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Na Hérnia Hiatal (HH) ocorre a protusão parcial ou total de estrutura não

esofágica pelo hiato esofágico (HE). São classificadas nos tipos I-IV de

acordo com as estruturas herniadas e seu padrão. O tratamento cirúrgico

é o definitivo.

Relato de caso

Discussão

Homem, branco, 46 anos,em 2006 foi diagnosticado com HH tipo I à

Endoscopia Digestiva Alta (EDA). À Tomografia Computadorizada (TC),

2014, notou-se também hemangiomas hepáticos em segmentos II e IV

(8,6x6,2cm e 4,8x3,4cm, respectivamente). Em 2020, internado com

diagnóstico de COVID-19, TC de tórax evidenciou HH tipo IV com

câmara gástrica e segmentos do corpo e cauda pancreáticos, volvo

gástrico, elevação de hemitórax ipsilateral, além de opacidade pulmonar

em padrão vidro fosco bilateralmente- característico da COVID-19. Após

recuperação da infecção viral, foi indicada correção cirúrgica. Realizou-

se abordagem laparoscópica com hepatectomia parcial do segmento II

objetivando acesso ao esôfago, seguida de fundoplicatura sem

colocação de prótese. No pós-operatório mostrou-se assintomático com

boa evolução, alta em 3 dias. Atualmente, após retorno médico com 90

dias paciente está em BEG.

HH tipo IV é a mais rara e grave, definida pela herniação da junção

gastroesofágica juntamente com outro(s) órgão(s), geralmente cólon

ou baço. Predomina em mulheres da 4ª à 6ª décadas de vida. Ocorre

pelo aumento da pressão intra-abdominal, combinada com deficiência

em membrana frenoesofágica ou pilares diafragmáticos. O diagnóstico

baseia-se em TC e EDA.

Geralmente é assintomática, pode possuir repercussões graves

quando associada à rotação gástrica organoaxial, achado este

encontrado no paciente, tendo indicação cirúrgica. Esta baseia-se na

reparação do HE seguida de fundoplicatura, sendo a abordagem

laparoscópica mais utilizada.

O caso relata importante herniação do pâncreas, situação

excepcional, existindo três casos relatados na literatura. Paciente não

se enquadra no perfil epidemiológico, sendo homem, e apresentando

uma HH tipo IV com herniação intratorácica de estômago, corpo e

cauda pancreáticos, fato verificado em TC de tórax realizada devido à

infecção por COVID-19. Após realizar exames sorológicos que

apontaram IGG positivo, fez-se correção de forma segura, seguindo

orientações de segurança preconizadas pelo Colégio Brasileiros de

Cirurgiões.
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A HH tipo IV com herniação do pâncreas é mais rara, sendo

importante seu relato. Nesses casos, a fundoplicatura é o tratamento

mais eficaz.

Introdução 

Conclusão

Tomografia computadorizada 

(TC) evidenciândo saco 

herniado.

Endoscopia Digestiva Alta 

(EAD) mostrando o saco 

herniado.


