando o procedimento cirúrgico

e reduzido complicações. Porém é importante relatar ao

paciente que o efeito estético poderá não ser o esperado.

Os resultados encontrados por meio séries prospectivas

utilizando o PPP demonstraram que 95% dos pacientes tiveram

uma redução completa da hérnia e fechamento primário.
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