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INTRODUÇÃO

RELATO DE CASO

DISCUSSÃO
A HR, raramente inguinal, pode ser uma complicação incomum de fístula

espontânea. A fístula fecal espontânea secundária a hérnias inguinais

encarceradas é rara entre a população adulta. No nosso caso, a

inguinotomia exploratória foi planejada. Na abertura do canal inguinal

direito, uma alça de íleo distal (20 cm proximal à junção ileocecal), estava

aderida ao anel inguinal interno. Reealizado manobra de recuperação

para a cavidade abdominal, após ressecção e fechamento do orifício

fistuloso. Havia perfuração sobre a alça presa no anel inguinal profundo.

Feito o reparo com tela de polipropileno, visto que, não havia

contaminação fecal ou celulite. Assim, o anel inguinal interno foi fechado

com suturas em “bolsa de tabaco”. O diagnóstico de HR com fístula

enterojejunal espontânea foi confirmada no peroperatório.
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CONCLUSÃO
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A Hérnia de Richter (HR) é uma hérnia abdominal rara, em que parte da

circunferência do intestino é aprisionada e estrangulada no orifício herniário. O

local mais comum da hérnia Richter é no canal femoral (36 a 88 %), onde a

hérnia pode ser facilmente confundida com um linfonodo aumentado. Outros

locais incluem o anel inguinal (12 a 36 %), defeitos de hérnia incisional (4 a 25 %),

incluindo portais laparoscópicos (0,23 a 3,5 %) e o canal obturador. O Trabalho

tem como objetivo registrar a conduta de um relato de caso de fístula

enterocutânea inguinal no Hospital São Lucas em Belo Horizonte, como

complicação da hérnia de Richter

Paciente, 77 anos de idade, sexo masculino, relata drenagem de secreção de

aspecto fecalóide (“manchava as suas vestes”), com evolução de três meses, que

exteriorizava pela região inguinal direita. Tumefação endurada com formato

arredondado que perdia o seu contorno pelo tecido celular subcutâneo. O

paciente é hipertenso, dislipidêmico e diabético tipo 2. Faz uso de losartana 50

mg (BID), anlodipino 10mg/manhã, metformina 850 mg (BID) e sinvastatina 20

mg/noite. Relata cirurgia de hérnia inguinal bilateral há 17 anos. Na tomografia

de abdome total, as alças estavam distendidas no flanco e fossa ilíaca esquerda,

densificação dos planos adiposos do mesentério e presença de segmento de alça

de intestino delgado herniada pelo anel inguinal externo; fístula de pequeno

débito, vista quando administrado contraste oral - drenava em direção ao tumor

contendo gás e material de contraste no seu interior. Realizada inguinotomia à

direita e encontrada HR de 0,2 cm de diâmetro com anel herniário rígido

proporcionando passagem de uma alça de jejuno e pequena fístula na borda

antimesentérica da alça jejunal. Fez-se a ressecção da fístula do intestino e

fechamento do jejuno com sutura em dois planos anatômicos extramucosos. A

hérnia foi corrigida pela técnica de Lichtenstein, sem contaminação fecalóide

local (apenas trajeto fistuloso). Recebeu alta no 4º dia de pós-operatório (PO),

sem intercorrências e controle no 10º e 45º dias.
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Dessa forma, na maioria das vezes quando a HR é diagnosticada, tentativas de

redução manual devem ser evitadas antes que a viabilidade do intestino

encarcerado possa ser verificada. A maioria dos autores citam que um reparo

pré-peritoneal é preferido para hérnias Richter da virilha (femoral e inguinal). No

nosso relato de caso utilizamos a tecnica de Lichtenstein, pois não tivemos

contaminação durante a correção do trajeto fistuloso e não tivemos

intercorrencias no pós operatório imediato e no tardio.


