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Hérnia incisional é a protuberância do conteúdo abdominal 
através de um defeito fascial na parede abdominal que se 
desenvolve no local de uma incisão cirúrgica anterior. Cerca de 
15% a 20% dos pacientes com laparotomia desenvolvem uma 
hérnia incisional e elas tendem a ser mais comuns após incisões 
medianas. São hérnias complexas as que possuem um anel 
herniário com tamanho maior que 10 centímetros de largura e/ou 
perda significativa de domínio. Uma complicação incomum de uma 
hérnia encarcerada cronicamente é a formação uma fístula 
enterocutânea, sendo essa uma patologia pós-operatória que 
representa cerca de 3% a 30% de mortalidade. 

Relatar e discutir uma complicação incomum de uma hérnia 
incisional crônica, a formação de uma fístula enterocutânea.

M.A.D.S, 56 anos, sexo feminino, com quadro de hérnia incisional 
encarcerada em cicatriz de cesárea prévia (infra-umbilical 
mediana) com cerca de 25 anos de evolução. Evoluiu durante a 
internação com exteriorização de fezes na topografia da hérnia. 
Tomografia computadorizada (TC) evidenciou fístula 
entero-cutânea com possível loja em subcutâneo (Imagem 1). 
Realizada laparotomia exploradora com identificação da fístula ao 
nível de íleo-terminal. Realizada enterectomia e anastomose 
íleo-ileal com grampeador linear. Recebeu alta no 9º dia de 
pós-operatório em boas condições clínicas para acompanhamento 
ambulatorial com equipe de cirurgia geral.

As hérnias incisionais grandes evoluem com acentuada redução 
do tecido músculo-aponeurótico da parede abdominal e com 
atrofia da musculatura larga do abdome. A progressiva expansão 
do saco herniário faz com que a pele que recobre a hérnia seja 
adelgaçada e o tecido subcutâneo escasso e desvascularizado e 
por esse motivo são frequentes as áreas de necrose, úlceras e, 
eventualmente, fístulas intestinais. No relato de caso citado a 
paciente conviveu por mais de 25 anos com uma hérnia incisional 
volumosa e com o passar do tempo, o tecido cutâneo e o 

A correção de hérnias incisionais abdominais permanece como 
um dos procedimentos cirúrgicos mais comuns na vida de um 
cirurgião geral, uma vez que, ela é rotineira após laparotomias. A 
técnica mais apropriada e o melhor momento cirúrgico ainda é 
controverso na literatura médica, no entanto, sabe-se que com o 
passar do tempo, a tendência habitual das hérnias incisionais é a 
de aumentarem progressivamente, acarretando também aumento 
das complicações (encarceramento/estrangulamento, alterações 
cutâneas desde úlceras até fistulização intestinal) e das 
dificuldades técnicas na sua correção. 
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Imagem 1: TC evidenciando hérnia complexa

intestinal em longo contato se tornaram friáveis. A paciente então 
evoluiu com uma complicação incomum de uma hérnia incisional 
complexa, a formação de uma fístula enterocutânea. No caso 
exposto optou-se pela ressecção em bloco de todo conteúdo 
herniário (Imagem 2) juntamente com a fístula enterocutânea e foi 
realizado a anastomose íleo-ileal.

As  fístulas são uma conexão anormal entre dois espaços ou 
órgãos ocos epitelizados. A rigor, uma fístula enterocutânea 
conecta o intestino delgado à pele. 

O exame físico com a palpação abdominal costuma ser 
suficiente para o diagnóstico, se a hérnia não for detectada 
durante o exame físico pode se usar métodos de imagem para 
colaborar no diagnóstico. A tomografia computadorizada (TC) é a 
modalidade de imagem mais utilizada para diagnóstico e sempre 
deverá ser solicitada na suspeita de hérnias incisionais complexas. 

A maioria das hérnias incisionais requerem reparo cirúrgico, a 
menos que o paciente possua comorbidades ou outros fatores que 
comprometam a segurança de uma abordagem cirúrgica. Mesmo 
que a hérnia seja assintomática e esteticamente aceitável, o 
reparo eletivo pode ser realizado tendo em vista o risco de 
eventual encarceramento, obstrução intestinal e estrangulamento.

Imagem 2: peça cirúrgica 
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