
Universidade Federal de Santa Catarina

Disciplina de Cirurgia Pediátrica – DPT 5106

Prof. Maurício José Lopes Pereima, MD, PhD

Doenças do conduto peritônio 

vaginal

Hérnia Inguinal e Hidroceles



Revisão: Anatomia do canal inguinal



Revisão: Anatomia do canal inguinal

• Passagem músculo-aponeurótica
– trajeto oblíquo
– posterior para anterior, de lateral para medial e de superior para 

inferior
– do anel inguinal profundo ao anel inguinal superficial

• Quatro paredes: 
– parede anterior - aponeurose de inserção do m. oblíquo externo. 
– parede posterior - fáscia transversal
– parede inferior - ligamento inguinal
– parede superior - bordass arqueadas dos mm. oblíquo interno e 

transverso. 

• Duas aberturas - anéis inguinais superficial e profundo. 
• Conteúdo

– No sexo masculino - funículo espermático, o n. ilioinguinal e o 
ramo genital do n. genitofemoral. 

– No sexo feminino - ligamento redondo do útero, a a. e v. do 
ligamento redondo, o n. ilioinguinal e o ramo genital do n. 
genitofemoral. 



Hérnia inguinal e hidroceles: definições

• A hérnia inguinal é o resultado da passagem de
conteúdo intra-abdominal através de uma abertura
adquirida ou congênita na musculatura da parede
abdominal.

– “hérnia” derivaria do vocábulo grego epivos que significa
broto ou excrescência;

– "hernia", antigo vocábulo latino significa rotura.

• As hérnias da parede abdominal podem ocorrer em
outras posições:
– Umbilicais

– Epigástricas

– Incisionais.



Hérnia inguinal e hidroceles: incidência

• Na criança: hérnia indireta por persistência do CPV:

– 1% das crianças nascidas à termo

– 30% dos prematuros.

• Os meninos são mais afetados na proporção de 4:1

– 60% das hérnias ocorrem a direita

– 30% a esquerda e cerca de 10% são bilaterais.

• Maior incidência em crianças com história familiar positiva, 
fibrose cística, luxação congênita do quadril, testículo não 
descido, genitália ambígua, hipospádias, epispádias, ascite, 
presença de derivações ventrículo-peritoniais e anomalias 
congênitas da parede abdominal. .



Hérnia inguinal e hidroceles: fisiopatologia

• Persistência do CPV - processo de descida testicular:
– Gônodas desenvolvem-se a partir do mesonéfron 5a sem. de gestação.

– Degeneração do mesonéfron por volta da 12a sem. – forma o
gubernaculum testis.

– Na 28a sem., o testículo acompanha o gubernaculum e começa a descer
através do anel inguinal interno

– Durante esta descida, o processo vaginal, um divertículo de peritônio,
adere à porção ântero-medial do testículo e é levado através do canal
inguinal até a bolsa escrotal.

– A porção aderida ao testículo forma a túnica vaginal, e o restante
oblitera-se espontaneamente, encerrando a comunicação entre a
cavidade peritonial e a bolsa escrotal.

• Quando, por motivos não esclarecidos até o presente, não ocorre esta
obliteração, o CPV persiste, constituindo-se na base anátomo-
patológica das hérnias inguinais e hidroceles na criança.



Hérnia inguinal e hidroceles: classificação

• Dependente da persistência do CPV e do seu conteúdo:

– Hérnias inguinais

– Hérnias inguino escrotais

– Hidroceles comunicantes

– Hidroceles septadas

– Cistos de cordão

Normal: CPV obliterado
Hidrocele comunicante

CPV pérvio 
Hérnia Inguinal

CPV pérvio







Hérnia inguinal e hidroceles: tratamento

• Dependente da persistência do CPV e do seu conteúdo:

– Hérnias inguinais: no momento do diagnóstico

– Hérnias inguino escrotais: no momento do diagnóstico

– Hidroceles comunicantes: no momento do diagnóstico

– Hidroceles septadas: a partir de 1 ano

– Cistos de cordão: a aprtir de 1 ano

Normal: CPV obliterado
Hidrocele comunicante

CPV pérvio 
Hérnia Inguinal

CPV pérvio



Hérnia inguinal e hidroceles: complicações

• Hérnias inguinais complicadas compreendem:

• hérnias encarceradas, quando alguma víscera intra-abdominal fica aprisionada no
canal inguinal, porém sem sofrimento vascular

• hérnias estranguladas, onde além do aprisionamento, existe também
comprometimento isquêmico do órgão encarcerado.

• Iincidência da hérnia inguinal complicada{

• varia de 10 a 20%,

• com mais da metade dos casos ocorrendo antes dos primeiros 6 meses de vida.

• Os sintomas da hérnia encarcerada são:

• irritabilidade, dor e eventualmente, vômitos.

• Ao exame físico observa-se uma massa tensa e endurecida na região inguinal. O
aparecimento de hiperemia na pele da bolsa escrotal e do canal inguinal, associado a
comprometimento do estado geral, febre , distensão abdominal e enterorragia sugerem
lesão isquêmica do intestino encarcerado.

Nas hérnias encarceradas sem evidência de estrangulamento, a redução é obtida em 80%
dos casos. A criança deve ser sedada com narcóticos ou benzodiazepínicos, sempre
sob estrita observação médica. A seguir a criança é colocada em posição de
Trendelemburg e aplicadas compressas frias na região inguinal para diminuir o edema.
Após 1 ou 2 horas, caso não ocorra a redução espontânea, deve ser tentada a redução
da hérnia, com manobras delicadas de compressão no sentido da bolsa escrotal para
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Distopia testicular

• O que é Criptorquidia?
É o nome dado para a anomalia de posição do testículo, isto é, ele não se encontra no seu local natural no 
escroto. 
Os testículos formados até o 7º. mes de gestação, no interior do abdome, iniciam a sua descida para o 
escroto sendo puxados por uma estrutura chamada gubernaculum testis, que depois é reabsorvido. Além 
dessa estrutura, também contribui para a descida testicular, a testosterona, hormonio masculino produzido 
pelos testículos do feto.

• A Distopia Testicular ocorre em 3,5% dos recém-nascidos de têrmo e em 30% dos recém-nascidos 
prematuros. O lado mais comumente acometido é o direito em 50% ( o testículo esquerdo desce antes que 
o direito), o esquerdo em 25% e é bilateral em 25% dos casos. Em 90% dos casos está associada a uma 
persistência do conduto peritônio-vaginal ( trajeto usado para a descida do testículo, como uma hérnia).

• São encontrados os seguintes tipos de Distopias Testiculares: 
1- Testículo Retido - o mecanismo de descida estava sendo realizado quando o testículo ficou parado em 
algum local do trajeto, e não chega até o escroto; 
2- Testículo Ectópico - o testículo saiu do seu trajeto habitual para o escroto, ficando prêso fora dele. Pode 
ser encontrado em qualquer local do períneo e região inguinal;
3 - Criptorquidia - é a ausência de testículo palpável na criança, mesmo ao redor do local de descida 
normal do testículo. Em geral é intra-abdominal ou não existe;
4 - Testículo Retrátil - o testículo chega bem ao escroto e ali permanece por algum tempo subindo em 
seguida para a região inguinal. Muito confundido com a exacerbação do "reflexo cremastérico" ( que ocorre 
com frequência nos meninos ao se retirarem as roupas, quando há contração dos músculos que envolvem 
o cordão do testículo, fazendo-o subir um pouco).

• O diagnóstico de criptorquidia é feito primariamente pela observação clínica e pela palpação, que 
devem ser realizadas em ambientes aquecidos, com mãos delicadas e aquecidas, com a criança deitada 
de barriga para cima e/ou sentada em posição de Buda. Um testículo não palpável dificilmente será 
visualizado ao ultrassom ou outro exame radiológico.



• Os testículos se formam nas lojas renais de uma parte dos rins 
embrionários por volta da 4ª semana de gestação e por volta do 
6º ou 7º mês de gravidez eles migram até a bolsa escrotal. 
Quando, por algum motivo, eles não desceram para a bolsa 
escrotal e estacionaram em algum lugar do trajeto entre a loja 
renal e a bolsa escrotal denominamos de Criptorquidia. Por 
esse motivo é mais freqüente encontrarmos a patologia em 
prematuros. 
Já o Testículo retrátil desce normalmente para a bolsa 
escrotal, mas devido a uma hipertrofia e hiperexcitabiliadade do 
músculo da bolsa escrotal, mantém-se em grande parte do 
tempo em uma posição alta. É uma situação benigna e 
transitória, que na grande parte das vezes não requer 
tratamento 


