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Hérnia do ceco e cólon ascendente pelo forame de Winslow
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Resumo 

As hérnias pelo forame de Winslow fazem parte de uma con-
dição extremamente rara, compreendendo apenas 0,08% de 
todas as hérnias já descritas. O diagnóstico pré-operatório 
dessa afecção é infrequente (menos de 10% das vezes) e 
por isso atinge altas taxas de mortalidade, em torno de 36% 
a 49% dos casos. 

Apresentamos o caso de paciente, 92 anos, sexo feminino, 
com quadro de náuseas, vômitos, dor e distensão abdomi-
nal de rápida evolução sem melhora ao tratamento clínico, 
caracterizando diagnóstico sindrômico de abdome agudo 
obstrutivo. Exames laboratoriais e de imagem foram pouco 
elucidativos, sendo indicado uma abordagem cirúrgica por 
meio de uma laparotomia exploradora. Os achados cirúrgi-
cos definiram o diagnóstico etiológico de encarceramento do 
ceco e cólon ascendente na retrocavidade através do forame 
de Winslow.

O quadro clínico dessa afecção é muito variável, refletindo 
sintomas de acordo com o conteúdo herniado e o tempo 
de evolução. Trata-se de uma patologia de difícil suspeição,  
sendo que o diagnóstico definitivo é geralmente realizado 
durante o ato operatório.

A lembrança dessa hipótese diagnóstica como diagnóstico 
diferencial de quadros de abdomes agudos oclusivos deve 
ser adequadamente pensada para que se possa propor o 
melhor e mais específico tratamento, a fim de se evitar maio-
res complicações de um diagnóstico tardio.

Unitermos: Forame de Winslow, Hérnia Ceco e Colón  
Ascendente pelo Forame de Winslow.

summaRy

Herniations through foramen of Winslow are part of a ex-
tremely rare condition, establishing only 0,08% of all des-
cripted hérnias. The pre operative diagnosis is uncommon 
(less than 10%) and this condition allows mortality rates to 
reach high levels, beetween 36 to 49% of the cases. 

The presente case reports a 92 years of age woman, pre-
senting náuseas, vomits, distension and abdominal pain, 
persisting through hours with no positive response to clini-
cal treatment, this way featuring an abdominal urgency syn-
drom. Laboratorial e image exams had no great findings; 
surgical treatment was so proposed. Surgical findings have 
defined the condition as being a cécum and ascending co-
lon herniation through foramen of Winslow in retrocavity.

Clinical findings of this condition are variable, reflecting 
sympthons of which content is herniated as well as dura-
tion of the herniation process. It is a hard suspicion patolo-
gy, as most of the cases diagnosis are made during the sur-
gery, only. The knowledge about this diagnosis hypothesys 
may be of great importance while maneging abdominal 
pain patients, this way porpousing best exams procedures 
and precocious treatment, avoiding late diagnosis compli-
cations.  

Keywords: Foramen of Winslow, Cecum and Ascending 
Colon Herniation.

Cecum and ascending colon herniation through foramen of Winslow

Relato de Caso
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intRodução

As hérnias pelo forame de Winslow fazem parte de uma con-
dição extremamente rara, compreendendo apenas 0,08% de 
todas as hérnias já descritas. O diagnóstico pré-operatório des-
sa afecção é infrequente (menos de 10% das vezes) e por isso 
atinge altas taxas de mortalidade, em torno de 36 a 49% dos 
casos.1 Foi descrito primeiramente no ano de 1834 por Bladin e 
desde então aproximadamente 170 casos foram relatados1. 

Este tipo de hérnia é mais prevalente entre os pacientes do 
sexo masculino atingindo uma proporção de 2,5 1 em rela-
ção ao sexo feminino1. Em relação à faixa etária são descritos 
casos que variam desde 8 dias de vida até os 80 anos, com 
maior prevalência entre 20 e 60 anos de idade.2 

Anatomicamente, o forame de Winslow conecta a cavidade  
abdominal com o espaço retroperitoneal. Apresenta-se o 
lobo caudado do fígado como limite superior, o duodeno 
como limite inferior, o ligamento hepatoduodenal como limite 
anterior e a veia cava como limite posterior.

A abertura denominada como forame de Winslow é determi-
nada ainda nas fases embriológicas da formação do organis-
mo. O risco do desenvolvimento de uma hérnia através des-
se canal anatômico é maior naqueles pacientes cujo forame 
possui um diâmetro aumentado, bem como naqueles com 
maior mobilidade do ceco e do colón ascendente. Tais condi-
ções devem-se à falha na fusão do segmento intestinal com 
o peritônio parietal durante a rotação intestinal no processo 
embriológico.

O quadro clínico é variável, refletindo sintomas de acordo com o 
conteúdo herniado e o tempo de evolução do processo herniário.

Relato de Caso

Paciente do sexo feminino, 92 anos de idade, deu entrada 
no Serviço de Emergência do Departamento de Cirurgia do 
Hospital Centro Médico de Campinas-SP com sintomas de 
dor abdominal, náuseas, vômitos e parada de eliminação de 
gases e fezes há cerca de 12 horas. 

Ao exame físico apresentava-se consciente e orientada, mu-
cosas hipocoradas e desidratadas ++/4, afebril, anictérica, 
pressão arterial 100/80 mmHg, frequência cardíaca 96 bpm. 
Constatou-se moderada distensão abdominal e dor difusa 
à palpação superficial e profunda com defesa involuntária e 
descompressão brusca positiva. Exames laboratoriais solici-
tados mostraram-se inespecíficos. A seguir, foi submetida ao 
exame de imagem. A tomografia computadorizada do abdo-

me mostrou a presença do ceco e cólon ascendente hernia-
dos para a retrocavidade, conforme figura 1.

A partir disso, o procedimento cirúrgico de laparotomia  
exploradora foi prontamente instituído sendo, desta forma, 
constatado herniação do ceco e cólon ascendente para o 
espaço retroperitoneal através do forame de Winslow, como 
mostra a figura 2. 

Figura 1. TC abdominal evidenciando rotação da trama 
vascular do mesenterio.

Figura 2. Achado intraoperatório ceco e cólon ascendente 
herniados para retrocavidade através do forame de Winslow.
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O segmento intestinal herniado apresentava-se distendido, 
edemaciado, com sinais de sofrimento, todavia sem apresen-
tar lesões isquêmicas e/ou perfurações.

Diante dos achados, a tática cirúrgica empregada consistiu 
na redução do conteúdo herniado, seguido de fixação do 
ceco e do cólon ascendente na goteira parietocólica direita 
com pontos com fio inabsorvível (algodão 3-0).

O procedimento transcorreu sem intercorrências anestésico-
-cirúrgicas e a paciente foi encaminhada à UTI para controle 
pós-operatório imediato. Recebeu alta no 6º dia pós-opera-
tório, sem apresentar complicações.

disCussão

A revisão bibliográfica dessa patologia descreve quatro dife-
rentes tipos de conteúdo herniado3:

1. Herniação do intestino delgado (63%);
2. Herniação do ceco e colón ascedente (30%);
3. Herniação do colon transverso (7%); e
4. Herniação da vesicular biliar (apenas 1 caso descrito).

A incidência de hérnias pelo forame de Winslow compreende 
apenas 0,08% dos casos em comparação à prevalência de 
todas as outras hérnias abdominais. O quadro clínico é variá-
vel, refletindo sintomas de acordo com o conteúdo herniado 
e o tempo de evolução. É uma patologia rara e de difícil diag-
nóstico clínico laboratorial, sendo que a definição etiológica  
geralmente é realizada somente durante o ato operatório.  

O quadro clínico em geral se inicia com sintomas inespe-
cíficos como náuseas, vômitos, dor e distensão abdominal,  
podendo evoluir com a parada de eliminação de fezes e ga-
ses, vômitos fecaloides e peritonismo. Junta-se a este quadro 
de desidratação, hipotensão arterial e  taquicardia. Icterícia 
pode ocorrer quando há compressão da árvore biliar.

A dificuldade em se estabelecer o diagnóstico pré-operatório 
de uma herniação pelo forame de Winslow é acentuada pela 
baixa incidência desse tipo de afecção, condição essa que 
frequentemente não a inclui na lista de diagnósticos diferen-
ciais perante um quadro de abdome agudo obstrutivo.

Exames laboratoriais (bioquímicos e hematológicos) são ines- 
pecíficos em relação ao diagnóstico etiológico. A ultrasso-
nografia abdominal  raramente pode levantar suspeição do 
diagnóstico de hérnia de Winslow, já que a distensão abdo-
minal,  o meteorismo e a dor acabam prejudicando tal exame, 
aliando-se a localização retroperitoneal do conteúdo hernia-
do, sítio esse que é  pouco acessível a esse método.

Enema contrastado de trânsito intestinal torna-se útil em casos 
oligossintomáticos fora os de quadros agudos de obstrução  
intestinal. 

É confirmatório quando reafirma a imagem do estômago e 
estabelece seu posicionamento, identifica a alça intestinal 
com estreitamento na topografia do forame de Winslow e 
mostra a progressão da coluna de contraste para dentro da 
alça intestinal herniada. 

A tomografia computadorizada abdominal, em relação aos 
demais exames, tem maior acurácia na maioria dos casos, 
porém nem sempre ratifica o diagnóstico. Os achados mais 
sugestivos incluem:4;5

• Bordas de mesentério entre a veia cava e veia porta
• Coleção de gás ou fluidos no espaçoretro peritoneal
• Ausência do colón ascendente na respectiva goteira
•  Dois ou mais volvos intestinais nas adjacências da 
   veia porta, e
•  Presença de íleo terminal e ou cólon ascendente e ceco 

localizado patologicamente superiormente no espaço 
sub-hepático.

A maior dificuldade em se estabelecer o exato diagnóstico 
no período pré-operatório deve-se à ausência de sinais e/ou 
sintomas mais específicos que surgiram o quadro e, principal-
mente, pela raridade desta condição.2

Os diagnósticos diferenciais nos casos mais agudos são:  
úlceras pépticas e duodenais, duodenite, colelitíase, pancre-
atite e, nos casos mais arrastados obstrução intestinal por 
tumores primários ou metastáticos.

O tratamento para herniações através do forame de Winslow 
consiste na simples redução do segmento intestinal herniado 
através do ato operatório. No entanto, nem todas as vezes é 
possível realizar manobras para redução com total facilidade 
e sucesso.

Frequentemente, o segmento intestinal será reduzido apenas 
com pequenos e sutis movimentos de tração; já nos casos 
mais difíceis pode-se usar como recurso a entrada ao retro 
peritônio através do pequeno omento; assim, aplicando pres-
são no segmento intestinal herniado e, ocasionalmente, o ta-
manho do forame terá de ser aumentado através de generosa 
manobra de Kocher.

Durante a cirurgia, a avaliação da viabilidade das alças in-
testinais herniadas é mandatória já que possíveis ressecções  
intestinais de áreas com sofrimento, isquemia e necrose po-
dem ser necessárias. 
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Demais tempos cirúrgicos, como pexia de redundâncias 
intestinais, oclusão e/ou diminuição do forame de Winslow 
através de manobras com o omento já foram descritas. 

Porém, não há um consenso se tais medidas de tratamento 
são realmente benéficas tanto pela pequena chance de nova  
herniação (nenhum caso até os dias atuais foi reportado) 
quanto por lesões iatrogênicas do delicado local a ser tratado.2 

As complicações mais comuns e anteriormente descritas de 
hérnias pelo forame de Winslow são: sofrimento, isquemia e 
necrose de alças intestinais, perfuração de alça, sepse, hepatite 
isquêmica por compressão extrínseca do conteúdo herniado 
sobre a veia porta.

ConClusão

Hérnias pelo forame de Winslow são raras, de quadro clínico 
variável e inespecífico. Os sintomas variam de acordo com o 
conteúdo herniado e o estágio de evolução da afecção. 

O diagnóstico pré-operatório desta patologia é improvável e 
infrequente, porém a suspeição desse diagnóstico diferencial 
deve ser lembrada, uma vez que a precoce identificação da alte-
ração e o tratamento adequado imediato previnem a ocorrência 
de complicações que possam colocar em risco a sobrevida do 
paciente.
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