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RESUMO: Objetivo: Tentar correlacionar a hérnia de Spiegel com eventuais alterações anatômicas da parede
anterolateral do abdome. Abordar as particularidades do estudo anatômico em cadáver, com destaque aos múscu-
los oblíquo interno, transverso abdominal, aponeurose de Spiegel, linha semilunar e ao aparecimento de hérnias
de Spiegel. Método: A parede anterolateral do abdome foi dissecada em 31 cadáveres frescos do Departamento
de Patologia da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, sendo realizada nos dois primeiros cadáveres a dissec-
ção unilateral e nos 29 restantes o estudo bilateral da parede abdominal, completando 60 dissecções. Consideran-
do que operamos no Hospital São Luiz Gonzaga, da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, 13
doentes com 14 hérnias de Spiegel, pudemos correlacionar os elementos clínicos aos estudos anatômicos em
cadáver. Resultados: Defeitos encontrados nos músculos e aponeuroses: Oblíquo externo: 4/60 (6,6%) – Oblíquo
interno: 6/60 (10%) – Transverso abdominal: 14/60 (23,3%). Disposição dos músculos em forma de feixes de
fibras: Oblíquo interno: 10/60 (16,6%) - Transverso abdominal: 12/60 (20%). Conclusões: As variações anatômi-
cas e os defeitos encontrados, durante as dissecções do oblíquo interno e transverso abdominal, não se acompa-
nharam de hérnias de Spiegel no cadáver, já a gordura pré-peritoneal, dissecando as fibras da aponeurose de
Spiegel e oblíquo interno, foi encontrada nas operações e nas dissecções, podendo representar uma relação entre
os defeitos musculoaponeuróticos da parede anterolateral do abdome e a hérnia de Spiegel.

Descritores: Estudo anatômico; Parede abdominal anterior; Hérnia de Spiegel.
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INTRODUÇÃO

As hérnias de Spiegel são consideradas raras, embora
desde a década de 1950 alguns autores as tratem como uma
doença pouco reconhecida e não propriamente rara 1. Com a
ultra-sonografia e tomografia computadorizada houve um
aumento de seus relatos após a década de 1980 2. A literatu-

ra latino-americana descreve poucas hérnias de Spiegel, sen-
do geralmente apresentados relatos de casos 3, 4. No Brasil,
desde a década de 1980, encontramos relatos de três doentes
no Rio de Janeiro 5, 6; um doente em Porto Alegre 7; quatro
doentes em São Paulo 8 e um doente em Santa Catarina 9.

Consideramos hérnia de Spiegel a protrusão de um
saco peritoneal ou gordura pré-peritoneal, por um defeito
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na região aponeurótica do transverso abdominal, situada
entre a linha semilunar e a borda lateral do reto abdominal.

Realizamos o estudo de cadáveres frescos, que for-
nece material não fixado, semelhante em cor e textura aos
tecidos vivos, visando à revisão da anatomia cirúrgica. Para
tanto, a parede anterolateral do abdome foi dissecada em
31 cadáveres frescos, entre janeiro de 1993 e agosto de
1994. Este estudo teve o objetivo de tentar correlacionar a
hérnia de Spiegel com eventuais alterações anatômicas da
parede anterolateral do abdome.

Embora exista mais de uma definição para a linha
semilunar e se considere que a fusão dos folhetos muscula-
res e aponeuróticos no local se faz de forma pouco precisa,
tornando-a pouco definida, seguimos a definição que a des-
creve como a linha que marca a transição entre músculo e
aponeurose do transverso abdominal, uma linha curva de
convexidade externa, formando um arco da reborda costal
ao púbis 2, 10, 11. A porção de aponeurose do transverso ab-
dominal que fica entre a linha semilunar e a borda lateral
da bainha do reto abdominal é chamada de aponeurose de
Spiegel 2, 12.

São descritas variações congênitas ou adquiridas da
estrutura anatômica da aponeurose de Spiegel como cau-
sa de hérnias na região 11, 13. Esta região ficaria numa zona
de transição embriológica, onde os músculos seriam me-
nos resistentes; também existem variações do transverso
abdominal, como sua ausência ou fusão com o oblíquo
interno10.

O músculo transverso abdominal é profundo em re-
lação às seis últimas cartilagens costais e se interdigita com
as fibras do diafragma; se vistos do interior do abdome
parecem um só músculo. Rives 14 descreve esta continui-
dade com o diafragma; na porção lateral são imbricados e
inseparáveis; posteriormente às últimas costelas se unem
por uma aponeurose comum. Suas fibras inferiores são
paralelas ao oblíquo interno e sua aponeurose contribui para
a bainha do reto abdominal. Os músculos transversos par-
ticipam da expiração e se comportam como um único mús-
culo, agindo na manutenção das vísceras abdominais e
mantendo a pressão intra-abdominal, que aumenta quando
estes músculos se contraem.

É importante não confundir a aponeurose posterior
do transverso abdominal com a fáscia transversal. Lateral-
mente a fáscia transversal se separa facilmente da porção
muscular do transverso abdominal. Medialmente, junto a
sua porção aponeurótica, isto não acontece e ocorre a fu-
são da fáscia com as fibras aponeuróticas 15.

Nervos, artérias e veias passam pela bainha posterior
do reto abdominal, isolados ou não. Usualmente encontra-
mos uma artéria pequena, um nervo e duas veias recober-
tas por gordura e tecido conectivo. Lateralmente os vasos
e nervos perfuram a linha semilunar, percorrendo o plano
entre o transverso abdominal e o oblíquo interno. Os estu-
dos de Milloy et al.16 mostraram que 48% das artérias que
deixavam a face posterior do reto abdominal, atravessa-
vam a linha semilunar e seguiam pela musculatura lateral
do abdome. Também foram encontrados três ou quatro ra-
mos da artéria epigástrica inferior perfurando a linha se-
milunar, entre o transverso abdominal e o oblíquo interno.

Considerando que entre fevereiro de 1988 e dezem-
bro de 1995, operamos no Hospital São Luiz Gonzaga, da
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo,
13 doentes com 14 hérnias de Spiegel, estudamos elemen-
tos clínicos, correlacionando com os estudos em cadáver.
Neste artigo abordaremos apenas as particularidades do es-
tudo anatômico realizado.

MÉTODO

A parede anterolateral do abdome foi dissecada em
31 cadáveres frescos do Departamento de Patologia da
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, entre janeiro de
1993 e agosto de 1994, sendo realizada nos dois primeiros
cadáveres a dissecção unilateral e nos 29 restantes o estu-
do bilateral da parede abdominal, completando 60 dissec-
ções. Vinte e um cadáveres eram do sexo masculino e dez
do sexo feminino. A menor idade foi 51 anos e a maior 84
anos, com média de 65 anos.

Só estudamos cadáveres com mais de 50 anos, faixa
etária onde as hérnias de Spiegel ocorrem com maior fre-
qüência. Foram excluídos os cadáveres com incisões ab-
dominais recentes e hérnias incisionais, sendo permitida
apenas a incisão mediana infra-umbilical antiga, presente
em quatro cadáveres desta faixa etária encontrados no pe-
ríodo do estudo.

Usamos a incisão mediana de necropsia do manú-
brio esternal até abaixo da sínfise púbica, preservando
um fragmento de pele com o umbigo em sua posição ana-
tômica e uma incisão horizontal sobre o púbis, prolonga-
da até a face lateral da raiz da coxa do lado a ser estudado
em dois cadáveres e bilateralmente em 29 cadáveres. A
pele e o tecido subcutâneo foram rebatidos lateralmente
desde a reborda costal, expondo toda a porção muscular e
aponeurótica da parede anterolateral do abdome e a re-
gião inguinal.

A bainha dos músculos retos foi aberta longitudi-
nalmente da reborda costal ao púbis e o reto abdominal
foi medido, dissecado, seccionado próximo ao púbis e re-
batido superiormente, permitindo o estudo de sua bainha
posterior, linha arqueada, fáscia transversal e peritônio
parietal.

Lateralmente dissecamos e seccionamos os múscu-
los oblíquo externo e interno para expor o transverso ab-
dominal, estudando as porções musculares e aponeuróti-
cas. Medimos a maior largura que encontramos da
aponeurose de Spiegel, entre o plano umbilical e o plano
das espinhas ilíacas anteriores superiores. Dissecamos a
aponeurose de Spiegel (Figura 1), entre a linha semilunar
e a bainha do reto abdominal, avaliando-a da linha arquea-
da até onde a porção muscular do transverso abdominal
ficava sob o reto abdominal.

Seccionamos a aponeurose de Spiegel da linha ar-
queada até seu limite superior, estudando os vasos sangüí-
neos e os nervos que a perfuravam. Avaliamos os vasos
epigástricos inferiores profundos, os nervos da região (Fi-
gura 2) e possíveis áreas de enfraquecimento da parede
abdominal, procurando hérnias.
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gel e em nenhuma delas sua porção muscular se localizou
abaixo da linha das espinhas ilíacas anteriores superiores.
Encontramos defeitos de sua porção aponeurótica (Tabela
1), com afastamento significativo de suas fibras, em qua-
tro de 60 dissecções (6,6%), porém nenhum defeito era
percorrido por feixes neurovasculares. Nas dissecções este
músculo se mostrou resistente e suas variações foram pou-
co significativas.

Quanto ao oblíquo interno, a disposição em forma de
faixas formadas por feixes de fibras foi notada em dez dis-
secções (16,6%), sendo notados defeitos fusiformes pouco
pronunciados em seis dissecções (10%). Não foi notado
tecido adiposo em quantidade significativa neste folheto
muscular, principalmente entre os feixes de fibras, quando
estes existiram. Não caracterizamos pontos de fraqueza
neste músculo e sua porção muscular cobria a aponeurose
de Spiegel em todos os cadáveres estudados (Tabela 1).

O músculo oblíquo interno acessório foi encontrado
bilateralmente em um cadáver (3,3%).

Estudando o transverso abdominal, encontramos a dis-
posição muscular em forma de feixes de fibras (Figura 3)

RESULTADOS

Realizamos 60 dissecções da parede abdominal. A
ascite estava presente em nove (29%) dos 31 cadáveres
estudados; encontramos três hérnias umbilicais e uma hér-
nia epigástrica em nossas dissecções.

A linha semilunar foi estudada em todas as dissec-
ções, sendo bem evidente. A aponeurose de Spiegel foi
medida na região mais larga que encontramos, entre o
plano umbilical e o plano das espinhas ilíacas anterio-
res superiores; esta medida variou de 1,5 a 3,5 centíme-
tros, com média de 2,26 centímetros. Notamos um mai-
or afastamento entre as fibras aponeuróticas em direção
à região inguinal e tecido adiposo sobre esta aponeuro-
se (Figura 1). Estes locais potenciais de fraqueza na
musculatura justificariam o aparecimento de hérnias
nesta localização.

Em todas as 60 dissecções, o músculo oblíquo exter-
no era aponeurótico na localização da aponeurose de Spie-

Figura 1 — Dissecção de cadáver — aponeurose de Spiegel à
direita com tecido gorduroso entre as fibras aponeuróticas. OE:
Oblíquo externo; OI: Oblíquo interno; LA: Linha arqueada; AS:
Aponeurose de Spiegel; LS: Linha semilunar; TA: Transverso
abdominal.

Figura 2 — Dissecção de cadáver — orifícios neurovasculares e
defeitos fusiformes do transverso abdominal, abaixo da linha
arqueada à esquerda.

Figura 3 — Dissecção de cadáver — transverso abdominal com
feixes de fibras em forma de faixas e tecido gorduroso entre as
faixas. LS: Linha semilunar; TA: Transverso abdominal; AS:
Aponeurose de Spiegel; RA: Reto abdominal; LA: Linha
arqueada; PP: Peritônio parietal.
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em 12 dissecções (20%). Além dos orifícios neurovascula-
res, vários defeitos fusiformes (Figura 2) foram encontra-
dos na aponeurose do transverso abdominal em 14 dissec-
ções (23,3%). Pudemos evidenciar em todas as dissecções,
grupos de fibras do transverso abdominal com os feixes de
sua porção superior dirigindo-se superiormente e medial-
mente; os feixes de sua porção média dirigindo-se medial-
mente e os feixes de sua porção inferior dirigindo-se inferi-
ormente e medialmente (Figura 3).

Em nenhuma das dissecções o transverso abdominal
cobria a borda lateral da bainha do reto abdominal, não
sendo encontrada nenhuma hérnia ou defeito na bainha
posterior do reto nos cadáveres dissecados.

A linha arqueada (de Douglas) foi bem evidenciada
em 39 dissecções (65%), era pouco definida em dez dissec-
ções (16,6%), terminava gradualmente em nove dissecções
(15%), sendo ausente bilateralmente em um cadáver (3,3%).

Determinamos a localização da linha arqueada em
relação a dois planos constantes, o plano umbilical e o pla-
no das espinhas ilíacas anteriores superiores. Encontramos,
em 60 dissecções, 46 linhas arqueadas (76,6%) entre o plano
umbilical e a linha que une as espinhas ilíacas anteriores
superiores; 12 linhas arqueadas (20%) entre a linha das
espinhas ilíacas e o púbis. Em um cadáver (3,3%) a linha
arqueada não foi encontrada bilateralmente.

Um ramo significativo da artéria epigástrica inferior
profunda perfurava a bainha do reto abdominal em cinco
dissecções (8,3%), seguindo em direção ao transverso ab-
dominal. Em todos os cadáveres encontramos quatro ou
cinco orifícios neurovasculares (Figura 2) perfurando a
aponeurose do transverso abdominal, próximo da borda
lateral do reto abdominal, na região da aponeurose de
Spiegel. Alguns eram alargados e com gordura no interior,
mas sem hérnias nesta localização. Não foram encontra-
dos defeitos ou hérnias na bainha posterior do reto abdo-
minal nas 60 dissecções realizadas.

Encontramos variações do oblíquo interno e trans-
verso abdominal, mas sem defeitos sobrepostos.

A disposição muscular em forma de faixas, forma-
das por feixes de fibras, foi mais evidente no transverso
abdominal (12 em 60), correspondendo a 20% das dissec-
ções, do que no oblíquo interno (dez em 60), correspon-
dendo a 16,6% das dissecções. Os defeitos também foram
mais evidentes no transverso abdominal (14 - 23,3%), do
que no oblíquo interno (seis - 10%). Estes músculos se
mostraram bastante imbricados e de difícil separação na
região da aponeurose de Spiegel em todas as dissecções.

DISCUSSÃO

Não há uma explicação satisfatória para os defeitos
na linha semilunar e este tipo de hérnia. Embora seja suge-
rida a etiologia congênita, a estrutura muscular e aponeu-
rótica do transverso abdominal é considerada importante
na etiologia das hérnias de Spiegel, que seriam adquiridas.

A pressão intra-abdominal é maior na porção infe-
rior da cavidade abdominal e abaixo do umbigo as fibras
do oblíquo interno e transverso abdominal são mais para-
lelas 17, podendo haver um enfraquecimento da parede
abdominal 18.

Os estudos em cadáver e as cirurgias de Spangen 11

reforçam estes dados. Este autor, revisando 979 hérnias de
Spiegel relatadas, encontrou o registro de 32 localizadas
acima do umbigo 2.

Não se considera a obesidade fator significativo para
o desenvolvimento destas hérnias, mas é valorizado o bom
desenvolvimento muscular como fator importante na re-
dução do risco de aparecimento das hérnias de Spiegel 11.

A gordura pré-peritonial já foi citada como fator etio-
lógico19, pois dissecaria as fibras aponeuróticas e abriria
caminho para a hérnia. Spangen 1 encontrou uma hérnia
constituída só de gordura pré-peritoneal, nas outras hérni-
as ela envolvia os sacos herniários. Esta presença constan-
te da gordura justifica sua possível contribuição para o
desenvolvimento de hérnias na aponeurose de Spiegel.

Já se sugeriu a importância do enfraquecimento ou
paralisia muscular da parede abdominal. A eletromiogra-
fia dos doentes com hérnias de Spiegel operados não en-
controu quaisquer alterações que as justificassem 11. As
cicatrizes cirúrgicas abdominais também foram considera-
das um fator predisponente, pois enfraqueceriam a apo-
neurose de Spiegel 1.

São descritas variações anatômicas em todos os mús-
culos da parede abdominal anterior e os diferentes arran-
jos da musculatura abdominal não são excepcionais, mas
apenas variações da disposição convencional 10, 20.

Cooper ensinava que as hérnias poderiam aparecer
pelas pequenas aberturas dos vasos e nervos. O alargamento
das aberturas da aponeurose de Spiegel, pela passagem de
nervos e ramos da artéria epigástrica inferior profunda, foi
incluído como possível fator para o aparecimento destas
hérnias, mas o feixe neurovascular neste caso deve estar
ao lado da hérnia, achado só notado em uma das 28 hérnias
operadas por Spangen 11.

Tabela 1
Características do oblíquo externo, oblíquo interno e transverso abdominal de 31 cadáveres dissecados

Defeitos encontrados nos músculos Disposição não usual, em forma
Músculo dissecado ou aponeuroses de feixes de fibras

Oblíquo externo 4/60 (6,6%)

Oblíquo interno 6/60  (10%) 10/60 (16,6%)

Transverso abdominal 14/60 (23,3%) 12/60 (20%)
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Embora existam vários defeitos irregulares na apo-
neurose do transverso abdominal, principalmente em seu
ponto de fusão com a do oblíquo interno e com freqüência
apareça um ramo da artéria epigástrica inferior, se consi-
dera que este ramo arterial tem pouca importância na etio-
logia desta hérnia 19, pois raramente estes vasos passam
pelos defeitos herniários. Considera-se também que a gor-
dura pré-peritoneal que recobre os sacos herniários é su-
prida por vasos microscópicos, reforçando os relatos dos
feixes neurovasculares pelas aberturas da aponeurose de
Spiegel. Encontramos orifícios neurovasculares alargados,
mas sem gordura ou hérnias se fazendo por estes orifícios.

Em seu tratado clássico, Watson 21 considera a jun-
ção da linha semilunar com a linha arqueada um ponto de
fraqueza, por onde apareceriam as hérnias de Spiegel; esta
afirmação não é mais aceita.

Askar 22 não conseguiu identificar com precisão a
linha arqueada. Neste estudo não a encontramos bilateral-
mente em um cadáver e a localizamos entre o plano umbi-
lical e o plano das espinhas ilíacas anteriores superiores
em 46 dissecções. Considerando que a localização da li-
nha arqueada é altamente variável, suas relações com a li-
nha que une as espinhas ilíacas anteriores superiores são
consideradas um plano de referência mais constante que o
plano umbilical 11.

A aponeurose de Spiegel pode ser recoberta pela por-
ção muscular ou aponeurótica do oblíquo interno. Span-
gen 11 encontrou hérnias de Spiegel com maior freqüência
nos doentes em que esta aponeurose era recoberta pela
porção muscular do oblíquo interno (nove em 28 doentes).
Quando o oblíquo interno que a recobre é aponeurótico, há
fusão das aponeuroses e este músculo reforça a aponeuro-
se de Spiegel, dificultando o aparecimento das hérnias. Esta
fusão do oblíquo interno e transverso abdominal na bainha
lateral do reto acima da linha arqueada ficou evidente em
nossas dissecções.

Considera-se a maior largura da aponeurose de Spie-
gel abaixo do umbigo importante na etiologia desta hér-
nia23. Spangen11 valoriza uma faixa de seis centímetros aci-
ma da linha que une as espinhas ilíacas anteriores
superiores, onde esta aponeurose e a aponeurose do oblí-
quo interno são mais largas, esta largura não difere quando
há ou não hérnias ou outros defeitos e é improvável que
este seja um fator importante. Nossas dissecções mostra-
ram uma aponeurose de Spiegel larga, mas sem defeitos
significativos, terminando gradualmente entre o umbigo e
a reborda costal.

As fibras da aponeurose de Spiegel podem ser sepa-
radas mais facilmente abaixo do plano umbilical, sendo
mais afastadas umas das outras, assim como aparecem acú-
mulos de gordura sobre esta aponeurose. Em nosso estudo
em cadáver, a largura da aponeurose de Spiegel, a disposi-
ção do oblíquo interno e transverso abdominal em forma
de faixas musculares formados por feixes de fibras e o te-
cido adiposo sobre a aponeurose de Spiegel, embora pre-
sentes, não se acompanharam de hérnias na região.

Zimmerman et al.13, em 100 dissecções da região in-
guinal, encontraram defeitos em dez transversos abdomi-
nais na região ou abaixo da linha arqueada. Vinte múscu-
los apresentavam características de faixas musculares com
feixes divergentes de fibras.

Askar22, estudando o transverso abdominal em 40
cadáveres frescos, notou que seus feixes musculares não
são realmente transversos. Em 38 (95%) os feixes muscu-
lares superiores se dirigiam superiormente e medialmente,
os feixes mediais eram horizontais e os feixes inferiores
paralelos ao ligamento inguinal. Em dois cadáveres (5%)
todos os feixes se dirigiam inferior e medialmente, sendo
paralelos uns aos outros. Esta disposição é demonstrada na
Figura 3. Este mesmo autor, estudando a decussação das
fibras aponeuróticas dos músculos abdominais na linha alba,
encontrou uma decussação simples das fibras do transver-
so abdominal em 30% e uma decussação tripla em 70% de
suas dissecções.

Anson et al.24 encontraram defeitos fusiformes do
transverso abdominal em 13% de 100 dissecções. Embora
existam várias, a maior variação deste músculo se deveu
às inserções da borda inferior de sua aponeurose, que pode
ser encontrada desde uma posição alta na bainha do reto
abdominal até na borda medial do anel femoral. Estes de-
feitos fusiformes foram encontrados em nossas dissecções,
mas o músculo se mostrou bastante resistente e seus defei-
tos foram pequenos e pouco significativos. Estes mesmos
autores encontraram um ramo da artéria epigástrica inferi-
or enfraquecendo esta aponeurose em cinco de 58 dissec-
ções, dado que não encontramos em nossas dissecções.

Existem variações da aponeurose do transverso ab-
dominal na borda lateral da bainha do reto abdominal 11, 25,
sendo evidenciados dois folhetos aponeuróticos do trans-
verso abdominal nesta região, que poderiam explicar um
enfraquecimento da aponeurose de Spiegel. Não consegui-
mos demonstrar esta disposição da aponeurose em nosso
estudo.

O contorno e as inserções do transverso abdominal
são mais complexos que os do oblíquo interno, pois suas
extensões tendinosas se imbricam para formar a bainha do
reto abdominal.

Na região da aponeurose de Spiegel, as fibras mus-
culares do oblíquo interno e transverso abdominal são pa-
ralelas. Como River 19 e Spangen 11, encontramos o oblí-
quo interno e o transverso abdominal bastante imbricados
próximo à linha arqueada, sendo difícil sua separação.

Zimmerman et al.13 encontraram defeitos em um ou
dois desses folhetos musculares em 45% de suas dissec-
ções e relatam que em sua porção inferior e medial estes
músculos apresentam interdigitação de fibras, formando
faixas aponeuróticas, com áreas de enfraquecimento, que
poderiam ser locais potenciais para o aparecimento de hér-
nias. Descrevem a disposição em forma de faixas forma-
das por feixes de fibras do transverso abdominal e princi-
palmente do oblíquo interno. Estes autores, estudando cem
regiões pélvicas, encontraram defeitos no oblíquo inter-
no e transverso abdominal em dez dissecções, sendo seis
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defeitos sobrepostos nos dois músculos e quatro defei-
tos do transverso abdominal, craniais aos defeitos do oblí-
quo interno.

O tecido adiposo com freqüência preenche os defei-
tos e, em alguns, a herniação do tecido adiposo pré-perito-
neal, passa pelo transverso abdominal e ocupa os defeitos
do oblíquo interno 24.

Encontramos faixas musculares em forma de leque
no oblíquo interno e transverso abdominal. Em nossas dis-
secções não evidenciamos defeitos sobrepostos, mas ape-
nas a disposição em forma de faixas principalmente do
transverso abdominal, com escasso tecido adiposo entre os

fascículos musculares, caracterizando áreas significativas
de enfraquecimento da musculatura. Também encontramos
defeitos em forma de fendas na aponeurose do transverso
abdominal.

As variações anatômicas e os defeitos encontrados,
durante as dissecções do transverso abdominal e oblíquo
interno, não se acompanharam de hérnias de Spiegel no
cadáver, já a gordura pré-peritoneal, dissecando as fibras
da aponeurose de Spiegel e oblíquo interno, foi encontra-
da nas operações e nas dissecções, podendo representar uma
relação entre os defeitos musculoaponeuróticos da parede
anterolateral do abdome e a hérnia de Spiegel.

ABSTRACT

Background: The present anatomical study on cadavers has been undertaken together with examinations
of patients operated, with the particular aim of investigating the transversus abdominis, internal oblique
muscles, Spigelian aponeurosis, semilunar line and the occurrence of Spigelian hernias. Method: Ventral
abdominal wall was dissected in thirty-one cadavers, being the first two a unilateral dissection and the
other twenty-nine a bilateral study of the abdominal wall, totalling sixty dissections. Considering that we
operated thirteen patients with forteen Spiegelian hernias at Hospital São Luiz Gonzaga, from Irmandade
da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, we were able to study clinical elements and compare them
to the cadaveric material. Results: Muscular and aponeurotic malformation: external oblique muscle:
4/60 (6,6%) — internal oblique muscle: 6/60 (10%) — transverse abdominal: 14/60 (23,3%). Unusual
muscular fibers arrangement: internal oblique muscle: 10/60 (16,6%) — transverse abdominal: 12/60
(20%). Conclusions: The anatomical variations in muscular defects of the cadaveric material didn’t match
up to Spigelian hernias. The preperitoneal fat found between the fibers of Spigelian aponeurosis and the
internal oblique muscle both in the surgery and in the cadaveric material might stand for a relation
between musculoaponeurotic defects and the Spigelian hernias.

Key Words: Anatomical study; Ventral abdominal wall; Spigelian hernia.
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