
   

A HISTÓRIA DO TRATAMENTO DAS    
HÉRNIAS INGUINAIS 

 

 

 



Desde o florescer  da história cirúrgica, as hérnias 
tem sido objeto de interesse e seu tratamento 
tem evoluído através de vários estágios. A 
história da hérnia é a própria história da arte 
operatória. 

Nenhuma outra doença permite o estudo da 
origem e evolução teórica e técnica da cirurgia 
como a hérnia inguinal. 



O chamado papiro cirúrgico 

   de Edwin Smith(3000-2500 a C.),  

   o mais antigo texto científico  

   que trata de cirurgia encontrado até hoje, escrito 
no antigo reino egípcio, não faz referência às 
hérnias; 

A referência mais antiga sobre a doença herniária 
apareceu no papiro egípcio de Ebers (cerca de 
1552 a C.); 

Tempos Antigos 



As fundações da civilização ocidental,  

  sua cultura e ciência, repousam na 

  tradição filosófica da Grécia clássica. 

Hipócrates (460-337 a C.) e Aristóteles (384-324 a C.), 
influenciaram grandemente o desenvolvimento da ciência 
médica. 

O chamado Corpus Hippocraticum, coletânea de mais de 70 
livros de Hipócrates e seus seguidores, menciona as hérnias 
somente de passagem. 

Medicina Greco-Romana 



Hipócrates, o pai  

da Medicina 

Aristóteles, grande filósofo  

e cientista grego 



 

Aulus Celsus (50 a C.), foi o  

   primeiro a introduzir a medicina   

   grega e aquela advinda de Alexandria em    
Roma, descrevendo a anatomia inguinal e a 
apresentação clínica das chamadas 
“rupturas”que poderiam acometer a região 
“acima da genital”. 

Medicina Greco-Romana 



 
Galeno (129-199 d C.), eminente cirurgião dos gladiadores 

romanos, declarou que as hérnias surgiam devido a rupturas no 
peritônio e destruição das fáscias e músculos, recomendando 
operação, que consistia da ligadura do saco herniário e 
amputação do testículo. 

Medicina Greco-Romana 



 

Os notáveis avanços técnicos da cirurgia greco-romana foram 
perdidos durante a idade negra; o período compreendido 
entre o ano 476 d C. (queda do Império Romano) e o século 
XV (Renascença) foi notabilizado pela fundação das 
primeiras universidades européias e pelo início do ensino 
formal da medicina. A cirurgia não era ensinada, sendo 
praticada por cirurgiões-barbeiros, ignorantes e cuja prática 
era marcada pelo primitivismo. A hemostasia era realizada 
pela queimadura e o uso de qualquer tipo de anestesia era 
não mais do que um sonho. 

A Idade Média 



 

Albucasis (1013 d C.), grande cirurgião mouro, publicou em 
sua obra “On Surgery and Instruments” detalhada descrição 
das rupturas herniárias e seu tratamento, recomendando 
cauterização para boa parte delas. 

William of Salicet (1210 d C.), membro da Universidade 
italiana de Salerno, a primeira a sistematizar o ensino 
cirúrgico, recomendava a não extirpação do testículo no 
tratamento herniário, prática comum a quem se aventurava 
a operar na época. 

A Idade Média 



 

Guy de Chauliac (1300-1368 d C.), foi o primeiro a 
diferenciar hérnias inguinais das femorais, advogando 
tratamento das hérnias 

   por cauterização. 

A Idade Média 



 

A figura médica mais notável no período renascentista foi 
Ambróise Paré (1510-1590 ), que estudou em Paris e foi um 
dos maiores responsáveis pelo desenvolvimento da 
moderna cirurgia. 

Uma das maiores contribuições de Paré foi implantar a 
ligadura dos vasos, substituindo o uso do óleo quente ou 
cautério. Dedicou um capítulo inteiro de sua obra “The 
Apologie and Treatise” ao estudo das hérnias.   

A Renascença 



Ambróise Paré 



Operação de hérnia, ilustrada 

 em “Practica Copiosa”, 1559, 

 por Kaspar Stromayr, que 

 advogava a retirada 

 do testículo concomitante 

 à herniorrafia. 



 

Antonio Scarpa (1752-1832) publicou “Treatise on Hernias”, 
descrevendo com detalhes e baseado em autópsias, as 
hérnias por deslizamento;  

Outro grande representante desta era foi Astley Cooper (1768-
1841), de Norfolk, aquele que descreveu pela primeira vez o 
ligamento púbico superior, que hoje leva seu nome e a 
fascia transversalis. 

A Era Pós-Renascença 



Astley Cooper, autor de  

“The Anatomy And Surgical  

Treatment of Abdominal Hernia”.   



 

Edoardo Bassini (1844-1924), revolucionou o tratamento das 
hérnias inguinais, introduzindo o conceito de restauração 
plena do assoalho inguinal e de seu reforço. É considerado 
o pai da moderna herniorrafia. 

Outros eminentes cirurgiões da época, tais como William 
Halsted (1852-1922) advogaram técnicas semelhantes; 

Mais tarde, em 1949, Mc Vay publicou sua técnica, utilizando 
no reforço sutura no ligamento de Cooper. 

Os séculos XIX e XX 



Edoardo Bassini, 

criador da então  

revolucionária 

técnica de herniorrafia  

(1888). 



Anfiteatro anatômico da 

Universidade de Pádua, Itália, 

onde Bassini realizou 

seus estudos. 



William Halsted, que advogou  

técnica semelhante à de Bassini, 

publicada quase ao mesmo tempo 

da anterior. 



Chester Mc Vay, criador da técnica 

 que leva seu nome (1949) 



 

Os princípios básicos da herniorrafia foram 
lançados no século XIX. Desde então, 
importantes modificações foram adicionadas ao 
clássico reparo de Bassini: 

As primeiras herniorrafias com o uso de anestesia 
local foram relatadas por Harvey Cushing, em 
1898, utilizando cocaína como agente 
anestésico; 

Tempos Contemporâneos 



Cushing, o pioneiro na  

utilizacão da anestesia local 

em herniorrafias 



 
   O chamado reparo canadense foi  

 idealizado por Shouldice, em 1950, 

 seguido por outros cirurgiões que  

 incrementaram o estudo e o tratamento 

 herniário, tais como Stoppa, Nyhus e  

 Condon. 

  

Tempos Contemporâneos 

        Stoppa 



 
    

Tempos Contemporâneos 
 

Billroth (1829-1894), declarou que “se pudéssemos 

 artificialmente produzir tecidos de densidade e  

 resistência semelhantes às fáscias e tendões,  

 o segredo da cura radical das hérnias estaria  

 descoberto”. 

 

As próteses de prata foram primeiro utilizadas  

 em 1894. Desde então as mesmas vem evoluindo 

 a passos largos. 
  



 

 

O conceito de reparo livre de tensão foi introduzido em 1989, 
por Lichtenstein, que relatou 1000 herniorrafias 
consecutivas, seguidas por 5 anos sem recorrências. Com 
esta técnica, o uso das próteses como rotina em todas as 
operações para hérnia inguinal tornou-se rotina  e hoje é 
aceita como dogma em todos os principais meios cirúrgicos 
mundiais.  

Tempos Contemporâneos 



 

 
O artigo original 

de Lichtentein 



 

O dramático surgimento da cirurgia videolaparoscópica levou 
ao desenvolvimento de técnicas de herniorrafia que 
empregassem a abordagem minimamente invasiva; 

O primeiro relato de herniorrafia videolaparoscópica foi em 
1982, quando Geir et al. reportaram acesso transabdominal 
para reparo herniário, em animais de experimentação. 

 

Tempos Contemporâneos e o Futuro 



 

O futuro do tratamento herniário contempla 

    o tratamento individualizado, onde cada 

    caso deve ser abordado como único, assim como a técnica e 
os recursos apropriados para sua resolução; 

Os tempos vindouros levarão à produção de telas  e colas 
orgânicas, com mínima reação tecidual 

    e incorporação ao tecido orgânico. 

 

Tempos Contemporâneos e o Futuro 



Em 17 de Novembro de 1892, William S. Halsted leu,  na Johns 
Hopkins School of Medicine,  seu clássico relato intitulado “The 
cure of Inguinal Hernia in the Male”, que iniciava da seguinte 
maneira: 

“Se nenhum outro campo de atividade 

 fosse oferecido ao cirurgião,  

 além do estudo das hérnias, ainda assim 

 valeria  a pena tornar-se um cirurgião 

 e devotar sua vida inteira a este trabalho”. 

 

Assim ainda o 

é! 


