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A Hérnia Inguinal é decorrente de uma fragilidade das estruturas de fixação da 
parede abdominal e representa 80% das hérnias em tal região. Diversas técnicas 
cirúrgicas e anestésicasforam estudadas ao longo dos anos para a otimização da 
correção desse tipo de hérnia. O objetivo do presente estudo foi analisar quais as 
vantagens do ponto de vista técnico e econômico da realização da cirurgia de Hérnia 
inguinal unilateral com anestesia locorregional, comparada com a utilização do 
procedimento realizado com raquianestesia. A pesquisa foi realizada a partir da 
análise de prontuários, sob intervenção médica,em 45 indivíduos submetidos a 
cirurgia de Hérnia Inguinal, com abordagem quantitativados dados. Foram 
utilizadasduas técnicas cirúrgicas, a do Plug/mesh para as hérnias inguinais Gilbert 
1, 2 e 3 e a técnica de Lichtenstein para os demais tipos de hernioplastia, e 
procedimentos anestésicos locorregional e raquianestesia. Os resultados mostraram 
que 71% da amostra realizava no seu cotidiano atividades que demandam grande 
esforço físico; 53% da amostra utilizaram anestesia locorregional e 47% 
raquianestesia. Denotando que a utilização da anestesia locorregional em cirurgias 
de correção da Hérnia Inguinal é cientificamente segura, além de representar uma 
economia de aproximadamente 25% quando comparada à raquianestesia.Contudo, 
este estudo tornou-se relevante pois, com uso da anestesia local e sedação supõe-
se que o paciente pode retornar para seu lar após poucas horas do procedimento, 
reduzindo a permanência na unidade hospitalar, com baixos custos e redução das 
complicações inerentes ao procedimento, reduzindo também a ansiedade do 
paciente. Além disso, deve ser difundida no meio acadêmico, de forma que todo 
cirurgião geral quando se defrontar com a cirurgia da hérnia inguinal, reconheça a 
possibilidade da utilização desta técnica, uma vez que proporciona maior benefício 
econômico e os pacientes referem dor suportável durante o procedimento cirúrgico, 
conforme foi demonstrado estatisticamente. 
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