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Resumo 

 
Costa TN. Reconstrução transabdominal da linha média em pacientes 
submetidos a cirurgia de obesidade mórbida com hérnia incisional: técnica e 
resultados [tese]. São Paulo: ―Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo‖; 2017. 
 
Introdução: O fechamento do defeito e reforço com prótese por via aberta 
sempre foi o procedimento de escolha na hérnia ventral/incisional. A Cirurgia 
Minimamente Invasiva (CMI) mudou a maneira de preparar e dissecar a 
parede abdominal. Com o advento da laparoscopia iniciou-se a correção em 
ponte do defeito através da colocação e fixação intraperitoneal de tela. 
Entretanto, evidências científicas mostram os benefícios do fechamento do 
defeito e colocação retro muscular da prótese como melhor técnica cirúrgica. 
Objetivos: Demonstração de nova técnica cirúrgica com correção 
laparoscópica de hérnia incisional no paciente pós cirurgia bariátrica, com 
avaliação dos resultados peri-operatórios e impacto na qualidade de vida. 
Métodos: Entre outubro de 2012 e fevereiro de 2014, 15 pacientes em pós-
operatório de cirurgia para tratamento da obesidade mórbida foram 
submetidos a correção laparoscópica de hérnia incisional na linha média. O 
procedimento constitiu-se no fechamento do defeito e aproximação da linha 
média através do uso de grampeador linear laparoscópico, com a criação de 
espaço retro muscular onde a tela é posicionada e fixada. A seleção dos 
pacientes foi feita a partir de pacientes com hérnia incisional em sua linha 
média pós cirurgia bariátrica. Mulheres grávidas, pacientes com câncer ou 
contraindicações clínicas foram excluídos. Resultados: Quatro eram 
homens e onze mulheres. A idade média dos pacientes foi 52,3 anos (39 - 
67). O IMC médio da série foi de 42,68 kg/m2 (40,61 - 57) antes da cirurgia 
bariátrica e 29,2 kg/m2 (23 - 31,6) no momento da hernioplastia. Quanto ao 
tamanho, a média da largura foi de 4,98 cm (2,1 - 9) e comprimento de 14 
cm (7,5 - 20,5), com área média de 71,4 cm2 (21 - 138,7). O tempo cirúrgico 
médio foi de 114,33 min (85 - 170 min) e a média de internação hospitalar foi 
de 1,4 dias (1 - 6). Não houve complicações intra-operatórias ou imediatas. 
Um paciente apresentou seroma tratado conservadoramente uma semana 
após a cirurgia e outro paciente apresentou coleção retro muscular infectada 
tratada por drenagem percutânea. Dois pacientes apresentaram recidiva 1 
ano após o procedimento (13,3%). O Questionário de qualidade de vida 
(QOL) mostrou boa satisfação e melhora nas limitações com significância 
estatística. Conclusões: O estudo demonstrou uma nova técnica vídeo-
cirúrgica factível, segura e com baixos índices de complicação para o 
tratamento da Hérnia Incisional (HI) no doente obeso pós cirurgia bariátrica. 
Ademais obteve um impacto significante em sua qualidade de vida. 
 
Descritores: Hérnia Incisional; Laparoscopia; Parede Abdominal; Hérnia 
Ventral; Cirurgia Bariátrica; Obesidade.  



Abstract 

 
Costa TN. Laparoscopic transabdominal midline reconstruction in post 
bariatric surgery patients with incisional hernia: technique and results. 
[thesis]. São Paulo: ―Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo‖; 
2017. 
 
Background: Open suture and mesh reinforcement were the procedure of 
choice for ventral/Incisional hernia repair. The minimally invasive surgery 
(MIS) changed the way to dissect and prepare the anatomy of the abdominal 
wall. Laparoscopic approach with defect bridging and mesh fixation was 
described since 1993, but the concept of this procedure remains unchanged. 
Former evidences showed benefits with defect closure and retro-muscular 
mesh positioning as best surgical practice. Objectives: Demonstration of a 
new technique for laparoscopic correction of incisional hernias in patients 
submitted previously to bariatric surgery, along with the evaluation of its peri-
operative results and the impact in the quality of life (QOL). Methods: 
Between October 2012 and February 2014, 15 post bariatric surgery patients 
undergone laparoscopic midline incisional hernia repair. The procedure 
consisted in the use of a laparoscopic linear stapler to close the defect and 
approximate the midline, as well as creating a retro rectus space in which a 
mesh was deployed and fixated. Selection was based on incisional midline 
hernias post open bariatric surgery. Pregnant women, patients in the 
presence of cancer or with clinical contraindications were excluded. Results: 
Four patients were men and the other eleven women. The patients mean age 
was 52.3 years (range: 39 - 67). The mean BMI of the series was 42.48 
kg/m2 (range: 40,61 - 57) before the bariatric procedure and 29.5 kg/m2 
(range: 23 - 31.6) when the hernia repair was done. Regarding the size of the 
defects, the mean width was 4.98 cm (range: 2.1 - 9) and length of 14 cm 
(range: 7.5 - 20.5), the mean area was 71.4 cm2 (21 - 138.7). The mean 
surgical time was 114.33 min (range: 85 - 170), and the mean length of 
hospital stay was 1.4 day. No intraoperative or immediate postoperative 
complication or death occurred. One patient had a seroma treated 
conservatively one week after surgery and another had a retro muscular 
infection treated with percutaneous drainage. Two patients presented 
recurrence one year after the procedure (13.3%). QOL questionnaries 
showed satisfaction and improvement in limitations with statistically 
significance. Conclusions: The study showed a new laparoscopic technique 
for the treatment of incisional hernias in the obese patient post bariatric 
surgery. The procedure was feasible, safe and with low rates of 
complications, as well as statistically significant in the improvement of QOL. 
 
Keywords: Incisional Hernia; Laparoscopy; Abdominal Wall; Hernia, Ventral; 
Bariatric Surgery; Obesity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A eventração pode ser definida como uma protrusão de material 

visceral da cavidade abdominal através de um defeito ou fraqueza. Esse 

material protruso está contido por um saco fibroso em continuidade com o 

peritônio o qual passa por um orifício anormal da parede abdominal1. 

Segundo Chevrel (1997)2 o termo mais correto para ser utilizado para tal 

fenômeno seria o de Hérnia Incisional (HI). 

A HI é uma das complicações mais frequentes na cirurgia abdominal 

com incidência aproximada de 2 a 20 %3-5 com valores que podem atingir 91 

%6 em alguns casos devido a diversos fatores associados a esse problema 

ou mesmo a seu alto índice de recidiva após tratamento7.  

Em todo o mundo a HI apresenta-se como grande problema por sua 

alta incidência, prevalência e custos envolvidos em seu tratamento8. Dados 

da Europa, mais precisamente Alemanha, mostram que das 700 000 

laparotomias anuais cerca de 140 000 resultarão em HI, isto é, 20%9. A 

incidência chega a números ainda mais alarmantes como os demonstrados 

em estudos de outros países como os Estados Unidos10, com índices de até 

54,3% conforme reportado por Moussavian et al.11.  

Le Huu Nho et al. (2012)12 através de uma revisão da literatura 

demonstraram que a incidência média da HI nos estudos coletados era de 

9.9%, sendo maior nas incisões medianas comparadas com as transversas 

(11% a 4,7%; p=0.006). Outro ponto interessante demonstrado foi a menor 
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incidência pós cirurgia laparoscópica comparada com a aberta de apenas 

0,7% independente dos fatores de risco.  

A tabela 1 mostra uma compilação de estudos dos últimos 5 anos 

com seguimento mínimo de 1 ano e que demonstram a incidência de HI de 

acordo com a cirurgia realizada, tempo de seguimento, tipo de estudo, ano e 

número de pacientes. Nela pode-se ver a maior incidência da HI em 

pacientes submetidos à laparotomia por complicações sépticas. 

 

Tabela 1 -  Incidência de hérnia incisional conforme cirurgia 
 

Autor Ano N 
Tipo de 
Estudo 

Cirurgias 
Realizadas 

Segui-
mento 

(meses) 

Inci-
dência 
de HI  

Moussassian et 
al.

11
 

2010 92 Retrospectivo 
Peritonite 
Secundária 

72 
50 

(54,3%) 

Al-Azzawi et 
al.

13
 

2010 149 Retrospectivo Pancreatectomia 29 
63 

(42%) 

Kayashima et 
al.

14
 

2015 192 Retrospectivo 
Transplante 
hepático 

36 
60 

(31,3%) 

Nakayama et 
al.

15
 

2014 167 Retrospectivo 
Cirurgia 
colorretal 

21 
27 

(16,2%) 

de Goede et 
al.

16
 

2014 140 Retrospectivo 
Transplante 
hepático 

33 
60 

(43%) 

Almassar et 
al.

17
 

2012 204 Retrospectivo 
Aneurisma de 
Aorta 

60 (69,1%) 

van Ramshorst 
et al.

18
 

2012 374 Retrospectivo 
Várias Cirurgias 
Gastro-intestinais 

16 
75 

(20%) 

Gruppo et al.
19

 2012 1065 Retrospectivo 
Aneurisma de 
Aorta 

45,6 
124 

(11,6%) 

Fikatas et al.
20

 2013 810 Retrospectivo 
Transplante 
hepático 

21,1 
77 

(9,5%) 

N = número de pacientes 

 

Na cirurgia bariátrica o desenvolvimento de HI pós-procedimento é 

ainda maior, uma vez que o risco aumenta significativamente com o 
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incremento do IMC21. A média de incidência nestes pacientes chega a 20%, 

sendo maior em pacientes com HI prévia à cirurgia para perda de peso22,23. 

Além disso, a cirurgia bariátrica por via convencional tem várias 

complicações associadas à ferida operatória e ao descolamento do tecido 

celular subcutâneo (TCS). Esse fato aliado ao aumento da pressão intra-

abdominal e hipo-oxigenação vista em pacientes obesos leva ao maior risco 

de HI24. Já na cirurgia por via laparoscópica esse número é menor chegando 

a valores menores que 1%25, mesmo com os fatores de risco associados ao 

paciente obeso. 

Em relação a qualidade de vida (QOL), alguns trabalhos, 

principalmente europeus, mostram um grande impacto demonstrado em 

questionários como o SF 36 ou mesmo em outros aspectos como a 

cosmética e a percepção do corpo. Tais aspectos são demonstrados em 

trabalhos que comparam o paciente com hérnia e sem a doença18. Mussack 

et al.26 através do questionário SF 36 mostraram uma piora no componente 

físico com significância estatística (p = 0,01), assim como em outras 

medidas como cosmética (p=0,002) e imagem corporal (p<0,001). 

Outro ponto importante na epidemiologia e incidência da HI é o seu 

custo associado, envolvido diretamente no seu tratamento e potenciais 

retratamentos27. De acordo com estudo americano de 2012 o número de 

hernioplastias incisionais cresceu de 126.548 em 2001 para 154.278 em 

2006, com isso os custos em 2006 estimados eram de US $15.899 (95% IC 

$15.394–$16,404) por operação, de maneira a gerar um custo total de 

US $3.2 bilhões28. 
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Já no Brasil, de acordo com dados do Datasus no ano de 201429 a HI 

representa um grande problema com pouco foco em seu tratamento. Como 

foi demonstrado existe um pequeno número de hernioplastias incisionais 

realizadas no país (21.798, em valores absolutos) contra um imenso número 

de diagnósticos, que chegam a cinco vezes esse valor29. Além disso, há 

grande disparidade entre regiões (8681 da região sudeste contra 1076 da 

região norte, mesmo levando em conta a diferença populacional).  

O gráfico 1 mostra a distribuição de tratamento da HI em forma de 

mapa ilustrativo do Brasil dividido por macro regiões, de maneira a 

demonstrar o centralização das hernioplastias na região sudeste e uma 

mínima quantidade de procedimentos realizados na região norte, apesar de 

ser a maior região em área do país. 

 

Gráfico 1 -  Distribuição por regiões no Brasil da Hernioplastia Incisional 
(ano 2014) - Mapa (Fonte Datasus)29 
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Neste aspecto vale verificar o perfil epidemiológico da hernioplastia 

incisional no Brasil. Existem poucos trabalhos em relação a sua 

epidemiologia no país. Ramos et al. (2007), em artigo com poucos casos 

(n=47) mostraram a distribuição das HI segundo tipo de incisão, localização 

e os principais fatores de risco associados. Neste levantamento a maioria 

das HI eram de incisão mediana29 sendo a distribuição de seis supra-

umbilicais, sete infra e 16 concomitantes. Em se tratando dos fatores de 

risco, cardiopatia e obesidade foram os mais prevalentes, 10 e 14 

respectivamente30. 

Ainda em relação aos fatores envolvidos na etiologia da HI, faz-se 

necessário a avaliação dos fatores envolvidos na formação do problema 

para poder se programar o tratamento e eventuais prevenções como forma 

de reduzir custos e aumentar a recuperação do paciente31-35.  

Seguindo essa linha, existem aspectos predisponentes e outros que 

poderiam ser considerados como ―protetores‖ ou profiláticos, como o uso da 

tela profilática ou mesmo a técnica de fechamento da laparotomia36-40.  

Quanto à técnica para fechamento da incisão mediana, muito se tem 

discutido nos últimos anos. Israelson et al. desde 1997 propõem um 

fechamento com fios inabsorvíveis ou de absorção lenta, com pontos em 

uma razão de 4:1, isto é, o fio deve ter quatro vezes o tamanho da incisão, 

além de sutura contínua. Neste trabalho ele demonstrou menor incidência de 

HI e sob a visão da microscopia eletrônica, menor quantidade de micro 

abcessos na parede abdominal35. 
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Tais achados foram corroborados por dois grandes ensaios clínicos 

sobre o fechamento da parede abdominal em laparotomias: INSECT e 

ISAAC39,40. Eles se constituem em dois grandes estudos prospectivos, 

randomizados e multicêntricos, em que se provaram os benefícios do 

fechamento com sutura de absorção lenta39 e com sutura contínua e 

pequenas distâncias percorridas40. 

Ademais, em artigo da European Hernia Society (EHS) - Guidelines, 

publicado em fevereiro de 2015, mostram-se os mesmos benefícios 

descritos anteriormente de maneira a se tornar padronizada a melhor forma 

de fechamento para incisões na linha média37. 

Em relação à tela profilática no fechamento da parede, existem uma 

série de estudos prospectivos e comparativos quanto as suas vantagens e 

desvantagens. Em metanálise de 2013, Nachiappan et al. demonstraram um 

discreto benefício do uso de telas em pacientes de alto risco para 

desenvolvimento de HI como obesidade e aneurisma de aorta abdominal. No 

entanto, os trabalhos analisados não apresentavam tempo de seguimento 

significativo41. Outros artigos tentaram justificar o uso de telas com 

propriedades especiais (biológicas) ou em pacientes específicos, como o 

paciente obeso. Entretanto eles mostram apenas uma tendência à 

diminuição da incidência de HI com índices de infecção da ferida operatória 

iguais ou maiores, mais uma vez sem tempo de seguimento suficiente42-44. 

Com enfoque nos fatores de risco associados à formação da HI, 

existem várias comorbidades que estão ligadas ao aumento da sua 

incidência. Conforme mostra o gráfico 2, fatores como complicações 
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sépticas e diabetes assim como idade interferem bastante em seu 

desenvolvimento. No entanto o peso do Índice de Massa Corpórea (IMC) 

ainda se mostra de grande importância na formação do defeito abdominal45. 

 

 

Gráfico 2 -  Fatores de risco na população de hernioplastia incisional12 
 

 

O paciente obeso pós-cirurgia bariátrica, em especial, se constitui em 

grande fator de risco para a HI38-42. Conforme mostrado anteriormente, a 

obesidade é considerada um dos principais eventos na etiologia da doença, 

além de acompanhar-se de diversas comorbidades como o diabetes e o uso 

crônico de outras medicações como corticoides43.  

Em pacientes obesos a hipertensão intra-abdominal causada pela 

obesidade visceral aliada a hipertensão sistêmica tem grande impacto na 

etiologia da HI31,32. Outros estudos apontam ainda outros problemas como a 
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apneia do sono, estrutura do colágeno da fáscia e tendência reduzida à 

cicatrização como fatores etiológicos46-48. 

Ademais, a cirurgia para o tratamento da obesidade também tem 

grande impacto na formação da HI. Estes procedimentos quando por via 

aberta, apresentam altos índices de infecção de ferida operatória, assim 

como grandes descolamentos e dificuldade no fechamento adequado da 

parede abdominal48.  

Já com uma visão no tratamento dos pacientes portadores de HI, as 

diversas técnicas utilizadas levam em conta vários aspectos da doença 

como o tamanho, localização, tipo de paciente (idade, comorbidades, altura, 

peso, etc) e a sua chance de recidiva. Em relação ao tamanho diversos 

estudos mostram a maior dificuldade técnica com piores chances de 

sucesso em hérnias grandes, isto é, quanto maior a hérnia maior sua chance 

de complicações e recidiva49. Em relação a localização, sabe-se que hérnias 

localizadas perto de regiões ósseas (suprapúbicas e próximas aos arcos 

costais) têm maior chance de insucesso. A recidiva, por sua vez, também 

tem grande impacto no tratamento da HI, uma vez que a complexidade e 

chance de nova recidiva aumentam com o número de cirurgias realizadas50. 

Dessa forma, uma determinada técnica pode favorecer um restrito 

grupo de pacientes em detrimento de outro. Sendo assim, o procedimento a 

ser utilizado deve levar em conta todos os aspectos mencionados aliados às 

possibilidades técnicas de cada procedimento. A tabela 2 mostra as diversas 

técnicas convencionais (via laparotômica) para o tratamento da HI51. 
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Tabela 2 -  Técnicas para tratamento da Hérnia Incisional51 
 

Técnica Descrição 

Onlay52 Técnica que consiste no fechamento do defeito 
abdominal, descolamento do tecido subcutâneo 
e colocação e fixação da tela na posição pré-
aponeurótica (Aponeurose anterior) 

Sublay (Rives-Stoppa)53 Consiste na dissecção da região da aponeurose 
posterior, fechamento desta fáscia, colocação 
da tela nesta posição (sublay) Fechamento da 
aponeurose anterior posteriormente. 

Inlay54 Técnica que posiciona a tela em "ponte" entre 
os dois ventres musculares do reto-abdominal 

Underlay54 Consiste na colocação da tela em posição 
intraperitoneal, com ou sem o fechamento do 
defeito. Nesta técnica a pressão abdominal 
auxilia na fixação da prótese. 

Separação de componentes55,56 Técnica que pode ser utilizada em hérnias de 
grande tamanho e que consiste na separação 
dos músculos laterais de forma a facilitar a 
aproximação da linha média. 

 

 

Conforme mostra a tabela 2, existem várias possibilidades de 

abordagem do paciente com HI. Todas elas se diferenciam no seu acesso, 

fechamento do defeito e posicionamento da prótese com sua fixação. Na 

abordagem mais utilizada em nosso meio (técnica ONLAY), o defeito é 

fechado e uma prótese é colocada após descolamento do tecido celular 

subcutâneo (TCS) com posterior posicionamento de dreno nesta região. No 

paciente obeso com o TCS espesso esta dissecção seria ainda maior com 

maiores possibilidades de complicações inerentes. 

Portanto a técnica a ser usada na correção da hérnia incisional deve 

contemplar e vencer os fatores predisponentes da formação e recidiva da 

hérnia, assim como os fatores protetores dessa doença. 
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Sendo assim, a técnica de Rives-Stoppa se constitui como uma das 

técnicas mais aceitas por seu baixo índice de recidiva e complicações 

associadas57-59. 

Consiste em acesso aberto, inicialmente com identificação da hérnia e 

seu conteúdo, abertura do saco herniário e redução das estruturas presentes 

nele. Depois de adequada visualização de seu conteúdo é realizada incisão 

na bainha posterior do músculo reto abdominal (MRA) e descolamento até a 

borda lateral deste músculo (Figura 1A).  

O defeito medial então é fechado com sutura contínua e uma prótese 

é posicionada na região retro muscular e fixada (Figura 1B).  

Posteriormente a aponeurose anterior do MRA é fechada da mesma 

forma que sua porção posterior e por fim a pele é suturada (Figura 1C). 
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Figura 1 A e B - Técnica Rives Stoppa com colocação retro muscular de 
prótese. A - descolamento da aponeurose posterior do MRA / B 
- fechamento da aponeurose posterior e colocação de tela 

 

 

Figura 1C -  Técnica Rives Stoppa com colocação de prótese retro 

muscular 
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Os grandes benefícios desta técnica seriam o posicionamento da tela 

atrás do músculo reto abdominal e o fechamento completo do defeito em 

dois planos separados. 

Em relação ao posicionamento retro muscular, também conhecido na 

língua inglesa como sublay, sabe-se que tem vantagens em relação aos 

outros possíveis locais de inserção da prótese60,61. Ele permite uma maior 

vascularização local com maior migração de macrófagos e consequente 

cicatrização, com menor índice de infecções locais, fato que representaria 

menor risco de recidiva da hérnia52,62. A figura 2 mostra os possíveis 

posicionamentos da tela na hernioplastia ventral63. 

 

 

Figura 2 -  Possíveis posicionamentos da tela na hernioplastia ventral63 
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Outro aspecto levantado sobre a técnica seria o fechamento do 

defeito com aproximação dos ventres musculares (músculo reto abdominal) 

de maneira a reconstruir a parede abdominal e criar uma nova linha média. 

Tal fato corrobora com a melhora da função do abdome medida por QOL ou 

mesmo por outros testes da função muscular, tanto in vitro como in vivo64-66. 

Em comparação com as outras técnicas pode-se ver menor recidiva, 

menos risco de infecção e melhor impacto na QOL53. 

No entanto a técnica descrita anteriormente se constitui em uma 

cirurgia por acesso laparotômico, isto é, por via aberta com todas as suas 

morbidades e complicações associadas, principalmente na pele e TCS.  

Entretanto, com os avanços tecnológicos a cirurgia minimamente 

invasiva (MIS) ganha espaço no tratamento das diversas doenças cirúrgicas, 

dentre elas a HI. No mundo a tentativa por essa abordagem cresce pouco 

como demonstra estudo francês de 201267 e é corroborado pelo gráfico 3 em 

que demonstra-se que no Brasil a abordagem pela via laparoscópica é 

quase nula (dessa forma, não representada no gráfico).  

, 
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Gráfico 3 -  Relação entre Hernioplastia incisional laparoscópica e aberta 
na França (Vermelho e Azul) e Brasil (Verde e Azul)29,67 
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Tal abordagem (MIS) tem seus benefícios cirúrgicos gerais e 

específicos no tratamento da HI, principalmente no paciente obeso68. 

Diversos estudos mostram as vantagens do pneumoperitônio com CO2 no 

procedimento69, assim como a redução do tempo de internação e 

principalmente na dor pós-operatória e nas taxas de infecção, sem, no 

entanto, repercutir na recidiva da hérnia. Na cirurgia bariátrica, por exemplo, 

Froylich et al. mostram o grande impacto da via de acesso laparoscópica em 

termos de infecção, recuperação pós-operatória e morbidades70. 

Contudo, em se tratando da hernioplastia incisional, essa via de 

abordagem também apresenta dificuldades e complicações relacionadas ao 

próprio método ou às técnicas utilizadas. Inclusive no paciente obeso com 

índices de recidiva e complicações possivelmente maiores que em outras 

populações71. 

A tabela 3 mostra uma relação de estudos e as complicações mais 

frequentes relacionadas à hernioplastia laparoscópica como seroma e 

infecção de prótese72,73. 
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Tabela 3 -  Complicações cirúrgicas na Hernioplastia Incisional 
Laparoscópica72,73 

 

Autor Ano 
Número 

de 
Pacientes 

Dor 
(%) 

Seroma 
(%) 

Infecção 
(%) 

Obstrução 
intestinal + 
Reoperação 

(%) 

Enterotomia 

Olmi et al. 
74

 2006 178 * 4 0,6 * * 

Chelala et al.
75

 2007 400 2 2 0 * * 

Palanivelu et al.
76

 2007 721 3 8 0 * * 

Moreno-Egea et 
al.

77
 

2010 200 0 3 0 0,5 * 

Sharma et.al.
78

 2010 1242 1 25 0,16 0,6 * 

Itani et al.
79

 2010 73 * 6 2 * 4,1 

Eker et al.
80

 2013 94 12,7 7 4 * 5,3 

Média 
  

1,5 8,4 0,04 0,55 4,7 

 

 

Não obstante, a via laparoscópica também tem diversas técnicas 

diferentes entre si, com resultados conflitantes e sem um padrão definido de 

abordagem72,73. Na tabela 4, estão resumidas as técnicas mais utilizadas 

com sua via de acesso e resultados. 
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Tabela 4 -  Técnicas minimamente invasivas para o tratamento da Hérnia 
Incisional72,73  

 

Técnica Descrição 

IPOM 
81

 Primeira técnica descrita é a mais utlizada, consiste na 
colocação intraperitoneal da tela fixada com grampos ou 
sutura. IPOM: Intra peritoneal onlay mesh. 

PPOM/ TAAP / TEP 
82

 Modificações da técnica original com colocação pré-
peritoneal da prótese como forma de evitar complicações 
associadas à tela.  

TAAP: Transabominal pré-peritoneal  

TEP: Transperitoneal  

PPOM: Pré-peritoneal onlay mesh 

Separação de componentes 
endoscópica 

83
 

Técnica descrita como separação dos músculos laterais do 
abdome através da via endoscópica, para posterior 
correção da hérnia abdominal por via aberta ou 
laparoscópica. 

TAR (Transverus Abdominis 
Release) 

84
 

Consiste na liberação do músculo tranverso abdominal 
realizada por via posterior para reconstrução adequada da 
linha média. Tal técnica ganhou espaço com a utilização 
da tecnologia robótica. 

 

 

Conforme se observa na tabela 4, a grande maioria das cirurgias 

laparoscópicas realizadas para a correção da HI leva em conta a correção 

sem tensão do defeito com colocação intraperitoneal de prótese e fixação 

desta na parede abdominal de diversas maneiras72. A técnica IPOM 

(Intraperitoneal Onlay Mesh), a qual foi a primeira a ser utilizada em 1993 

por LeBlanc81 preconiza a colocação intraperitoneal da prótese com margem 

mínima de 5 cm do tamanho original do defeito com fixação junto a parede 

abdominal seja por sutura ou grampos. Em pacientes com hérnias 

incisionais próximas as regiões inguinais técnicas como TAAP 

(transabdominal) e TEP (transperitoneal) poderiam ser utilizadas 

mimetizando o tratamento da hérnia inguinal primária.  
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Diante dessa discussão dois aspectos importantes desse tipo de 

abordagem devem ser contemplados: o fechamento do defeito com 

reconstrução da parede abdominal e o posicionamento adequado da 

prótese. 

No que tange o fechamento do defeito com posterior colocação de 

prótese, alguns artigos mostram um benefício da melhora da função da 

parede abdominal e menor número de complicações, mesmo que seja 

apenas uma tendência. Mas tal correção do defeito esbarra nas limitações 

dos movimentos laparoscópicos e tecnologias existentes atualmente85. 

Outro fato importante na abordagem laparoscópica mencionada seria 

a possibilidade de colocação da prótese em outros lugares diferentes da via 

intraperitoneal por suas complicações associadas e pelos benefícios 

mostrados de outras locações da prótese, como o espaço retro muscular 

(sublay)86. 

Neste sentido, surgem outros trabalhos com o intuito de mudança da 

técnica laparoscópica para contemplar novo posicionamento da tela ou 

mesmo novas possibilidades de reconstrução da parede abdominal87. 

Schroeder et al. em 201288 propõe uma abordagem retro muscular para a 

colocação da tela, sem, no entanto fechar o defeito. As Figuras 3a e 3b 

mostram um desenho da técnica e uma visão da dissecção e fixação da tela 

na posição retro muscular. 
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Figura 3a -  Desenho da técnica com colocação retro muscular de prótese 
por laparoscopia88 

  

 

Figura 3b -  Fotos da técnica com colocação retro muscular de prótese por 
laparoscopia88 

 
 

 

Por todo o exposto, faz-se necessário um tratamento com as 

vantagens das diversas abordagens mencionadas previamente, como 

reconstrução da linha média, colocação retro muscular de prótese e o 

acesso vídeo-cirúrgico. Tal técnica seria a modificação de um procedimento 

por via aberta já consagrado, elevado à condição da cirurgia minimamente 

invasiva: Rives-Stoppa laparoscópico. 

Assim, com as possibilidades técnicas oferecidas por este 

procedimento, associados aos benefícios da cirurgia minimamente invasiva, 
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representada pela laparoscopia, este trabalho propõe a criação de nova 

técnica vídeo-cirúrgica para o tratamento da HI em um grupo de pacientes 

altamente suscetíveis ao problema em questão e com grandes dificuldades 

técnicas em seu tratamento: pós-operatório de cirurgia para tratamento da 

obesidade mórbida.  

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Objetivos  
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2 OBJETIVOS 

 

 

Demonstração de nova técnica laparoscópica (MIS) com intuito de 

tratar a HI, mediana, de tamanho variável e supra-umbilical em pacientes 

submetidos previamente a laparotomia para tratamento da obesidade 

mórbida. 

Avaliação dos resultados peri-operatórios, radiológicos, complicações 

e impacto na qualidade de vida dos pacientes submetidos ao procedimento 

proposto.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Métodos  
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3 MÉTODOS 

 

 

Trata-se de estudo prospectivo, realizado no Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Disciplina de Cirurgia 

do Aparelho Digestivo no período de outubro de 2012 a março de 2015.  

Este estudo foi submetido à Comissão de Ética Médica deste hospital 

(Anexo A) e todos os pacientes assinaram um termo de consentimento livre 

e esclarecido (TCLE) (Anexo B), por se tratar de um trabalho com 

intervenção. 

Foram selecionados 15 pacientes, 11 mulheres e 4 homens, 

submetidos previamente a laparotomia mediana supra-umbilical como via de 

acesso para tratamento cirúrgico da obesidade mórbida (Gastroplastia com 

derivação gastrojejunal em Y de Roux) e que desenvolveram HI no pós 

operatório.  

Os critérios de inclusão e exclusão foram: 

-  Critérios de inclusão: Pacientes submetidos à derivação 

gastrojejunal com incisão mediana supraumbilical e 

desenvolvimento de HI. 

-  Critérios de exclusão: Pacientes com contraindicação clínica, 

gestantes e hérnias gigantes (>10 cm). 

Todos os pacientes foram submetidos a um preparo pré-operatório, 

avaliação clínica, exame físico, Questionário de Qualidade de Vida (QOL), 
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exame físico, avaliação radiológica e classificados de acordo com o tipo de 

hérnia como se explica a seguir.  

 

 

3.1 Preparo pré-operatório 

 

Todos os pacientes são orientados quanto ao estudo com 

intervenção. A técnica é explicada e o paciente entende e concorda com os 

riscos e benefícios. Ele assina o TCLE e é avisado dos outros 

procedimentos a que vai ser submetido como o questionário de QOL, 

avaliações clínicas, tomografia computadorizada antes e depois do 

procedimento.  

 

3.1.1 Avaliação clínica e risco cirúrgico 

Os pacientes são submetidos à avaliação pré-operatória de risco 

cirúrgico, a seguir são avaliados pelo anestesista para gradação do risco 

anestésico e programação da anestesia. 

 

3.1.2 Questionário de Qualidade de Vida (QOL) 

Ainda na consulta pré-operatória o paciente preenche um questionário 

de qualidade de vida bem estabelecido para a avaliação das limitações 

físicas, mentais e vitalidade pré-procedimento: SF-3689 (Anexo C). Este 

questionário foi escolhido por se tratar da base mais utilizada para avalição 

geral a que se propõe o trabalho para este tipo de tratamento. 
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Neste estudo foi usada a versão traduzida para o português que se 

mostra com qualidade comparada à avaliação padrão90 (Anexo D). 

Após coleta dos dados estes são submetidos aos cálculos para a 

quantificação dos scores que serão mencionados (Anexo E). 

 

3.1.3 Exame físico  

O Exame Físico padrão é realizado no paciente com foco na 

avaliação abdominal com inspeção (Figura 4), palpação e percussão, tanto 

na posição estática como na manobra de Valsava91. 

 

Figura 4 -  Exame físico do paciente no pré-operatório (A seta aponta 
abaulamento na região supra-umbilical) 
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3.1.4 Avaliação radiológica 

Após a avaliação ambulatorial inicial o paciente realiza uma 

tomografia computadorizada (TC) com contraste via oral no equipamento: 

GE Discovery 64. 

A TC é avaliada pelo mesmo radiologista em todos os casos em suas 

posições axial e sagital, e as medições são realizadas de forma transversal e 

longitudinal nos seus maiores diâmetros, assim como o posicionamento da 

hérnia na parede anterior do abdome92-94. 

 

3.1.5 Classificação 

Após a avaliação radiológica, a HI de cada paciente é classificada 

conforme o Guia da Sociedade Europeia de Hérnia (EHS)95,96. 

Na Figura 5a, pode-se ver a classificação conforme a posição 

longitudinal da hérnia de MI a M5, uma vez que todas as hérnias eram 

medianas, supra-umbilicais e epigástricas. 

Na Figura 5b pode-se ver como são feitas as medidas para o diâmetro 

longitudinal e transversal do defeito na parede abdominal de cada paciente. 

Já na tabela 5 segue-se como são realizadas as anotações da 

classificação de cada hérnia. Estas são utilizadas na coleta de dados para a 

programação dos resultados. 
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Figura 5a -  Classificação conforme distância longitudinal 95,96 
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Figura 5b -  Classificação conforme largura e tamanho95,96 
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Tabela 5 -  Classificação conforme largura, tamanho e posição95,96 

 

 

 

3.1.6 Coleta de dados  

Após a coleta de todos os dados mencionados previamente, assim 

como as características demográficas (idade, peso, altura, IMC, 

comorbidades, tempo entre a cirurgia bariátrica e a hernioplastia), estes são 

computados em planilha eletrônica, Microsoft Excel®, para posterior análise 

que será mostrada no capítulo de resultados. 
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3.2 Técnica cirúrgica 

 

O paciente é internado no mesmo dia do procedimento com no 

mínimo 8 horas de jejum, conforme orientação anestésica para diminuir risco 

de aspiração de conteúdo gástrico para as vias aéreas. 

 Ele adentra a sala e é posicionado conforme demonstrado a seguir. 

Todos eles são sondados por cateter urinário número 14. Antibioticoterapia 

com cefalosporina de primeira geração é utilizada e repetida a cada 2 horas 

caso necessário. 

Anestesia geral é realizada com o uso de rocurônio como relaxante 

muscular e o TOF (Train Of Four – Equipamento que mede o grau de 

relaxamento do paciente) são aplicados para manutenção do relaxamento97. 

No final da cirurgia seu antídoto, sugamadex, é usado. Tal procedimento 

deve ser realizado para manter completo relaxamento durante a cirurgia e 

assim evitar dificuldades técnicas. 

 

3.2.1 Posicionamento do paciente e equipe 

Como mostra a Figura 6a o paciente é posicionado em decúbito 

dorsal horizontal com os membros superiores juntos ao corpo. Além disso, é 

realizada uma angulação de 15 graus, em hiperextensão, na altura do 

quadril do paciente, abaixando a altura das coxas em relação ao tronco. 

A equipe cirúrgica é posicionada conforme mostra a Figura 6b com o 

cirurgião à direita do paciente e o auxiliar e instrumentador ficam a esquerda 

do paciente.  
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Figura 6a -  Posicionamento do paciente 
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Figura 6b -  Posicionamento da equipe cirúrgica  

 

 

3.2.2 Acesso à cavidade abdominal e pneumoperitônio 

O pneumoperitônio é realizado através da insuflação de gás carbônico 

(CO2) por punção com agulha de Veress no quadrante superior esquerdo do 

paciente. Para isso é utilizado o aparelho com pressão de 12 - 15 mm de 

mercúrio e fluxo de 35 l/minuto. (Figuras 7a e b). 

Cirurgião(

Instrumentador(

Auxiliar(
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Após a insuflação e obtenção da pressão intracavitária adequada (12 

– 15 mm de mercúrio) é realizada a introdução no hipocôndrio esquerdo de 

cânula descartável de 5 mm para visualização e inspeção com ótica de 30 

graus e programação do posicionamento das demais cânulas (Figura 8). 

 

Figura 7a -  Pneumoperitônio – Aparelho de insuflação  
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Figura 7b -  Pneumoperitônio – Agulha de Veress 
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Figura 8 -  Acesso a cavidade e passagem da ótica de 30 graus 
 
 
 

3.2.3 Posicionamento das cânulas 

Realizada a inspeção da cavidade prossegue-se com a passagem de 

trocateres de 12 mm supra púbico, 5 mm em fossa ilíaca direita e 11mm ou 

5 mm em fossa ilíaca esquerda. Em alguns casos uma cânula adicional de 5 

mm é introduzida em hipocôndrio esquerdo, conforme necessidade (em 

vermelho) (Figuras 9a e b). 
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Figura 9a - Esquema do posicionamento dos trocateres 

 

 

Figura 9b -  Posicionamento dos trocateres 

5"mm"
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3.2.4 Dissecção da hérnia 

O defeito é visualizado e as aderências são ressecadas ou desfeitas 

com tesoura laparoscópica monopolar (Figura 10a). 

Tal procedimento é realizado até redução de todo conteúdo herniário 

e a exposição completa do defeito da parede anterior visto internamente 

conforme mostra a Figura 10b. 
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Figura 10a -  Dissecção das aderências com a hérnia 

 
 

 

Figura 10b - Aspecto do defeito dissecado 
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3.2.5 Posicionamento do grampeador laparoscópico 

Realiza-se uma incisão transversa no peritônio a 4 cm da cicatriz 

umbilical com eletro cautério, a 2 cm da linha média bilateralmente, 

buscando enxergar as fibras musculares posteriores dos mm retos do 

abdome. Com a utilização de uma pinça laparoscópica romba, apoiada na 

aponeurose posterior, disseca-se o espaço retro muscular de ambos os 

ventres dos músculos retos do abdome. 

Através de uma das incisões realizadas previamente introduz-se o 

grampeador laparoscópico 60 mm com carga verde conforme se pode ver 

nas Figuras 11 a e b.  

O primeiro grampeamento é o mais trabalhoso e pode requerer ajuda 

de uma pinça ou sutura para trazer as aponeuroses próximas as mandíbulas 

do grampeador, com a pressão de CO₂ mais baixa. 
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Figura 11a -  Introdução do grampeador laparoscópico a 4 cm da cicatriz 
umbilical 
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Figura 11b -  Posicionamento do grampeador laparoscópico a 4 cm da 
cicatriz umbilical  
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3.2.6 Criação do espaço retro muscular 

Após o primeiro grampeamento, outros são realizados 

longitudinalmente (quatro a seis disparos), em sequência, até a região do 

apêndice xifoide (Figura 12a), de forma a criar um espaço retro muscular 

conforme mostra a Figura 12b. 

Dessa maneira os ventres do músculo reto abdominal são 

aproximados assim como o defeito visto pela aponeurose posterior (Figura 

12c). 

 

 

Figura 12a -  Posicionamento do grampeador na criação do espaço retro 
muscular 
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Figura 12 b - Espaço retro muscular criado 
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Figura 12c -  Espaço retro muscular, demonstrando aproximação dos 
ventres musculares e linha de grampeamento 
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3.2.7 Posicionamento da prótese (tela) 

Com a criação do espaço retro muscular a prótese é inserida por uma 

das cânulas através da punção supra púbica, Figuras 13a, b e c. 

Neste estudo foi utilizada uma tela parcialmente absorvível pelos seus 

benefícios locais, como: menor reação local, baixo risco de infecção e maior 

migração de macrófagos87 (Ultrapro® da empresa Ethicon™). A tela é fixada 

com o uso de grampeador de hérnia laparoscópica da marca Securestrap® 

da empresa Ethicon™. Ela é posicionada látero-lateralmente até cobrir o 

músculo reto-abdominal e longitudinalmente do xifoide até pouco abaixo (5 

cm) da abertura feita do peritônio, a 4 cm da cicatriz umbilical. 

 

 

Figura 13a -  Espaço retro muscular e posicionamento da tela - visão lateral 
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Figura 13b - Espaço retro muscular e posicionamento da tela - visão frontal 

 

 

Figura 13c -  Espaço retro muscular e posicionamento da tela - visão interna 
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3.2.8 Aspecto final 

Após a colocação da prótese e fixação desta, a incisão na 

aponeurose posterior é fechada por sutura continua com fio absorvível (PDS 

2-0) (Figura 14a).  

A pele do local das punções é fechada com sutura absorvível 

(monocryl 4-0) com pontos intradérmicos (Figura 14b). 

 

 

Figura 14a - Aspecto final - visão interna (Tela totalmente coberta) 
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Figura 14b - Aspecto final - visão externa 
 

 

  



Métodos 51 

  

 

3.3 Acompanhamentos pós-operatório 

 

O paciente é enviado a recuperação pós-anestésica e a seguir vai à 

enfermaria. Todos eles recebem dieta assim que bem acordados e analgesia 

conforme demanda com dipirona ou opioides fracos (Tramadol® 50 mg) se 

necessário. 

Caso não ocorram complicações o paciente é liberado no dia seguinte 

a operação, com retorno ambulatorial em 7 dias, 30 dias, 3 meses e 1 ano. 

Todos realizam tomografia computadorizada de controle com 30 dias da 

cirurgia e 1 ano para avaliação de complicações e recidiva. 

 

 

3.4 Coletas de dados pós-operatórios 

 

Todos os dados do intra-operatório como tempo cirúrgico e 

complicações precoces são coletados, assim como a analgesia utilizada pelo 

paciente e tempo de internação. Essas informações são compiladas em 

tabelas que serão apresentadas nos resultados. 

Nos retornos pós-operatórios informados é realizado exame físico e 

QOL com o mesmo questionário (1 ano). 
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3.5 Análise estatística 

 

A análise estatística foi realizada com a utilização do programa 

Minitabtm.  

Inicialmente foi utilizado o teste de Anderson-Darling para determinar 

se as variáveis apresentavam distribuição normal (Anexo F). Após a 

constatação que algumas das variáveis não apresentavam normalidade, 

optou-se pela realização do teste de Mann-Whitney com IC= 95% (Anexo 

G). Considerou-se a diferença estatisticamente significante quando p<0,05. 
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4 RESULTADOS 

 

 

Todos os pacientes foram submetidos ao procedimento no Instituto 

Central do Hospital das Clínicas da FMUSP no período de outubro de 2012 a 

março de 2014. 

Abaixo seguem as características dos pacientes, resultados 

operatórios, avaliações gerais, complicações e recorrências.  

 

 

4.1 Características dos pacientes 

 

Quatro pacientes eram homens e onze mulheres. Duas pessoas 

apresentavam Diabetes Mellitus tipo II em tratamento com hipoglicemiante 

oral; cinco eram hipertensos em monoterapia com medicamento oral. Quatro 

pacientes tinham cirurgias prévias, dois deles relacionadas à hernioplastia 

incisional ventral. 

Na tabela 6 pode-se ver o perfil demográfico dos pacientes com sua 

idade, IMC, estado nutricional, tempo de cirurgia, comorbidades e perda de 

peso. 

 

  



Resultados 55 

  

 

Tabela 6 -  Perfil demográfico dos pacientes submetidos à cirurgia 
bariátrica aberta (4 Homens/11 mulheres) 

 

Caso Idade 
IMC pré 
(Kg/m

2
) 

IMC pós 
(Kg/m2) 

Perda 
de peso 

(Kg) 

Albumina 
(g/dL) 

Comorbidades 

Tempo 
entre as 
cirurgias 

(anos) 

1 55 42,00 29,2 28,0 4,1 HAS 8 

2 54 41,33 24,9 37,0 3,9   3 

3 51 42,00 31,5 41,0 3,9   2 

4 52 49,58 31,6 47,0 4,7 HAS 2 

5 39 40,30 27,7 49,0 4,7   2 

6 40 43,30 23,1 56,0 4,4 HAS 5 

7 54 49,10 29,9 45,0 4,3   2 

8 42 43,00 24,6 57,0 4,3 DM 2 

9 55 52,90 31,6 57,0 4,6   2 

10 67 45,00 30,8 35,0 4,2 DM/HAS   

11 39 42,61 31,0 36,0 4,2   6 

12 65 42,68 29,0 36,0 4 HAS  2 

13 59 40,61 28,9 41,0 4,1   2 

14 45 57,00 29,5 69,0 2,9 Hepatite C   

15 67 40,89 26,7 32,0 4     

Média 52,3 44,82 28,7 44,4 4,2   3,2 

Mediana 54 42,68 29,2 41,0 4,2   2 

 

A idade média dos pacientes foi de 48,4 anos (variação 39-65). Todos 

os pacientes apresentaram perda de peso importante, no entanto mantinham 

uma condição nutricional adequada avaliada pela albumina. Em relação às 

comorbidades nota-se uma distribuição de hipertensão e diabetes 

principalmente. O tempo médio entre a cirurgia da obesidade e a 

hernioplastia foi de 2,87 anos variando de 1 a 8. 
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A tabela 7, por sua vez, mostra as características da hérnia assim 

como sua classificação de acordo com a EHS. Em sua maioria eram hérnias 

de linha média (M2-3) com largura entre 4 e 10 cm (W2). Seu comprimento e 

largura média foram de 14 e 4,49 respectivamente e o número de hérnias 

variou de 1 a 4. Nesta tabela também se veem as hérnias secundárias (2) e 

as recidivas pos-operatórias. 

 

Tabela 7 -  Características e classificação da HI  
 

Caso 
Largura 

(cm) 
Comprimento 

(cm) 
Área 
(cm2) 

Classificação 
(Largura) 

Classificação 
(Localização) 

Recidiva 
(pré 

protocolo) 
Recidiva 

1 4,00 16,30 65,2 w2 m2/m3 Sim Não 

2 2,10 10 21 w1 m2/m3 Não Não 

3 4,90 12,7 62,2 w2 m2/m3 Não Não 

4 3,50 20 70 w1 m2/m3 Não Não 

5 5,00 11,40 57,2 w2 m2 Não Não 

6 3,00 9,6 28,8 w1 m2 Não Não 

7 4,90 20,50 100,4 w2 m2 / m3 Não Não 

8 9,00 14,35 129,2 w2 m2 Não Não 

9 3,30 14,90 49,2 w1 m2 Não Não 

10 4,60 19,50 89,7 w2 m2 / m3 Não Não 

11 7,30 190 138,7 w2 m2 / m3 Não Sim 

12 6,60 10,90 71,9 w2 m2 Sim Não 

13 5,10 7,50 38,3 w2 m2 Não Não 

14 6,84 14,60 99,9 w2 m2 Não Sim 

15 4,60 10,80 49,7 w2 m2/m3 Não Não 

Média 4,98 14,14 71,4 

    Mediana 4,90 14,35 65,2 
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4.2 Resultados operatórios 

 

Em relação aos resultados operatórios, os dados mais importantes 

estão compilados na tabela 8. 

A maioria necessitou apenas de dipirona, no entanto seis pacientes 

(40%) utilizaram opioide (Tramadol® 50 mg) no pós operatório, todos eles 

apenas uma dose nas primeiras 24 horas. As complicações serão discutidas 

em separado. 

 

Tabela 8 -  Resultados operatórios  
 

Pacientes Tempo cirúrgico (min) Analgesia Internação (dias) 

1 170 Dipirona 1 

2 110 Dipirona  1 

3 110 Opioide 1 

4 120 Dipirona 1 

5 90 Dipirona 1 

6 110 Dipirona 1 

7 120 Opioide 1 

8 110 Opioide 2 

9 160 Opioide 1 

10 105 Dipirona 1 

11 85 Dipirona 1 

12 110 Opioide 1 

13 120 Dipirona 1 

14 100 Opioide 1 

15 95 Dipirona 6 

Média 114,33 
 

1,40 

Variação 85 - 170 
 

1 * 6 
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4.3 Resultados radiológicos  

 

Conforme exposto anteriormente todos os pacientes realizaram 

tomografia computadorizada (TC) no pré-operatório e no pós-operatório 

recente e tardio (30 dias e 1 ano).  

Um exemplo dos achados de imagem pode ser visto nas figuras 15a-

d. Nas imagens axiais nota-se completo fechamento do defeito, além de um 

alongamento lateral e consequente aproximação dos ventres dos músculos 

reto-abdominais.  

Já na Figura 15e nas imagens sagitais, vê-se o fechamento do defeito 

com o reposicionamento e reconstrução completa da parede abdominal, com 

imediata aproximação do defeito e manutenção com o tempo decorrido. 

(Figura 15f) 

A Figura 16 mostra como é realizada a medição do defeito. 
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Figura 15a -  TC pré-operatória - Axial (caso 1) 

 

Figura 15b - TC pós-operatória - Axial (caso 1) 
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Figura 15c -  TC pré-operatória - Axial 2 (caso 1) 

 

Figura 15d - TC pós-operatória - Axial 2 (caso 1) 
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Figura 15e - TC pré e pós-operatória - Sagital (caso 1 e 2) 
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Pré-operatório              30 dias      1 ano 

Figura 15f -   Evolução pós-operatória 

 

 

 

Figura 16 -  Medição do defeito por TC 
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4.4 Avaliação da qualidade de vida 

 

Foram realizadas as perguntas de QOL antes e depois do 

procedimento (1 ano) com o questionário SF-36 (Anexos C e D)89,90. Os 

resultados absolutos (médias) podem ser vistos na tabela 9. 

Nela pode-se ver o ganho na limitação física representada pela sigla 

LF (25 – 91,67) além da melhora nas limitações emocionais (LE) de 55,51 a 

84,37. Entretanto outros aspectos, como a saúde mental (SM), não 

apresentaram esta variação positiva. 

 

Tabela 9 -  Resultados QOL – SF 36 (médias) 
 

  Pré-operatório Pós-operatório 

Capacidade Funcional 34,67 84,33 

Limitação Física 25,00 91,67 

Estado Geral 30,13 71,44 

Dor 30,47 78,47 

Vitalidade 42,67 74,67 

Aspectos Sociais 30,83 76,85 

Limitação Emocional 55,51 84,37 

Saúde Mental 62,13 73,87 

 

 

Já os gráficos 4 e 5 mostram esses mesmos resultados sob outra 

perspectiva. Em vermelho o pré-operatório e em azul o pós-operatório, 

mostrando os mesmos ganhos mencionados da tabela 9, com ganhos 

principalmente em limitação física e emocional, além da dor. 
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Gráfico 4 -  Resultados pré e pós-operatórios SF-36 (média) 
 

 

Gráfico 5 -  Resultados pré e pós-operatórios SF-36 (mediana) 
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4.5 Análise estatística 

 

A análise estatística foi realizada com utilização do programa Minitab. 

Foram analisados todos os scores correspondentes ao SF-36 antes e depois 

do procedimento. Essas variáveis (scores) foram submetidas ao teste de 

Anderson-Darling (Anexo F) para avaliar se apresentavam distribuição 

normal. Como não apresentavam este tipo de distribuição optou-se pela 

utilização do teste de Mann-Whitney com intervalo de confiança (IC) de 95 % 

(Anexo G). Considerou-se a diferença estatisticamente significante quando 

p<0,05. 

Cada um dos aspectos avaliados pelo SF-36 foi estudado 

separadamente. No gráfico 6 pode-se ver a diferença das médias entre o pré 

e o pós-operatório (dos pacientes submetidos às intervenções). 

 

 

Gráfico 6 -  Resultados pré e pós-operatórios SF-36 (média) 
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Na tabela 10 encontram-se os resultados das análises estatísticas 

com a média pré e pós operatórias, assim como o p correspondente à 

análise.  

Todos os espectros avaliados apresentaram melhora no ―score‖. CF, 

LF, Dor, VT e AS com significância estatística (p<0,05). 

No entanto LE e SM apresentaram uma tendência a melhora, mas 

sem significância estatística (p= 0,0701 e 0,0544, respectivamente). 

 

Tabela 10 -  Resultados QOL – SF 36 (Análise estatística)  
 

Score/SF36 Média Pré  Média Pós p 

Capacidade funcional 34,67 84,33 0,0001 

Limitação por aspectos físicos 25,00 91,67 <0,0001 

Estado geral de saúde 30,13 71,44 0,0002 

Dor 30,47 78,47 <0,0001 

Vitalidade 42,67 74,67 <0,0001 

Aspectos sociais 30,83 76,85 <0,0001 

Limitação por aspectos 
emocionais 55,51 84,37 0,0701 

Saúde mental 62,13 73,87 0,0544 

 

 

  



Resultados 67 

  

 

4.6 Complicações 

 

Não houve nenhuma complicação pós-operatória imediata ou 

mortalidade no estudo.  

Uma paciente apresentou seroma no pós-operatório (Figura17) com 

tratamento conservador e resolução completa após 4 semanas. 

Outro paciente do sexo masculino apresentou no quarto dia pós-

operatório febre, calafrios e dor abdominal. Realizada TC que mostrou 

coleção retro muscular na região da prótese. Este paciente foi tratado por 

punção percutânea guiada por TC (Figuras 18a-c) e uso de antibioticoterapia 

de amplo espectro. 

Ele permaneceu internado por 6 dias e o dreno foi retirado após 2 

semanas com resolução completa da coleção e infecção. Culturas foram 

colhidas do material com identificação de germe (S.aureus) sensível a 

antibioticoterapia introduzida (Vancomicina). 

A tabela 11 mostra os resultados das complicações segundo 

classificação de Clavien-Dindo98. 
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Tabela 11 - Complicações segundo classificação de Clavien-Dindo98 
 

Caso Complicação Clavien-Dindo 

1 Não * 

2 Seroma I 

3 Não * 

4 Não * 

5 Não * 

6 Não * 

7 Não * 

8 Seroma I 

9 Não * 

10 Não * 

11 Não * 

12 Não * 

13 Não * 

14 Coleção retro muscular IIIa 

15 Não * 
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Figura 17 -  Seroma visto a TC Axial e Sagital (Caso 2) 
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Figura 18a -  Hematoma reto muscular drenado - Sagital (Caso 14) 
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Figura 18b -  Hematoma reto muscular drenado - Axial (Caso 14) 

 
  

 

Figura 18c - Hematoma reto muscular drenado – Axial 2 (Caso 14) 
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4.7 Recidiva 

 

Duas recidivas (13,3%) foram encontradas neste estudo no 

seguimento mínimo de 1 ano. A primeira delas 4 meses após a cirurgia, 

suspeitada no exame físico do paciente no retorno ambulatorial e confirmada 

por exame de tomografia computadorizada. A Figura 19a mostra o exame 

pré-operatório deste paciente e a figura 19b demonstra a recidiva em seu 

plano sagital. Tais imagens mostram a recidiva ao final do grampeamento, 

altura do abdome inferior, como se pode ver nas figuras 19c e d (que 

mostram o plano axial do exame). 

Esse paciente foi reoperado por via convencional e o achado foi uma 

recidiva na parte distal da correção (Figura 19e) com possível falha na 

cobertura da prótese ocorrida no procedimento do estudo. 

A outra recidiva ocorreu mais tardiamente, 1 ano, no paciente 

submetido a drenagem percutânea de coleção retro muscular. Nas figuras 

20 a e b nota-se a reconstrução da parede abdominal, no entanto com uma 

falha em sua porção média, provavelmente relacionada a complicação 

prévia deste paciente. As Figuras 20 c e d mostram a mesma reconstrução 

da parede, no entanto com a mesma falha descrita em sua porção média. O 

paciente foi submetido a novo procedimento por via convencional sem 

complicações. 
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Figura 19a -  Pré-operatório de paciente com recidiva - Sagital (Caso 11) 

 
 

 

Figura 19b -  Pós-operatório de paciente com recidiva - Sagital (Caso 11) 
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Figura 19c - Pré-operatório de paciente com recidiva – Axial (Caso 11) 
 

 

Figura 19d -  Pós-operatório de paciente com recidiva - Axial (Caso 11) 
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Figura 19e -  Pós-operatório de paciente com recidiva - Visão na 
reoperação por via aberta (Caso 11) 

  



Resultados 76 

  

 

 

Figura 20a -  Pré-operatório de paciente com recidiva (Paciente submetido 
a drenagem de hematoma retro muscular) -  Axial (Caso 14) 

 

 

Figura 20b -  Pós-operatório de paciente com recidiva (Paciente submetido 
a drenagem de hematoma retro muscular) -  Axial (Caso 14) 
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Figura 20c -  Pré-operatório de paciente com recidiva (Paciente submetido 
a drenagem de hematoma retro muscular) - Sagital (Caso 14) 

  

 

Figura 20d - Pós-operatório de paciente com recidiva (Paciente submetido a 
drenagem de hematoma retro muscular) -  Sagital (Caso 14) 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

A hérnia incisional (HI) é um grande problema epidemiológico, tanto 

no mundo4,5,10,99, como no Brasil30. Seu tratamento implica em altos 

custos10,18,100 e grande impacto na qualidade de vida do paciente25,101,102. 

Anualmente são realizadas uma grande quantidade de laparotomias no 

Brasil30 e no mundo, desses procedimentos aproximadamente 20% terão 

HI100. Com essa grande incidência, o número de cirurgias para correção do 

problema também aumenta no mundo e com isso os custos associados 

também sobem. Segundo Poulose et al. (2012)28 mais de 3 bilhões de 

dólares foram gastos em 350.000 reparos realizados no ano de 2006 no 

Estados Unidos.  

No paciente obeso a grande espessura do tecido subcutâneo, 

associada às alterações do colágeno46,47,103 predispõe a uma incidência de 

HI ainda maior, podendo aumentar de 2 a 3 vezes dependendo dos fatores 

de risco associados104,105, de forma a ter um peso ainda maior nos custos e 

na qualidade de vida106. 

Com o aumento das cirurgias para tratamento da obesidade mórbida, 

várias complicações começaram a aparecer em seu seguimento pós-

operatório. Dentre elas, a HI se destaca por seu grande impacto no paciente 

emagrecido, principalmente quando o procedimento é realizado por via 

aberta. Como descreve Ramshot (2015)18, quando este procedimento é feito 

por via laparotômica a incidência chega a 45 %, contra 0,1 % por via 
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laparoscópica. Entretanto, conforme a Sociedade Brasileira de cirurgia 

bariátrica, no Brasil ainda se realizam bastantes cirurgias bariátricas por via 

convencional (aberta), principalmente na rede pública (Sistema Único de 

Saúde – SUS), sendo apenas 35% realizadas por laparoscopia em 

2010107,108. 

Como forma de tentar reduzir essas altas incidências, vários fatores 

foram propostos, como as técnicas de abertura e fechamento das incisões 

ou o uso de próteses profiláticas. No entanto, algumas delas ainda carecem 

de melhores evidências como é o fato do uso de tela em pacientes com alto 

risco de desenvolvimento de HI41-44,109, como o paciente obeso por exemplo. 

Sua grande desvantagem seriam as complicações relacionadas à infecção e 

descolamento do tecido subcutâneo, sem evidente benefício. Outras 

técnicas se provaram eficientes, como o fechamento com fios inabsorvíveis 

ou de absorção lenta e o fechamento com razão 4:136,39,40. Mesmo assim, a 

incidência neste grupo específico de pacientes se mantém elevada.  

Para o seu tratamento, existem diversas técnicas descritas, podendo 

ser realizadas por via convencional ou minimamente invasiva. Entretanto 

apesar dos avanços tecnológicos, a cirurgia aberta ainda se mantem muito 

mais acessível do que a cirurgia por laparoscopia67,110, mesmo com 

trabalhos demonstrando as vantagens da laparoscopia em relação aos 

custos111 e à recuperação do paciente portador de HI112. No paciente obeso 

esses benefícios são ainda maiores71,113,114. Froylich et al. (2015)70 mostrou 

grande vantagem no tratamento de HI por via laparoscópica nestes 
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pacientes em termos de complicação de ferida operatória e recidiva, apesar 

de ainda se manter elevada em relação ao paciente não obeso. 

 No que tange a cirurgia aberta existem muitas técnicas para o 

tratamento da HI. Conforme mostra a tabela 2 elas se diferem basicamente 

no tipo de dissecção (Separação de componentes, por exemplo), 

reconstrução e posicionamento da prótese com sua fixação. Conforme 

aceito na literatura27,53,59,101 o procedimento com melhores resultados quanto 

à infecção, aceitação do paciente e recidiva da doença seria a técnica de 

Rives-Stoppa: Reconstrução da parede abdominal com fechamento da 

parede anterior em dois planos e colocação retro muscular da tela58. 

Entretanto esse tipo de técnica ainda não pôde ser reproduzida pela 

cirurgia laparoscópica, principalmente devido à dificuldade na dissecção do 

espaço retro muscular e reconstrução da parede abdominal com os 

instrumentos utilizados atualmente. Vários autores propuseram alternativas 

para se aproximar do procedimento de Rives-Stoppa88,116,117, mas ainda com 

grande esforço técnico e sem os resultados previstos pela cirurgia (falha no 

posicionamento ou não fechamento da linha média). 

Seguindo esses princípios e o grande impacto da HI no paciente 

obeso foi realizada nova técnica cirúrgica baseada no procedimento de 

Rives-Stoppa aliado à possibilidade de uso da cirurgia minimamente invasiva 

(laparoscopia) para tratamento da HI118 em pacientes pós cirurgia para 

tratamento da obesidade. Tal procedimento foi avaliado seguindo as 

recomendações da literatura internacional relacionada ao tratamento da 

hérnia, como classificação bem estabelecida e avaliações com uso de 
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métodos radiológicos e questionários de qualidade de vida bem descritos na 

atualidade. 

 

 

5.1 Resultados demográficos e operatórios 

 

Depois de realizados os procedimentos nos 15 pacientes estudados, 

várias informações foram coletadas quanto a sua demografia, caracterização 

da hérnia, resultados operatórios e pós-operatórios assim como o 

seguimento. 

Conforme demonstrado nos resultados, a maioria dos pacientes 

apresentava IMC de obesidade grau1 (30-35 Kg/m2) ou sobrepeso (25-30 

Kg/m2) e IMC médio de 28,7 Kg/m2. Esse fato é de grande importância neste 

trabalho, uma vez que o IMC é um dos fatores de risco para dificuldade 

técnica e recidiva no tratamento da HI119,120. Sabe-se que o IMC acima de 25 

(pior acima de 40) predispõe a um risco aumentado para infecções de ferida 

operatória e consequentemente recidiva da doença121,122. Além disso, 

durante a lise de aderências a gordura abdominal torna o procedimento mais 

difícil e perigoso com maior chance de lesões inadvertidas123. 

Em relação aos riscos demográficos para a HI, a idade, comorbidades 

e o estado nutricional têm grande peso. Neste estudo a idade variou de 39 a 

67 anos com média de 52,3 anos e mediana de 54 anos, fator que não 

demonstrou nenhum impacto na formação da hérnia ou risco de recidiva. 

Quanto às comorbidades, um terço apresentava hipertensão arterial 
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sistêmica, dois pacientes (15 %) apresentavam Diabetes Mellitus (DM) e um 

paciente era portador de hepatite C sem cirrose e sem nenhum tipo de 

tratamento. Desses pacientes descritos apenas o individuo portador de 

hepatite C apresentou complicação possivelmente não associada à sua 

comorbidade (infecção retromuscular que será descrita posteriormente). Os 

demais, apesar do risco sabido124,125 de complicação associados 

principalmente ao DM, não apresentaram qualquer alteração pós-operatória.  

O estado nutricional é um dos fatores de grande importância na 

formação da HI, principalmente em indivíduos pós-cirurgia bariátrica. 

Verifica-se na tabela 6 que os pacientes perderam em média 44 Kg e seu 

IMC médio passou de 44,3 para 28,7 Kg/m2. Tais indivíduos foram avaliados 

nutricionalmente através da medida da albumina sérica pré-operatória126. Em 

geral eles apresentavam-se adequadamente nutridos com albumina média 

de 4,2. Apenas um paciente tinha um risco nutricional aumentado com 

albumina de 2,9. Tal paciente apresentou a maior perda de peso do grupo 

(69 Kg) e no pós-operatório teve infecção retro muscular e posteriormente 

recidiva após 1 ano de procedimento. Como foi apenas um paciente e 

apresentou outra complicação infecciosa, o estado nutricional pode ter 

contribuído, mas foi apenas um dos fatores para a complicação descrita. 

O tempo entre a cirurgia bariátrica e a intervenção da hérnia 

apresentou média de 3,2 anos, com variação de 2 a 8 anos. Em pesquisa da 

literatura não há avaliação ou repercussão de tal variável, visto que 

normalmente o paciente espera pouco para ser operado. No nosso meio, 

existe uma espera, principalmente no paciente pós-cirurgia bariátrica, de 
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forma a impactar na qualidade de vida pré-operatória e consequentemente 

no ganho pós-operatório, principalmente no aspecto emocional. 

Por outro lado, conforme demonstrado anteriormente, para adequada 

avaliação do procedimento, a doença (HI) deve ser também adequadamente 

estudada. A classificação da hérnia é feita pela sociedade europeia de 

hérnia (EHS) e preconiza as avaliações quanto a sua localização, tamanho e 

reparos prévios (figura 5).  

De acordo com a localização, as hérnias podem estar na linha média 

ou região lateral (tabela 5). Dentre elas, este trabalho procurou concentrar-

se nas hérnias de linha média e suas subclassificações. Nesta localização 

elas se dividem em cinco tipos (M1-5) conforme demonstrado na tabela7. Os 

pacientes estudados apresentavam hérnias epigástricas (M2) ou hérnias 

compostas por epigástricas e umbilicais (M2/M3)(46,7% e 53,3% 

respectivamente). Tal fato é bem explicado pelo tipo de incisão realizada na 

cirurgia bariátrica, incisão mediana supra-umbilical. Outro ponto importante 

na localização foi a quantidade de hérnias compostas, o que comprova a 

necessidade de reconstrução de toda a linha média e não apenas da região 

acometida113,127. 

Quanto ao tamanho sabe-se que ele influencia em complicações 

operatórias, principalmente ligadas à dissecção e à ferida operatória128. A 

EHS propõe classificações de forma a dividir basicamente em três grandes 

grupos: menores que 4 cm (W1), entre 4 e 10 cm (W2) e maiores que 10 cm 

(W3)(tabela 7). Por se tratar de estudo de descrição técnica, um dos critérios 

de exclusão utilizados foi o de hérnias gigantes, isto é, maiores que 10 cm 
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(W3) pelo seu risco associado. Desta forma, os pacientes apresentavam 

apenas hérnias W1 (26,7 %) ou W2 (73,3 %). Seu comprimento médio foi de 

14,14 cm (7,5 - 20 cm), largura média de 4,98 cm (2,1 - 9 cm) e área de 

71,43 cm2 (21 - 129,15 cm2). Além disso, neste trabalho não houve 

correlação do tamanho da hérnia com as complicações, que serão descritas 

posteriormente. 

Por fim, os reparos prévios também são levados em conta. As HI 

podem ser primárias ou secundárias se forem ou não já recidivadas. No 

estudo em questão dois pacientes haviam sido submetidos à hernioplastia 

incisional antes da intervenção (um e dois anos). Tal fato tem impacto nas 

consequências do seguimento destes pacientes, pois como demonstra a 

literatura, as hérnias secundárias tem um risco aumentado de até 2 vezes de 

recidiva e complicações da ferida operatória129. Entretanto neste estudo os 

pacientes submetidos à tentativa prévia de hernioplastia não apresentaram 

nenhuma complicação pós-operatória ou recidiva. 

Em se tratando de uma descrição de técnica operatória, o 

procedimento cirúrgico se torna importante, desde o acesso realizado, o 

posicionamento do paciente e das cânulas, até os materiais utilizados e a 

maneira como é feita esta utilização. 

O paciente é posicionado em decúbito dorsal horizontal com membros 

superiores e inferiores ao longo do corpo. Ademais, é realizada discreta 

‗quebra‘ da mesa cirúrgica na altura do quadril do paciente de 15 graus, 

conforme mostra a figura 5a/b. Esse posicionamento é muito importante 

durante o procedimento cirúrgico, uma vez que permite completo acesso a 
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toda a lateral do paciente para facilitar a lise de aderências e a angulação do 

quadril permite a entrada do grampeador linear pela incisão supra púbica 

para reconstruir a linha média. As cânulas são posicionadas para auxílio na 

lise de aderências e na dissecção do espaço retromuscular. Neste tempo é 

muito importante manter uma distância de 20 cm do ―alvo‖ a ser operado, 

dessa forma as cânulas devem respeitar tal regra. Conforme mostra a figura 

8 a/b, sua distribuição permite a visualização lateral e por via inferior, de 

maneira a possibilitar a lise de aderências e no decorrer da cirurgia a 

abordagem inferior permite visualização direta do espaço retro muscular 

criado para adequada revisão, hemostasia, colocação e fixação da prótese a 

ser utilizada.  

O pneumoperitônio é realizado através de agulha de Veress no 

hipocôndrio esquerdo do paciente, conforme preconiza Palmer et al.130, por 

se tratar de lugar com pouca aderência e segurança considerável. Nos 

pacientes estudados, apesar de haver cirurgia prévia em região de abdômen 

superior, não houve qualquer intercorrência na instituição do 

pneumoperitônio através desse acesso. Na literatura, vários autores utilizam 

tal procedimento na cirurgia para reparo de HI73,95,96. Após insuflação do gás 

carbônico (CO2) na cavidade abdominal é realizado inventário e lise de todas 

as aderências com a parede anterior do abdome. Esse passo é muito 

importante para completa visualização de toda a linha média e avaliação 

quanto a defeitos não identificados no pré-operatório131. Dos pacientes 

submetidos à técnica descrita, todos eles apresentavam grande quantidade 

de aderências no abdômen superior e 73,3 % apresentavam mais que um 
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defeito na parede abdominal. Outro aspecto importante na lise de aderências 

são as complicações associadas a ela, principalmente lesões inadvertidas 

em alças de intestino delgado, que podem representar até 9,3% em séries 

de casos operados por laparoscopia132. Em nosso estudo não houve 

nenhum tipo de lesão identificada no intra ou pós-operatório. 

Uma característica muito importante da técnica é a criação do espaço 

retromuscular com reconstrução da linha média ao mesmo tempo. Tal fato é 

conseguido através do uso do grampeador linear que aproxima os ventres 

musculares junto à aponeurose superior ao mesmo tempo em que aproxima 

a aponeurose posterior e separa essas duas estruturas através do corte com 

sua lâmina, criando o espaço retromuscular (Figuras 10, 11). Esse tipo de 

reconstrução se assemelha à técnica de Rives-stoppa realizada por via 

aberta. Entretanto no procedimento clássico, a aponeurose posterior é 

inicialmente descolada dos ventres musculares e posteriormente fechada. A 

seguir coloca-se a prótese (tela) e posteriormente a aponeurose anterior e o 

músculo reto-abdominal são fechados. Em nossa técnica, todo esse 

procedimento é realizado em uma só vez, economizando tempo e 

movimentos desnecessários, importantes na cirurgia minimamente invasiva. 

Entretanto para a introdução do grampeador linear deve-se criar um 

espaço adequado com dissecção parcial da parte posterior ao músculo reto-

abdominal (MRA) bilateralmente. Isso é realizado através de incisão 

transversa ao nível da linha arqueada e descolamento inferior do peritônio 

para permitir que a tela se posicione ao menos cinco centímetros abaixo do 

início da linha de grampeamento27,53,59,101. Após este passo, uma pinça 
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laparoscópica romba pode ser utilizada e introduzida através da linha 

arqueada por sobre a aponeurose posterior de maneira a separar o plano 

entre o MRA e a fáscia posterior, já que o plano tem poucos vasos nesta 

região, uma vez que o plexo lateral nutre os músculos anteriores133,134. 

Com a criação do espaço retromuscular e a reconstrução da parede 

abdominal fazem-se necessário neste momento à colocação e fixação da 

tela. Sabe-se que o uso da prótese tem grande impacto na recidiva da hérnia 

nestes pacientes135. Neste trabalho foi utilizada a tela Ultrapro®, que se trata 

de tela de prolene composta, macroporosa e de baixo peso (lightweight). Tal 

tipo de tela tem as vantagens de menor reação local e melhor migração de 

macrófagos, proporcionando melhor conforto e integração ao tecido136. Em 

artigo, Rickert et al.136 compararam a tela de prolene inabsorvível com a 

parcialmente absorvível (Ultrapro®) e não obtiveram diferenças quanto à 

recidiva. Já Ladurner R. et.al. demonstrou que a tela de alto peso 

(heavyweight) quando comparada com a de baixo peso também não 

demonstrava diferenças138. Dessa maneira, foi optado pela utilização da tela 

em questão com no mínimo 5 cm maior que o defeito original em cada um 

dos lados conforme determina a EHS95, fixada com grampeador absorvível 

de tela (Securestrap®). A opção pela fixação com este mecanismo é 

corroborada na literatura a qual não mostra diferença em termos de dor pós-

operatória ou complicações quando comparada a outros tipos de fixação 

como cola ou sutura139. 

Após todos os passos descritos a tela fica na posição sublay 

conforme discutido previamente, com todos os benefícios associados a este 
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tipo de posicionamento como menor risco de complicações de ferida 

operatória e menor recidiva52,62,140. Nesta série de casos foi optado pela não 

realização de drenagem conforme se preconiza na técnica aberta devido ao 

posicionamento com pouco descolamento e boa vascularização54.  

As características operatórias e o seguimento do paciente também 

foram utilizados na avaliação do procedimento como um todo, dentre elas o 

tempo cirúrgico, tempo de internação e o controle álgico se destacam. 

O tempo cirúrgico médio foi de 114,3 minutos (85 - 170 minutos), 

dado este comparável à literatura26,67. Em artigo de comparação entre a 

técnica laparoscópica tradicional (IPOM) e a cirurgia robótica com 

reconstrução da linha média e colocação retro muscular de prótese, o tempo 

cirúrgico médio foi de 121 minutos para a laparoscopia e 245,6 minutos para 

a cirurgia robótica, sendo ainda maiores que o presente estudo141. 

O tempo de internação é outra variável bastante utilizada nas 

avaliações pós-operatórias de pacientes submetidos a determinado 

procedimento. Neste trabalho o tempo de internação variou de um a seis 

dias com média de 1,4. Entretanto a maioria dos indivíduos permaneceu 

internada por um dia, apenas um paciente ficou seis dias no hospital devido 

à complicação pós-operatória que será discutida. Tais dados são 

semelhantes aos apresentados em séries de casos por cirurgia 

minimamente invasiva, o que demonstra a menor agressão da técnica em 

questão em contraste com a cirurgia clássica, aberta142. 

A analgesia foi avaliada através da análise dos medicamentos 

utilizados no pós-operatório pelos pacientes. 60% dos pacientes utilizaram 
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apenas analgesia simples com Dipirona e 40 % necessitaram de uma dose 

de opioide (tramadol). Quanto à dor nos primeiros dias de pós-operatório, os 

artigos mostram altos índices mesmo quando feita por laparoscopia, com 

melhora nos dias subsequentes, mesmo com uso de outros tipos de 

fixação143,144. Neste trabalho isso pode ser bem visto, já que 40% 

necessitaram de opioide no primeiro dia e no seu acompanhamento 

apresentaram grande melhora, inclusive no questionário de qualidade de 

vida relacionado à dor (tabela 8). 

As complicações, outro fator importante no seguimento dos indivíduos 

submetidos à técnica descrita, foram classificadas de acordo com Clavien-

Dindo (tabela 11). Na tabela é possível ver dois seromas (13,33 %) e uma 

infecção retromuscular (CD IIIa). Quanto aos seromas existem autores que 

os consideram não como complicação, mas evolução pós-operatória 

esperada neste tipo de tratamento. Segundo eles tal evolução pode 

representar até 70% dos casos operados por laparoscopia145. Nos pacientes 

submetidos à cirurgia de Rives-Stoppa por via aberta pode chegar a 

40%58,59. No entanto eles causam ansiedade para o paciente e podem 

necessitar de intervenção, o que pode ocorrer em 9,52% dos casos segundo 

Oprea et al.101. 

A outra complicação apresentada foi uma infecção retro muscular que 

necessitou de intervenção com drenagem guiada por tomografia (figura 

16a/b). Neste caso foi utilizada antibioticoterapia além da drenagem. O 

paciente permaneceu internado por seis dias e manteve antibióticos por via 

oral por mais 8 dias. Conforme já descrito na literatura, por não se tratar de 
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tela fluorada é possível o tratamento sem a necessidade de retirada da 

prótese146. Tal paciente evolui bem após tratamento, entretanto 12 meses 

após o ocorrido apresentou recidiva, fato que corrobora com artigos que 

identificam a infecção como grande fator na ocorrência da recidiva147. 

A recidiva, por sua vez, apresentou-se em dois casos (13,3%) no 

seguimento mínimo de 1 ano e mediana de 2 anos. A primeira foi 

identificada no paciente descrito, após infecção retromuscular. Este mesmo 

paciente também se apresentava com albuminemia abaixo dos valores 

adequados (2,9), fato que pode ter contribuído ainda mais para a 

ocorrência148. A outra recidiva apresentada ocorreu após seis meses em 

suspeita no exame físico. Durante a reoperação, por via aberta, foi 

identificado defeito na região onde se iniciava o grampeamento e a tela não 

estava nesta localização. Provavelmente por falta de fixação adequada na 

região de cinco centímetros abaixo do início da linha de grampos, a tela 

pode ter migrado e não reforçado a região de forma adequada149. Em estudo 

de hernioplastias ventrais por via laparoscópica Hawn et.al. mostrou recidiva 

média de 26% com números de até 40%150. Em relação à técnica clássica 

de Rives-Stoppa a recidiva varia entre 0-32%59. Desta forma, o índice de 

recidiva encontrado no presente estudo é comparável tanto à laparoscopia 

como à técnica clássica de Rives-Stoppa (em torno de 10%).58 

O seguimento pós-operatório conforme descrito anteriormente foi de 

no mínimo um ano, no entanto apresentou mediana de dois anos. Isso foi 

feito de acordo com artigos que mostram que os achados de qualidade de 

vida tendem a se estabilizar após seis meses151. 
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5.2 Resultados de imagem 

 

A avaliação dos pacientes submetidos ao procedimento foi 

complementada pelo uso de exames de imagem. Sabe-se que o exame 

físico sozinho, realizado por um especialista, tem chance de falha de 23%91, 

dessa forma uma complementação seria mandatória. 

Para essa adequada avaliação optou-se pelo uso da tomografia 

computadorizada (TC) por se tratar de um excelente método na detecção de 

hérnias94,152, avaliação da musculatura153 e na predição de complicações e 

necessidades de maiores descolamentos ou utilização de técnicas 

diferenciadas154. 

No início do estudo alguns pacientes foram submetidos à 

ultrassonografia, abandonada após constatação da superioridade da TC152. 

Dessa forma, todos eles foram submetidos à TC pré-operatória, 30 dias e 1 

ano após o procedimento. Ademais dois pacientes realizaram o exame fora 

destas datas por suspeita de complicações no exame físico, um deles com 

recidiva comprovada e o outro com detecção de seroma tratado 

clinicamente. O tempo escolhido para a realização dos exames foi baseado 

no índice de complicações e chance de recidiva150. 

Vários aspectos são interessantes de ser apontados nos exames 

realizados. O primeiro deles é a reconstrução da parede abdominal 

semelhante à reportada na técnica de Rives-Stoppa58. Nas imagens pode-se 

ver a linha de grampeamento vertical, com aproximação completa dos MRA. 
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Além disso, nota-se o alongamento da musculatura anterior e dos 

músculos laterais. Estudos demonstram haver hipotrofia da musculatura 

lateral nos pacientes portadores de HI, neste caso houve alongamento com 

permanência da espessura155-157. Este fato torna-se ainda mais interessante 

quando se nota a mudança do formato da cavidade abdominal, com 

aumento da distância anteroposterior e diminuição da distância lateral, 

mostrando um ―acinturamento‖ do paciente, advindo da reconstrução de toda 

a parede abdominal. 

Tais evidências se mostram presentes desde o trigésimo dia pós-

operatório e se mantém com o tempo conforme mostra a figura 14f. Já que 

uma crítica seria a falta de manutenção das alterações descritas 

anteriormente, conforme se vê em outras técnicas158. 

Ademais, através desses exames, foi possível a identificação e 

acompanhamento das complicações, como nos casos de seroma e até 

mesmo tratamento como foi feito através da drenagem guiada por TC do 

espaço retromuscular do paciente com infecção neste sítio. 

 

 

5.3 Resultados de qualidade de vida 

 

A qualidade de vida dos pacientes submetidos a qualquer tipo de 

reparo de hérnia é muito importante no seguimento deles. Existem muitas 

opções de questionários para esta avaliação, alguns mais genéricos que 

visam avaliar a parte física e emocional e outros mais específicos de 
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determinadas doenças. Neste trabalho foi utilizado o Short-Form 36 (SF-36) 

que se trata de um questionário genérico que avalia oito espectros da 

qualidade de vida: Capacidade física (CF), limitação física (LF), estado geral 

(EG), Dor, Vitalidade (VT), aspectos sociais (AS), limitação emocional (LE) e 

saúde mental (SM). A opção por este questionário se deu por se tratar do 

mais utilizado nas avaliações e comparações de hernioplastias159 e por ser o 

melhor para avaliação tanto da parte física como mental160. 

O SF-36 foi aplicado no pré-operatório e após 180 dias a um ano, 

essa data foi escolhida, pois de acordo com Christoffersen et al.151 os 

pacientes submetidos à hernioplastia têm uma queda nos scores nos 

primeiros dias de pós-operatório com melhora importante após três meses e 

estabilização em seis meses a um ano. Esse dado é corroborado com outros 

artigos que comparam a qualidade de vida nos reparos de hérnia ventral e 

incisional161. 

Os pacientes apresentaram melhora em todos os oito scores 

avaliados. Assim como em outros trabalhos de pós-operatório de 

hernioplastia incisional o maior ganho foi na capacidade física e limitação 

física162. Nestes espectros o ganho foi de 34,67 para 84,33 e de 25 para 

91,67, respectivamente. Tal aspecto pode ser explicado pela melhora da 

função da parede abdominal vista em pacientes submetidos à reconstrução 

desta101. Pacientes submetidos apenas à correção em ponte, isto é, sem 

fechamento do defeito, tendem a ter menor ganho destes fatores162. 

Em relação ao estado geral, vitalidade e dor houve melhora, assim 

como o descrito por outros autores161,162. Entretanto os trabalhos que 
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avaliaram a evolução da qualidade de vida demonstraram uma piora 

importante no primeiro dia, principalmente em relação à dor, com ganho 

gradual e melhora pós 30 dias, como demonstrado neste estudo. 

A parte emocional aqui demonstrada pela limitação emocional e 

saúde mental, teve também ganho após o procedimento. No entanto esse 

ganho foi bem menor que os outros espectros. Na LE variou de 55,51 para 

84,37 e na SM de 62,13 para 73,87. Esse menor ganho também é 

evidenciado nos artigos citados anteriormente161,162, talvez pelas 

características da própria doença em questão. Além disso, a população 

submetida ao reparo neste estudo se trata de indivíduos pós-cirurgia para 

tratamento da obesidade, o que pode implicar na sua saúde mental e 

limitação emocional independente da presença de HI163. 

 

5.3.1 Análise estatística  

 

Os resultados apresentados anteriormente foram submetidos à 

análise estatística utilizando-se o Minitab®. Inicialmente foi utilizado teste de 

Anderso-Darlin para verificar a normalidade dos dados. Constatou-se que 

nem todas as variáveis eram normais, desta forma optou-se pela utilização 

do teste de Mann-Whitney para comparação dos dados antes e depois do 

procedimento (Anexo F). Os dados foram então comparados e considerou-

se estatisticamente significante quando o p fosse menor que 0,05. 

Dos scores analisados apenas a LE e SM não apresentaram 

significância estatística (p=0,07, p=0,054, respectivamente) Isso está de 
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acordo com a discussão anterior que mostra um menor ganho nestes 

espectros apesar da tendência demonstrada pelos dados. 

As demais variáveis mostram melhora estatisticamente significantes, 

corroborando mais uma vez com a descrição prévia de ganho principalmente 

nos espectros físicos (CF, p=0,0001; LF- p<0,0001) (Tabela 9). 

 

 

5.4 Análises críticas 

 

É possível destacar alguns pontos passíveis de crítica ao presente 

estudo. Ele se constitui em um número pequeno de pacientes evitando 

comparações com outros procedimentos ou possíveis desfechos diferentes 

do esperado, entretanto o objetivo foi a demonstração da técnica, eficácia e 

segurança desta.  

O uso de um instrumento genérico para avaliação da qualidade de 

vida também pode ser destacado, uma vez que existem questionários 

específicos para a hérnia como o CCS (Carolinas Comfort Score)164. 

Segundo Jensen et al. (2017)159 em avaliação quanto os questionários de 

qualidade de vida nos trabalhos de hernioplastia notou que o SF-36 era o 

mais utilizado, entretanto os autores propunham seu uso combinado com um 

instrumento mais específico como o CCS. 

A analgesia também poderia ser avaliada de melhor forma, através de 

outras técnicas como as escalas visuais (VAS - Visual Analogue Scale/ VRS 

- Verbal Rating Scale), já que teriam resultado mais fidedigno que o utilizado 
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neste estudo165. Tal coleta não foi realizada devido ao foco em outras 

características operatórias e à deficiência na coleta deste tipo de informação 

na enfermaria em que o estudo foi realizado. 

Por fim, outro ponto de interesse foi a falta de comparação com outras 

técnicas, mais uma vez devido ao objetivo inicial de demonstração de novo 

procedimento e falta de padronização do tratamento da HI. No futuro, há de 

se tentar compará-la com os demais procedimentos a fim de se saber o real 

papel desta técnica, suas indicações mais precisas e suas diferenças com 

os outros métodos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Conclusões  

 

  



Conclusões 99 

  

 

6 CONCLUSÕES 

 

 

O presente estudo demonstrou uma nova técnica vídeo-cirúrgica com 

fechamento da linha média e aproximação dos músculos retos do abdome 

com colocação de prótese retro muscular (Rives-Stoppa) para o tratamento 

da Hérnia Incisional (HI) em um grupo específico de pacientes, o doente 

obeso pós-cirurgia bariátrica. 

Tal técnica se demonstrou factível, segura, com baixos índices de 

complicação e recidiva dentro do esperado pela literatura. Ademais obteve 

um impacto significante na qualidade de vida do paciente após ser 

submetido ao procedimento. 
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7 ANEXOS 

 

7.1  Anexo A - Carta Comissão de Ética – HCFMUSP 
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7.2 Anexo B - TCLE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

_______________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 
RESPONSÁVEL LEGAL 

1. 
NOME:.......................................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO ....................................................................... Nº ............. APTO: ........ 
BAIRRO:............................................................. CIDADE ........................................ 
CEP:........................................ TELEFONE: DDD (............) ..................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL .......................................................................................... 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .............................................. 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO: ................................................................. Nº.............. APTO: ............ 
BAIRRO: .............................................................. CIDADE: .................................... 
CEP: ......................................... TELEFONE: DDD (............)................................... 

___________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: ―TRATAMENTO DE HÉRNIA 
VENTRAL POR TÉCNICA VIDEO CIRÚRGICA COM COLOCAÇÃO RETRO-
MUSCULAR DE PRÓTESE ‖ 
 

2. PESQUISADOR: Dr. Marco Aurélio Santo CARGO/FUNÇÃO: Diretor da Unidade 

de Cirurgia Bariátrica e Metabólica    

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL: Nº52911  UNIDADE DO HCFMUSP: 

Instituto Central do Hospital das Clínicas (ICHC); 

Pesquisador Executante: Thiago Nogueira Costa: CARGO/FUNÇÃO: Preceptor da 

II clinica cirúrgica. INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL: 135222 UNIDADE DO 

HCFMUSP: Instituto Central do Hospital das Clínicas (ICHC)  

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO □  RISCO MÉDIO X 

  RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 36 meses 
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1 – Desenho do estudo e objetivo(s) Você está sendo convidado(a) a participar 
de um estudo clínico e cirúrgico para verificar a eficácia e aplicabilidade de uma 
técnica cirúrgica minimamente invasiva, por vídeo-cirurgia para a correção de 
hérnia incisional. Tal procedimento será realizado no Hospital das Clinicas da 
FMUSP com a utilização de material vídeo cirúrgico. Neste estudo, serão coletadas 
informações antes e após a cirurgia, tais como: tempo cirúrgico, tomografia antes e 
após a cirurgia, questionário de qualidade de vida, avaliação da dor pós-operatória 
e tempo de internação. Os objetivos deste estudo são: avaliar a eficácia e a 
aplicabilidade dessa técnica levando em conta os exames de imagem, assim como 
o questionário da qualidade de vida e dados como uso de medicamentos, tempo 
cirúrgico e de internação. 
 

2 – Descrição dos procedimentos que serão realizados, com seus propósitos 
e identificação dos que forem experimentais e não rotineiros; Será realizada 
técnica de hernioplastia incisional por vídeo-cirurgia, com utilização de grampeador 
laparoscópico linear para correção do defeito e posterior colocação de tela retro 
muscular. Não será utilizado dreno abdominal. Serão feitas 3 pequenas incisões 
para colocação de trocateres laparoscópicos. Será realizada anestesia geral com 
bloqueio muscular. Você também realizará tomografia para avaliação antes e 
depois da cirurgia sem a injeção intravenosa de contraste, além de responder um 
questionário de qualidade de vida. 
 

3 – Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados – Descrito 
anteriormente no item 2 
 

4 – Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos dos 
itens 2 e 3; Durante a internação, o paciente pode ter alguns desconfortos, como a 
dor da picada quando houver coleta de sangue ou mesmo para administração de 
medicação, e passar por alguns riscos. Como todo procedimento cirúrgico os riscos 
anestésicos existem e podem ser minimizados ao máximo. Durante a cirurgia 
podem ocorrer sangramentos ou lesões, mas esses riscos são raros. No pós-
operatório podem ser necessários medicamentos analgésicos e outros para alguns 
sintomas. Pode ocorrer desconforto abdominal e se isso ocorrer, serão utilizados 
medicamentos para melhorar esse desconforto. Com relação a tomografia, está não 
tem nenhum risco para você, pois ela será feita sem a injeção intravenosa de 
contraste. 
 

5 – Benefícios para o participante: Você terá benefícios com a realização da 
cirurgia de hernioplastia incisional por ser minimamente invasiva, além dos 
benefícios desse tipo de técnica, como: menor tempo cirúrgico, não tem utilização 
de dreno abdominal, menor dor pós-operatória, menor tempo de internação.  
 

6 – Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos 
quais o paciente pode optar; outras técnicas de correção cirúrgica de hérnia 
incisional. 
 

7 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos 
profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais 
dúvidas. O principal investigador é o Dr. Marco Aurélio Santo. Sendo o pesquisador 
executante o Dr. Thiago Nogueira Costa que pode ser encontrado no endereço Av. 
Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255 - 9° andar Telefone(s) 30697561. Se você tiver 
alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar 
– tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20 – e-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

mailto:cappesq@hcnet.usp.br
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8 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento 
e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 
tratamento na Instituição; 
 

09 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em 
conjunto com outros pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum 
paciente; 
 

10 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das 
pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do 
conhecimento dos pesquisadores; 
 

11 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante 
em qualquer fase do estudo. Também não há compensação financeira relacionada 
à sua participação.  
 

12 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado 
somente para esta pesquisa. 
 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou 
que foram lidas para mim, descrevendo o estudo: ‖TRATAMENTO DE HÉRNIA 
VENTRAL POR TÉCNICA VIDEO CIRÚRGICA COM COLOCAÇÃO RETRO-
MUSCULAR DE PRÓTESE‖ 
Eu discuti com o Dr. Thiago Nogueira Costa sobre a minha decisão em participar 
nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 
minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a 
tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar 
deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 
durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que 
eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 
 
-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

 
-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos 
ou portadores de deficiência auditiva ou visual. 

 (Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 
-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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7.3  Anexo C - SF 36 – QOL 
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7.4 Anexo D - SF 36 QOL (Tradução Português) 

 
 
 

 1 

Versão Brasileira do Questionário de Qualidade de Vida -SF-36 
  
1- Em geral você diria que sua saúde é:  

 

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

 2- Comparada há um ano atrás, como você se classificaria sua idade em geral, agora? 

Muito Melhor Um Pouco Melhor Quase a Mesma Um Pouco Pior Muito Pior 

1 2 3 4 5 

3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia 
comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? Neste caso, 

quando?  
  

Atividades 
Sim, dificulta 

muito 

Sim, dificulta 

um pouco 

Não, não 

dificulta de 
modo algum 

a) Atividades Rigorosas, que exigem 

muito esforço, tais como correr, 

levantar objetos pesados, participar em 

esportes árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais como 

mover uma mesa, passar aspirador de 
pó, jogar bola, varrer a casa. 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 

d) Subir vários  lances de escada 1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-

se 

1 2 3 

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho 

ou com alguma atividade regular, como conseqüência de sua saúde física?   

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras atividades. 1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (p. 

ex. necessitou de um esforço extra).   

1 2 

5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho 

ou outra atividade regular diária, como conseqüência de algum problema emocional (como 

se sentir deprimido ou ansioso)?  

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto cuidado 

como geralmente faz. 

1 2 
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 2 

 
6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas emocionais 

interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, amigos ou em grupo? 
 

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  
 

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

 

8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal (incluindo 

o trabalho dentro de casa)? 
 

De maneira alguma Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você 

durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta que mais se 

aproxime de maneira como você se sente, em relação às últimas 4 semanas.  
 

 
Todo 

Temp

o 

A maior 

parte do 

tempo 

Uma boa 

parte do 

tempo 

Alguma 

parte do 

tempo 

Uma 

pequena 

parte do 

tempo 

Nunca 

a) Quanto tempo você tem 

se sentindo cheio de 
vigor, de vontade, de 

força?  

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo você tem 

se sentido uma pessoa 

muito nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo você tem 

se sentido tão deprimido 
que nada pode anima-lo? 

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo você tem 

se sentido calmo ou 

tranqüilo? 

1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo você tem 

se sentido com muita 

energia? 

1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo você tem 

se sentido desanimado ou 

abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo você tem 

se sentido esgotado? 
1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo você tem 

se sentido uma pessoa 

feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo você tem 

se sentido cansado?  
1 2 3 4 5 6 
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 3 

10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc)?  
 

Todo 

Tempo 

A maior parte do 

tempo 

Alguma parte do 

tempo 

Uma pequena 

parte do tempo 

Nenhuma parte 

do tempo 

1 2 3 4 5 

 
11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?  

 
Definitivamente 

verdadeiro 

A maioria 

das vezes 

verdadeiro 

Não 

sei 

A maioria 

das vezes 

falso 

Definitiva- 

mente falso 

a) Eu costumo obedecer  

um pouco mais 

facilmente que as outras 

pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão saudável 

quanto qualquer pessoa 

que eu conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a minha 

saúde vai piorar 
1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é 

excelente 
1 2 3 4 5 
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7.5 Anexo E - SF 36 QOL (Tradução Português) - CÁLCULO DOS 
ESCORES DO QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA 

 

 

 

 

 4 

 
CÁLCULO DOS ESCORES DO QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA 

 
Fase 1: Ponderação dos dados 
 

Questão Pontuação 

01 Se a resposta for 
1 

2 
3 

4 
5 

Pontuação 
5,0 

4,4 
3,4 

2,0 
1,0 

02 Manter o mesmo valor 

03 Soma de todos os valores 

04 Soma de todos os valores 

05 Soma de todos os valores 

06 Se a resposta for 

1 

2 

3 

4 

5 

Pontuação 

5 

4 

3 

2 

1 

07 Se a resposta for 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Pontuação 

6,0 

5,4 

4,2 

3,1 

2,0 

1,0 

08 A resposta da questão 8 depende da nota da questão 7 

Se 7 = 1 e se 8 = 1, o valor da questão é (6) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 1, o valor da questão é (5) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 2, o valor da questão é (4) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 3, o valor da questão é (3) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 4, o valor da questão é (2) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 3, o valor da questão é (1) 

 

Se a questão 7 não for respondida, o escorre da questão 8 passa a ser o seguinte: 

Se a resposta for (1), a pontuação será (6) 

Se a resposta for (2), a pontuação será (4,75) 

Se a resposta for (3), a pontuação será (3,5) 

Se a resposta for (4), a pontuação será (2,25) 

Se a resposta for (5), a pontuação será (1,0) 
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09 Nesta questão, a pontuação para os itens a, d, e ,h, deverá seguir a seguinte 
orientação:  

Se a resposta for 1, o valor será (6) 

Se a resposta for 2, o valor será (5) 

Se a resposta for 3, o valor será (4) 

Se a resposta for 4, o valor será (3) 

Se a resposta for 5, o valor será (2) 
Se a resposta for 6, o valor será (1) 

Para os demais itens (b, c,f,g, i), o valor será mantido o mesmo 

10 Considerar o mesmo valor. 

11 Nesta questão os itens deverão ser somados, porém os itens b e d deverão seguir a 

seguinte pontuação:  

Se a resposta for 1, o valor será (5) 

Se a resposta for 2, o valor será (4) 

Se a resposta for 3, o valor será (3) 

Se a resposta for 4, o valor será (2) 

Se a resposta for 5, o valor será (1) 

 
Fase 2: Cálculo do Raw Scale 

 

Nesta fase você irá transformar o valor das questões anteriores em notas de 8 domínios que 

variam de 0 (zero) a 100 (cem), onde 0 = pior e 100 = melhor para cada domínio. É chamado 

de raw scale porque o valor final não apresenta nenhuma unidade de medida.  

Domínio: 

· Capacidade funcional 

· Limitação por aspectos físicos 

· Dor 

· Estado geral de saúde 

· Vitalidade 

· Aspectos sociais 

· Aspectos emocionais 

· Saúde mental 
 

Para isso você deverá aplicar a seguinte fórmula para o cálculo de cada domínio: 
 

Domínio: 

Valor obtido nas questões correspondentes – Limite inferior x 100  

                             Variação (Score Range) 

 

Na fórmula, os valores de limite inferior e variação (Score Range) são fixos e estão 

estipulados na tabela abaixo.  

 

Domínio Pontuação das questões 
correspondidas 

Limite inferior Variação 

Capacidade funcional 03 10 20 

Limitação por aspectos 

físicos 

04 4 4 

Dor 07 + 08 2 10 

Estado geral de saúde 01 + 11 5 20 

Vitalidade 09 (somente os itens a + e + 

g + i) 

4 20 
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Aspectos sociais 06 + 10 2 8 

Limitação por aspectos 

emocionais 

05 3 3 

Saúde mental 09 (somente os itens b + c + 

d + f + h) 

5 25 

 
Exemplos de cálculos: 
 

· Capacidade funcional: (ver tabela) 

 

Domínio: Valor obtido nas questões correspondentes – limite inferior x 100  

Variação (Score Range) 

 

Capacidade funcional: 21 – 10 x 100 = 55 

                                         20 

 
O valor para o domínio capacidade funcional é 55, em uma escala que varia de 0 a 100, 

onde o zero é o pior estado e cem é o melhor.  

· Dor (ver tabela) 

- Verificar a pontuação obtida nas questões 07 e 08; por exemplo: 5,4 e 4, portanto 

somando-se as duas, teremos: 9,4 

 

- Aplicar fórmula: 

Domínio: Valor obtido nas questões correspondentes – limite inferior x 100  

                                    Variação (Score Range) 

 

Dor: 9,4 – 2 x 100 = 74 

           10 

 

           O valor obtido para o domínio dor é 74, numa escala que varia de 0 a 100, onde zero é 

o pior estado e cem é o melhor. 

          Assim, você deverá fazer o cálculo para os outros domínios, obtendo oito notas no 

final, que serão mantidas separadamente, não se podendo soma-las e fazer uma média. 

 

Obs.: A questão número 02 não faz parte do cálculo de nenhum domínio, sendo utilizada 

somente para se avaliar o quanto o indivíduo está melhor ou pior comparado a um ano atrás. 

  

Se algum item não for respondido, você poderá considerar a questão se esta tiver sido 

respondida em 50% dos seus itens.    
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7.6 Anexo F - Análise estatística (teste Anderson-Darling) 

 

Capacidade Funcional 
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Limitação por aspectos físicos 
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Dor 
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Estado Geral de Saúde 
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Vitalidade 
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Aspectos Sociais 

 

 

 

 



Anexos 128 

  

 

 

 

 

 

  



Anexos 129 

  

 

Limitação por aspectos emocionais 
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Saúde Mental 
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7.7  Anexo G - Análise estatística (teste Mann-Whitney) 

 

Capacidade Funcional 
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Limitação por aspectos físicos 
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Estado Geral de Saúde 
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Vitalidade 
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Aspectos sociais 
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Limitação por aspectos emocionais 
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Saúde mental 
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Apêndice II: AHS Meeting - 2014– Las Vegas, USA 

 

 

Laparoscopic	Transabdominal	Midline	Reconstruc on	
with	sublay	mesh	placement:	technique	and	results		
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Methods	and	materials	
		
Between	September	2012	and	July	2013	8	pa ents	were	selected	from	
the	Department	of	Diges ve	Surgery	of	the	Clinics	Hospital	of	the	
University	of	Sao	Paulo,	a er	bariatric	surgery	with	the	development	
of	incisional	hernia.	All	the	pa ents	were	signed	a	consent	submi ed	
to	the	responsible	Ethical	Commission.	
The	inclusion	criteria	were	incisional	hernia	of	the	anterior	abdominal	
wall	in	its	midline	between	the	xiphoid	and	umbilicus,	with	minimum	
length	 of	 2	 cm	 and	 maximum	 of	 9	 cm.	 Exclusion	 criteria	
comprehended	pregnant	women,	pa ents	in	the	presence	of	cancer	
or	clinical	contraindica ons	to	the	proposed	method.	
The	median	observa on	period	was	10	months	(15	–	6).	Within	this	
period	QOL	scores	(SF-36	Ques onnaire),	imaging	studies	(CT	Scan)	
and	objec ve	data	from	the	hospital	stay	were	gathered.	

Discussion	
	

Incisional	and	ventral	hernias	have	been	a	great	problem	in	the	
en re	world	in	the	past	years	and	their	prevalence	and	incidence	are	
not	insignificant,	ranging	from	4%,	to	35-40%,	and	the	level	of	
recurrence,	a er	hernia	repair	goes	up	to	40%.		
In	1991	Leblanc	et	al.	showed	a	series	of	5	cases	of	hernia	repair	by	
laparoscopic	approach.	Since	then,	various	studies	showed	the	
feasibility	of	the	technique	and	benefits	of	minimally	invasive	surgery	
(MIS)	in	these	cases,	with	intra-peritoneal	mesh	placement	with	or	
without	the	closure	of	the	defect.		
The	proposed	technique	tries	to	approximate	the	MIS	to	the	Rives-
Stoppa	procedure.		
Hence	 we	 designed	 this	 procedure	 with	 the	 defect	 closure,	
reconstruc ng	the	midline	and	placing	the	prosthesis	in	a	retro-
muscular	site,	with	the	use	of	new	technologies	that	can	help	make	
the	procedure	safe	and	cost-effec veness.		

Conclusion	
	
Although	it	is	a	small	number	of	pa ents	we	showed	it	is	a	feasible	
technique,	easy	to	do,	with	the	laparoscopic	benefits,	with	acceptable	
results	showed	by	CT-scan,	peri-opera ve	and	QOL	findings	(SF-36).	
	

Fig1:	Laparoscopic	view	of	the	posterior	sheath	closure	(right)	and		muscles	
approxima on	(le )	

References:	
		
1-	LeBlanc	KA,	Booth	WV.	Laparoscopic	repair	of	incisional	abdominal	hernias	using	expanded	
polytetrafluoroethylene:	preliminary	findings.	Surg	Laparosc	Endosc	1993;3:39—41.		
2-	D.	Cuccurullo	,	M.	Piccoli,	F.	Agresta,	S.	Magnone,	F.	Corcione,	V.	Stancanelli,	G.	Melo 		

Laparoscopic	ventral	incisional	hernia	repair:	evidence-based	guidelines	of	the	first	Italian	
Consensus	Conference.		Hernia	(feb/2013).	
3-	Mudge	M,	Hughes	LE.	Incisional	hernia:	a	10	year	pro-	spec ve	study	of	incidence	and	
a tudes.	Br	J	Surg.	1985;72:70–71.	
4-	R.	Le	Huu	Nhoa,	D.	Megea,	M.	Ouaïssia,	I.	Sielezneffa,	B.	Sastrea,	Incidence	and	preven on	
of	ventral	incisional	hernia.	Journal	of	Visceral	Surgery	(2012)	149,	e3—e14.		

5-	ckerling,	J.	Kukleta,	K.	LeBlanc,	D.	Lomanto,	M.	Misra,	S.	Morales-Conde,	B.	Ramshaw,	W.	
Reinpold,	S.	Rim,	M.	Rohr,	R.	Schri wieser,	Th.	Simon,	M.	Smietanski,	B.	Stechemesser,	M.	
Timoney,	P.	Chowbey.	Guidelines	for	 laparoscopic	treatment	of	ventral	and	 incisional	
abdominal	wall	hernias(Interna onal	Endohernia	Society	[IEHS])—Part	III.	Surg	Endosc(sep/13)	
6-	J.	Bauer,	M.	Harris,	S.	Gorfine,	I.	Kreel.	Rives-Stoppa	procedure	for	repair	of	large	incisional	

hernias:	experience	with	57	pa ents.	September	2002,	Volume	6,	Issue	3,	pp	120-123.	
7-	Burger	JW,	Lange	JF,	Halm	JA,	Kleinrensink	GJ,	Jeekel	H.	Incisional	hernia:	early	complica on	
of	abdominal	surgery.	World	J	Surg	2005;29:1608—13.		
8-	Gabrielle	H.	van	Ramshorst,	Hasan	H.	Eker,	Wim	C.J.	Hop,	Johannes	Jeekel,	Johan	F.	Lange.	
Impact	of	incisional	hernia	on	health-related	quality	of	life	and	body	image:	a	prospec ve	

cohort	study	American	Journal	of	Surgery	(2012)	204,	144–150	
9-	Schroeder	AD,	Debus	ES,	Schroeder	M,	Reinpold	WM.		Laparoscopic	transperitoneal	sublay	
mesh	repair:	a	new	technique	for	the	cure	of	ventral	and	incisional	hernias.	Surg	Endosc.	2012	
Sep	6.	

10-	Prasad	P,	Tan a	O,	Patle	NM,	Khanna	S,	Sen	B.	Laparoscopic	transabdominal	preperitoneal	
repair	of	ventral	hernia:	a	step	towards	physiological	repair.	Indian	J	Surg.	2011	Dec;73(6):
403-8.		
	
		
	

Costa. TN1 ; Abdalla. RZ1 ; Santo. MA1 ; I .Cecconello 1 

1Digestive Surgery Division, Department of Gastroenterology, University of São Paulo Medical School, Brazil.		

Background	
		
The	minimally	invasive	approach	changed	the	way	to	dissect	and	
prepare	 the	anatomy	of	 the	abdominal	wall.	 Former	evidences	
showed	defect	closure	benefits	with	mesh	reinforcement.	
Therefore,	 we	 demonstrate	 a	 new	 technique	 for	 laparoscopic	
correc on	of	incisional	hernias	with	defect	closure	and	retro-muscular	
mesh	placement.	
		
		
	
		
	

Fig2:	Intra-peritoneal	view	of	the	defect	
closure	

Fig3:	Axial	Computed	Tomography	View:	Pre	and	post	opera ve	

Chart1:	SF	36	ques onnaire		results:	Before	(blue)	and	a er	surgery	(red)	

Table1:	Pa ents	characteris cs			

Fig4:	Sagital		Computed	Tomography	View	:	Pre	and	Post	Opera ve	result	

Results	
		

The	pa ents	mean	age	was	48.4	years	(range:	39-65).	Two	pa ents	
were	women	and	the	other	six	men.	Two	had	Fibromyalgia	well	
compensated,	three	had	Diabetes	and	four	of	them	Hypertension.	
The	mean	BMI	of	the	series	was	28.3	kg/m2		(range:	23	–	31.6).		
Surgery	was	performed	successfully	in	all	cases	through	three	ports;	
number	of	incisional	hernias	was	3	±	2,	with	a	mean	maximum	length	
of	4.49	cm	(2.1	-	9).	The	mean	surgical	 me	was	117.5	min	(90	-	170),	
and	the	median	hospital	stay	was	1	day.	No	intraopera ve	or	
immediate	postopera ve	deaths	or	complica ons	occurred.	One	
pa ent	had	a	seroma	treated	conserva vely	one	week	a er	surgery.	
(Table1)	
CT-Findings	(Fig	3-4),	made	before	and	a er	the	procedure,	showed	
total	closure	of	the	defect.	QOL	(SF	36-Ques onnarie)(Chart	1)	
showed	sa sfac on,	acceptance	and	no	complains.	

Surgical	technique	
		
Access	to	the	cavity	was	obtained	through	a	suprapubic	incision,	two	
ports	were	placed	in	the	lower	inferior	quadrants	for	dissec on.	The	
defect	was	closed	with	an	endo-stapler	(load	of	0.25	mm	–	60	mm)	
(Fig1-2).		
A	pouch	was	created,	in	which	a	retro-muscular	mesh	was	placed.	
And	the	fixa on	was	completed	using	a	trans-aponeuro c	hernia	
stapler.	
A er	revision	of	the	abdominal	cavity	the	trocars	were	removed	
under	direct	view,	and	the	aponeurosis	were	closed.	
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Apêndice III: III Congresso Brasileiro de Hérnia - 2014– Porto Alegre, Brasil 
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Apêndice IV: Congresso Mundial de Hérnia, Abril/ 2015 – Milano, Itália 
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