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INTRODUÇÃO
Hérnias incisionais (HI) são definidas como protrusões de

conteúdo cavitário através de incisões cirúrgicas preexistentes e

constituem um sério agravo à saúde. Considerada a principal

complicação após procedimentos cirúrgicos abdominais, têm sua

incidência em torno de 20%, das quais 50% aparecem nos

primeiros dois anos de pós operatório. Geralmente

assintomáticas, podem cursar com dor e aumento de diâmetro

com o passar do tempo, comprometendo a qualidade de vida,

levando a limitações físicas para o laser e o trabalho, culminando

com elevada redução da auto-estima. O reparo das HI complexas

utilizando tela tronou-se bastante rotineiro, porém não existe um

consenso na melhor localização para se colocar a prótese.

CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS

Feminino, 55 anos, obesa, hipertensa, submetida a

retossigmoidectomia devido a adenocarcinoma do cólon sigmóide.

Cerca de um ano depois, retornou apresentando volumosa HI em

sítio de laparotomia prévia, sem sinais de encarceramento. A

tomografia computadorizada de abdome total – TC (Fig. 1)

evidenciou hérnia incisional na parede anterior do abdome, com

insinuação de gordura mesentérica e alças intestinais, medindo

15,5cm x 12,6cm x 4,8 cm. Realizada correção cirúrgica pela

técnica de separação de componentes posterior – TAR (Fig. 2).
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DISCUSSÃO

Não existe um procedimento padrão que contemple todas as

apresentações clínicas das HI, portanto o cirurgião deverá dispor de

uma gama de recursos técnicos para oferecer a melhor opção para

seu paciente.

RELATO DE CASO

As HI complexas requerem medialização dos musculos retos

adominais com restauração da linha alba, para facilitar o

fechamento da parede abdominal livre de tensão. Para isto, várias

técnicas se desenvolveram, exigindo um profundo conhecimento da

anatomia da parede abdominal. Diante de HIs com diâmetro

transverso maior que 10 cm, a separação de componentes pode

beneficiar o fechamento fascial sem tensão. Desde a sua descrição

por Ramirez et al. em 1990 a separação de componentes anterior

tornou-se uma técnica bem estabelecida para o avanço mio-fascial.

Porém, exige-se um grande descolamento de pele e tecido celular

subcutâneo, aumentando o risco de complicações pós operatórias.

Com a introdução da TAR em 2012 por Novitsky et al., esta passou

a ser uma das técnicas preferidas para a correção das HI

complexas, na qual acredita-se que ocorra um avanço de cerca de

8 a 12 cm da bainha posterior dos músculos retos. Muitos fatores

influenciam na complexa decisão da escolha da técnica a ser

empregada, dentre eles: tamanho do defeito, presença de

comorbidades, experiência do cirurgião e sua preferência individual.
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RESULTADO
Evolução pós operatória sem intercorrências, com alta hospitalar no 

8º dia. Encontra-se em acompanhamento ambulatorial (Figs. 3 e 4)

Fig. 2: Etapas do procedimento cirúrgico realizado. A: Dissecção 

do saco herniário. B: Síntese da bainha posterior do reto. C: 

Grande tela retromuscular. D: Síntese da bainha anterior do reto
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Fig. 1 : TC de abdomen: volumosa hérnia incisional mediana 

Fig. 3 : Pré-operatório. A: vista em AP. B: perfil.

Fig. 4 : Pós-operatório. A: vista em AP. B: perfil.
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