
Hérnias 

O QUE É? 

Uma hérnia abdominal corresponde a uma 

zona de fraqueza da parede abdominal 

que permite que parte do intestino ou de 

outro órgão da cavidade abdominal faça 

saliência para o exterior 

As hérnias umbilicais são uma das formas 

comuns de hérnia abdominal bem como as 

hérnias inguinais que ocorrem na zona da 

virilha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM QUE CONSISTE A CIRURGIA? 

Será feito uma incisão na região  

abdominal/ inguinal e a hérnia é reduzida 

para a cavidade abdominal. É colocada ou 

não uma prótese (rede) que permite que a 

hérnia fique retida naquele local, proce-

dendo- se de seguida à sutura 

(encerramento) do local da pele. 

 

TIPO DE ANESTESIA? 

Pode ser anestesia geral ou BSA (picada 
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Atividade Física:  

 Não conduzir nos primeiros 15 dias, e só 

quando não tiver dor. 

 Não ficar de pé parado durante muito tempo. 

 Poderá subir e descer escadas calmamente. 

 Não pegar em pesos com mais de 10kg 

nos primeiros 2 meses. 

 A atividade sexual poderá ser retomada 

ao fim de 45 dias aproximadamente. 

 Nos primeiros 15 dias deve usar cueca-

slip de preferência um nº abaixo do seu. 

 Retome a atividade física habitual aos 

poucos, tendo em conta que a cicatrização 

interna total demora cerca de 6 meses 

 Se estiver obstipado mais de 2 dias  

poderá fazer 2 microlax. 

 Se esta não é a primeira vez que faz  

cirurgia a este local, o tempo de 

recuperação poderá ser maior 

Alimentação:  

Nos primeiros dias consumir alimentos  

ricos em fibras, tais como: 

 Fruta  -  pera, ameixa, laranja,.. 

 Legumes e verduras -  alface, espinafre, 

couve,.. 

 Cereais – trigo, aveia,.. 

Recomenda-se uma maior ingestão de  

líquidos, nomeadamente, água. 

 

Medicação: 

 Deverá cumprir a prescrição médica. 

Complicações frequentes: 

 Hematoma local: deve aplicar gelo local 

nas primeiras 24h. 

 Dor na mobilização, sobretudo ao  

levantar, deitar ou tossir: apoiar a zona 

do penso com a mão. 

 Hematoma testículo (geralmente  

aparece mais tarde): aconselhado o 

uso de cueca mais apertada. 

 

 

 

 

 

 

Penso: 

 Evitar molhar o penso 

 O penso será realizado segundo as  

recomendações da enfermeira no  

momento da alta clínica. 

 Os pontos serão retirados conforme 

indicação médica. 

Tempo aproximado de baixa médica: 

 Deverá ser aproximadamente de um 

mês, de acordo com a evolução da  

cicatrização. 

A MOTIVAÇÃO DO UTENTE É MUITO  

IMPORTANTE PARA O SUCESSO DO TRATAMENTO 

PÓS-OPERATÓRIO 


