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Introdução: hérnia inguinal é uma patologia frequente em todo o mundo. À medida que a parcela da população 

idosa continua a crescer, a necessidade de uma análise dos desfechos da hernioplastia inguinal neste grupo etário 
se torna essencial. Objetivos: o objetivo deste estudo é realizar uma análise descritiva das características de base 
populacional, das técnicas empregadas para correção e dos desfechos encontrados em uma população idosa, com 

idade superior a 65 anos, submetida a correção de hérnia inguinal no hospital de clínicas de porto alegre (HCPA). 
Materiais e métodos: foram coletados dados de 354 pacientes adultos submetidos a hernioplastia inguinal 
realizada por via aberta ou por via laparoscópica em 2006. Os 56 pacientes operados que não retornaram ao 

menos a uma consulta pósoperatória foram excluídos, assim também como a parcela desta população com menos 
de 65 anos. Para a análise foram utilizadas estatísticas descritivas e medidas de frequência. Resultados e 

conclusões: 97 pacientes foram incluídos. A maioria, 66%, já havia se aposentado. Tabagistas ativos 
compreendiam 27% dos pacientes, com 11.5% apresentando ao menos uma patologia pulmonar, com 11.3% > 

asa II. Hérnias primárias respondiam por 79.4%, com 96.9% de cirurgias eletivas. A maioria dos reparos foi 
aberto, com 11.3% operados por vídeo. Queixa de dor ou desconforto estava presente em 32%, com 15% de 
seroma, e menos de 5% de hematomas ou infecções de ferida operatória. Portanto este trabalho ilustra as 

características de base da população idosa operada no HCPA, conclui que as frequências vão ao encontro do 
encontrado na literatura e demonstra que hernioplastia inguinal realizada no HCPA é um procedimento seguro na 
faixa etária maior de 65 anos. 

 
 
 
 

 
 
 

 




