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A Hérnia Diafragmática é a evisceração do conteúdo 
abdominal para a cavidade torácica por meio de ruptura 
diafragmática. É mais frequente quando secundária a 
traumas - como automobilísticos ou penetrantes - sendo 
que, em casos de lesões isoladas, comumente localizadas a 
esquerda, tem-se uma apresentação oligossintomática, 
consequentemente evoluindo para um diagnóstico tardio do 
quadro. 
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O presente trabalho tem como objetivo relatar o caso de 
reparo cirúrgico laparoscópico por via abdominal, de hérnia 
diafragmática crônica em paciente jovem, com história de 
hemotórax, fratura de arcos costais secundário a trauma 
contuso em 2016.

 A Hernioplastia Diafragmática por via laparoscópica, 
mostrou-se como uma técnica segura e eficaz no tratamento 
de hérnias diafragmáticas pós-traumáticas crônicas, sendo a 
abordagem através da cavidade abdominal oportuna frente a 
evolução do caso descrito. Ainda nesse contexto, enfatiza-se 
o contraste entre o quadro oligossintomático do paciente com 
o expressivo volume herniado na cavidade torácica. Além 
disso, destacamos a importância de correlacionar a história 
pregressa do paciente com a sintomatologia apresentada 
para um diagnóstico precoce, e, consequente minimização 
de possíveis complicações.

Paciente V.M.L, 33 anos com dor em ombro esquerdo, e, 
torácica ipsilateral após cerca de três anos do evento 
traumático. Em propedêutica, evidenciado defeito herniário 
em diafragma à esquerda de 2.6x3.5cm e com insinuação de 
cólon esquerdo e gordura peritoneal intratorácico. Realizada 
a correção do defeito herniário de maneira laparoscópica 
com acesso via abdominal. 
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Imagem 1: Imagem radiográfica. 
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A radiografia de tórax se mostrou um bom método 
diagnóstico, sendo a elevação do nível da bulha gástrica 
como o principal sinal associado. Entretanto, a tomografia 
computadorizada possui maior especificidade e 
sensibilidade, além de proporcionar mais detalhes em 
relação as alças intestinais e outras vísceras auxiliando no 
planejamento cirúrgico escolhido. 

Com relação ao tratamento cirúrgico não há evidências 
bem estabelecidas na literatura, principalmente, no que 
tange a acesso a ser escolhido. Assim, de um modo geral, 
nos casos agudos a via abdominal laparatômica aparece 
como o método de escolha. Os casos crônicos, por sua 
vez, tem como principal acesso a toratomia. É preciso 
ressaltar que não há um consenso atual da maneira a ser 
realizada o reparo cirúrgico, sendo necessário levar em 
consideração a experiência prática da equipe e a estrutura 
da instituição a ser realizado o procedimento. No presente 
caso relatado, optou-se pelo acesso laparoscópico, por via 
abdominal, com redução do conteúdo herniário, lise de 
aderências locais e reparo do defeito herniário 
diafragmático com pontos em X. Paciente recebeu alta no 
1º dia de pós-operatório com boa evolução. 

Imagem 2: Tomografia Computadorizada.

A hérnia diafragmática é um defeito neste músculo 
fazendo com que haja uma comunicação entre a cavidade 
abdominal à torácica, sendo assim, o conteúdo abdominal 
migra para a região torácica devido a diferenças de pressão 
entre esses ambientes. Apesar de rara, a forma crônica tem 
grande associação a eventos traumáticos penetrantes ou 
contusos. Com uma classificação de acordo com a sua 
dimensão, o tamanho do defeito herniário não possui 
relação com o quadro clínico manifestado por seus 
portadores. 

Imagem 3: Defeito 
Herniário.

Imagem 4: Defeito 
Herniário reparado.

Imagem 5: Radiografia 
Pós-Operatória.
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