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HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA CONGÊNITA DE BOCHDALEK EM ADULTO: 

RELATO DE CASO 

 

Guilherme Henrique Silva Fogaça1, Jéssica Gomes Laccort1, Pedro Henrique 

Garcia Parreira1, Pablo Gonçalves de Souza2, Bener Augusto Souza Milani2  

 

RESUMO 

Hérnias diafragmáticas congênitas de Bochdalek são consideradas raras, 

principalmente em adultos e adolescentes. Recém-nascidos e fetos representam 

mais de 90% dos casos, por justamente sua etiologia ser o fechamento embriológico 

incompleto do diafragma. Quando persistente em adultos, normalmente é 

assintomática, logo, um diagnóstico precoce pode impedir danos irreversíveis e trá- 

gicos. Caso seja sintomática, manifesta-se por sintomas gastrointestinais e 

respiratórios inespecíficos. A ultrassonografia é útil para o diagnóstico, 

principalmente no período pré-natal, enquanto a tomografia computadorizada é 

padrão ouro em adultos, por permitir melhor visualização da hérnia e sua 

localização. O tratamento é cirúrgico e depende de variáveis como tamanho da 

hérnia, presença ou não de complicações e habilidade do cirurgião. Habitualmente, 

a estratégia tomada é por via abdominal, objetivando oclusão direta da hérnia a 

partir de suturas simples. O presente caso relata um paciente de 38 anos, com 

queixa de epigastralgia intensa somada a episódios de melena e vômito sem fatores 

de melhora. Havia sinais de peritonite à palpação de abdome e hemitótax esquerdo, 

de- monstrava-se com ausência de murmúrios vesiculares à ausculta pulmonar, 

além de caráter hiperdenso em radiografia de tórax, a qual também detectava 

obliteração de recesso costofrênico ipsilateral e desvio de traqueia. Durante 

laparotomia exploratória, constatou-se presença de orifício em diafragma esquerdo, 

possibilitando a entrada de vísceras abdominais em cavidade torácica. Após técnica 

de redução volumétrica da herniação e oclusão da abertura no diafragma, o paciente 

recebeu alta sem intercorrências ou complicações, sendo encaminhado para serviço 

ambulatorial.  

UNITERMOS: Hérnias Diafragmáticas Congênitas, Cirurgia Geral, Diafragma.  



CONGENITAL DIAPHRAGMATIC HERNIAS OF BOCHDALEK IN ADULT: CASE 

REPORT 

 

ABSTRACT  

Congenital diaphragmatic hernias of Bochdalek are considered rare, especially in 

adults and adolescents. Newborns and fetuses account for more than 90% of the 

cases, precisely because their etiology is the incomplete embryologic closure of the 

diaphragm. When persistent in adults, it is usually asymptomatic, so an early 

diagnosis can prevent irreversible and tragic damage. If symptomatic, it is manifested 

by non-specific gastrointestinal and respiratory symptoms. Ultrasonography is useful 

for diagnosis, especially in the prenatal period, while computed tomography is gold 

standard in adults because it allows better visualization of the hernia and its location. 

The treatment is surgical and depends on variables such as hernia size, the 

presence or absence of complications and the surgeon's ability. Usually the strategy 

taken is by abdominal approach, aiming direct occlusion of the hernia from simple 

sutures. The present case reports on a 38-year-old patient with complaint of intense 

epigastralgia added to episodes of melena and vomit without factors of improvement. 

There were signs of peritonitis on palpation of the abdomen, and left hemithorax 

showed absence of vesicular murmurs on pulmonary auscultation, as well as a 

hyperdense character on chest X-ray, which also detected obliteration of ipsilateral 

costophrenic recess and tracheal deviation. During exploratory laparotomy, the 

presence of an orifice in the left diaphragm revealed the presence of abdominal 

viscera in the thoracic cavity. After a technique of volumetric reduction of the 

herniation and occlusion of the aperture in the diaphragm, the patient was discharged 

without intercurrences or complications and was referred for outpatient service.  

KEYWORDS: Congenital Diaphragmatic Hernias, General Surgery, Diaphragma. 



 

1 INTRODUÇÃO  

 

Defeitos no fechamento embrionário do músculo diafragma podem gerar falhas na 

continuidade do mesmo, originando situações especificas que são conhecidas como 

hérnias diafragmáticas congênitas (HDC)1. As HDC são divididas principalmente quanto à 

sua localização, podendo ser posterolateral (hérnia de Bochdalek), retroesternal anterior 

(hérnia de Morgagni), hiatal ou defeito no septo transverso, tendo a primeira maior 

incidência2.  

É comumente presente em recém nascidos e fetos em desenvolvimento, 

acometendo cerca de 1 a cada 1200 nascimentos, sendo causa presente de insuficiência 

respiratória no neonato com índices entre 35 a 40% de mortalidade1,3,4. Os adultos, no 

entanto, representam apenas 5% dos casos, com índice de mortalidade de 1 a 5% e com 

grande parte dos casos assintomáticos, permitindo um subdiagnóstico e impedindo que 

um número relevante de casos sejam relatados5,6. 

A apresentação clinica inclui disfunção respiratória de grau variável, bulhas 

cardíacas deslocadas, dor abdominal e com menos frequência, comprometimento 

intestinal. Comporta-se como diagnóstico diferencial de abdome agudo e dor 

abdominal7,8,9.  

Visto que as complicações agudas mais comuns e temidas são encarceramento e 

estrangulamento das vísceras herniadas, podendo gerar sofrimento e perfuração do tórax 

ou abdome, evoluindo posteriormente com intercorrências sépticas ou óbito1,7,9, o 

diagnóstico precoce de tal quadro mostra-se relevante por permitir um melhor prognóstico 

e impedir desfechos trágicos evitáveis6,10.  

 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Trata-se de um relato de caso sobre cirurgia geral com revisão da literatura 

científica nacional e internacional sobre hérnias diafragmáticas. A pesquisa foi realizada 

nas bases de dados: a) United States National Library of Medicine (PubMed), acessada 

pelo site http://www.ncbi.nlm.nhi.gov/pubmed; b) Scientific Eletronic Library Online 

(SciELO), disponível na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) pelo site http://www.bireme.br;. 

A procura pelos artigos nas bases de dados foi realizada durante o mês de dezembro de 

2017 utilizando o descritor em português “hérnia diafragmática” e seu correspondente em 

inglês “diaphragmatic hérnias”. Os artigos identificados foram selecionados e classificados 

por meio da análise dos títulos e resumos. Foram excluídos os artigos com tema diferente 

do pesquisado, as cartas ao editor e os comentários sobre outras publicações.  

 

 

3. RESULTADOS/APRESENTAÇÃO DO CASO 

 



L.M.S., sexo masculino, 38 anos, portador de gastrite crônica, em uso de 

omeprazol, tabagista, etilista, encaminhado em vaga zero, relata dor epigástrica intensa 

há dois dias sem fatores de melhora, negando disfagia ou tosse e relatando episódios de 

melena e vômitos. Sem história prévia de trauma torácico ou abdominal. Ao exame físico 

apresentava murmúrios vesiculares ausente em 2/3 inferiores de hemitórax esquerdo e 

abdome em tábua.  

Foi submetido a exames laboratoriais em que demonstrou-se leucocitose 

14.360/mm2, dosagem sérica de creatinia 1,4mg/dL, lipase 98U/L e amilase 116U/L. A 

radiografia de tórax detectou aumento da densidade em 2/3 inferiores de hemitórax 

esquerdo com obliteração de recesso costofrênico ipsilateral e desvio de traqueia para a 

direita (Figura 1).  

Com hipótese diagnóstica de abdome agudo perfurativo consequente de úlcera 

péptica sem a presença de pneumoperitônio, o paciente foi então submetido à laparotomia 

exploratória, em que pode-se vizualizar orifício em diafragma à esquerda com cerca de 4 

centímetros, com alça de intestino delgado, cólon transverso e apêndices epiplóicos 

adentrando na cavidade torácica (Figura 2). Foi realizada abertura do orifício e redução do 

conteúdo herniário para a cavidade abdominal, realizando-se em seguida correção do 

defeito diafragmático com sutura continua utilizando fio de Poliglactina 910, revisão de 

estruturas e homeostasia, síntese da aponeurose, tecido subcutâneo e pele, seguidas de 

colocação de curativo estéril.  

Em seguida, colocou-se dreno de tórax em selo d’água no quinto espaço intercostal 

esquerdo. Em radiografia de controle pós operatória pode-se evidenciar correção de 

aspecto hiperdenso de hemitórax esquerdo relatado anteriormente (Imagem 3). O 

paciente recebeu alta no 6º dia após a cirurgia sem a presença complicações e sinais 

flogísticos em ferida operatória ou local de drenagem torácica, intercorrências como febre, 

náuseas e vômitos ou qualquer tipo de complicação no trânsito intestinal, passando então 

por seguimento ambulatorial.  

 

4. Discussão com revisão de literatura  

 A formação de hérnias do lado esquerdo é mais incidentes e tal dado pode ser 

atribuído ao fato de que a cúpula direita do diafragma desenvolve-se antes da esquerda e 

que o fígado, por ser sólido e volumoso, impede a herniação de vísceras abdominais em 

seu lado ipsilateral10. Há relatos em que a HB ocorreu simultaneamente à malformações 

genéticas de origem cromossômica como síndrome de Turner, Down, Patau, Edwards e 

Fryn2,5.  

Hérniações do lado esquerdo estão comumente relacionadas a órgãos como cólon, 

estômago, baço, intestino delgado, pâncreas e glândula adrenal esquerda. Já no lado 

direito vemos frequentemente hérnias contendo fígado, vesícula biliar, rim direito e 

omento11.  

A etiologia da HB ainda não é completamente esclarecida, mas sabe-se que em 

grande parte dos casos existe persistência do canal pleuroperitoneal, que em um 

desenvolvimento embrionário normal fecha-se entre a oitava e décima semana de 



gestação. Existem relatos de que há ausência ou defeitos em relação ao processo de 

fusão do septo transverso ou da membrana pleuroperitoneal. Tais processos mostram-se 

de extrema importância para o desenvolvimento correto dos sistemas cardíaco e pulmonar 

fetais, que, na presença de qualquer alteração, resultam em impactos graves2,12.  

De maneira geral, as HDC de apresentação tardia são divididas em dois grupos, 

sendo o primeiro quando o orifício da hérnia é ocluído por algum saco herniário ou víscera 

sólida e os sintomas aparecem no momento em que ocorre rompimento do saco ou 

aumento abrupto da pressão na cavidade abdominal, e o segundo, presente no caso 

relatado, quando as vísceras abdominais já alcançam a cavidade torácica, podendo ser 

assintomático ou com sintomas recorrentes e de longa data5.  

Os sintomas são tipicamente relacionados à obstrução do órgão herniado. O 

estômago representa 68% dos casos em que há herniação de órgão abdominal, seguido 

por cólon, baço, intestino delgado e ureter. No entanto, na maioria dos casos (73%) há 

herniação apenas de gordura visceral ou omento2,5,10. Além disso, existe formação de 

saco herniário em apenas 20% dos casos, já que na maioria das vezes ocorre 

comunicação direta entre as cavidades torácica e abdominal10.   

Defeitos no desenvolvimento pulmonar acabam sendo mais aparente em neonatos, 

decorrentes principalmente de hipoplasia e hipertensão pulmonares, descobertos 

principalmente através de episódios agudos de falência respiratória ao longo da 

infância2,12. Os adultos apresentam funcionamento alterado não apenas do sistema 

pulmonar, mas também e principalmente do sistema gastrointestinal. Entretanto, a 

presença de sintomas vagos e inespecíficos como náusea, dor abdominal ou torácica, 

vômitos pós-prandiais, dispneia, constipação, dispepsia, infecções respiratórias 

recorrentes e sibilos dificultam o diagnóstico precoce no adulto, fato que explica a alta 

incidência de casos que são descobertos durante exames de imagem incidentais 

realizados por outras razões2,10,11,12.  

O diagnóstico pré-natal de hérnias congênitas é possível em 50 a 90% dos casos 

com o uso de ultrassonografia entre as 16o a 24o semanas de gestação, sendo útil para 

realizar diagnóstico diferencial de teratoma, cistos neuroendócrino, mediastinal ou 

broncogênico e malformação congênita adenomatóide2,5. 

Após o nascimento, a radiografia simples de tórax é suficiente para a realização de 

diagnóstico em alguns casos, especialmente se associada a exame físico, mas por sua 

baixa sensibilidade, acaba sendo impossível a exclusão de diagnóstico de HB nos casos 

de resultados negativos. Além disso, a hérnia de Bochdalek tem apresentação 

radiográfica similar à quadros como colapso de lobo médio do pulmão direito, 

consolidação do espaço aéreo, atelectasia ou sequestro pulmonares, aumento de gordura 

pericárdica, lipoma e massa mediastinais2,5,11. Para que isso não ocorra, costuma-se 

associar sonda gástrica radiopaca para possibilitar uma melhor interpretação radiográfica, 

sendo necessária a infusão de contrate em casos duvidosos5.  

A tomografia computadorizada é o padrão ouro pra o diagnóstico por permitir a 

visualização do conteúdo da hérnia, espessura do diafragma e localização especifica da 

hérnia5,10,12. Normalmente seus achados são presença de gordura ou tecido de baixa 

densidade acima do diafragma, massa adjacente ao defeito no diafragma e uma 



densidade homogênea sobre a falha diafragmática2. A tomografia mostra-se essencial 

para excluir diagnósticos de pneumomatocele e derrames complicados5. 

 A escolha da abordagem cirúrgica depende de fatores como a quantidade de 

material herniado, presença de complicações e também da habilidade do cirurgião2. 

Normalmente a via de acesso escolhida é a abdominal, utilizada no caso relatado, com 

sucessiva oclusão direta através de suturas simples do orifício herniário, havendo relatos 

do uso de próteses, retalhos de peritônio ou fáscia dos músculos da parede posterior do 

abdome5. Métodos minimamente invasivos como videolaparoscopia endoscópica e 

técnicas laparoscópicas e toracoscópicas por vídeo são a escolha em casos de 

procedimentos eletivos, com o benefício de diminuir a dor no período pós-operatório e o 

tempo de internamento5,6. No caso reportado houve colocação de dreno torácico 

ipsilateral, mas sua utilização é bastante discutida ainda, havendo discussões de que tal 

procedimento não afeta o prognóstico de pulmões hipoplásicos5. 

 

 

5. Comentários Finais 

 

As hérnias diafragmáticas congênitas de Bochdalek são raras, mas como são presentes 

desde a vida fetal podem, em grande parte dos casos, ser diagnosticadas em 

ultrassonografias de rotina durante o pré-natal. Entretanto, caso passem despercebidas 

nesse período, podem facilmente tornarem-se assintomáticas durante a infância, 

adolescência e especialmente a vida adulta.  

 O grande número de casos de adultos assintomáticos ou com sintomas 

principalmente gastrointestinais muitas vezes relacionados a outras patologias atrelado à 

baixa mortalidade da doença durante esse período da vida e à fácil semelhança entre as 

imagens radiológicas, ultrassonográficas ou até mesmo tomográficas da HB com várias 

outras condições clínicas impedem a realização de uma quantidade considerável de 

diagnósticos. Tudo isso, favorece o desenvolvimento de complicações de péssimo 

prognóstico, muitas vezes evitáveis por procedimentos cirúrgicos terapêuticos simples e 

bem concretizados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERÊNCIAS 

1. Santos LT, Evangelista TM. Hérnia Diafragmática Congênita: Relato de Caso. 

Revista Ciência em Saúde. 2013; 3(1). 

2. Shah SN Chengappa D, Irfan, Arun M. Incidental Congenital Diaphragmatic Hernia 

(Bochdalek) in an Asymptomatic Adult:  A Case Report and Review of Literature. 

Journal of Dental and Medical Sciences. 2015; 14 (3): 104-09. 

3. World Health Organization (WHO). World atlas of birth defects [Internet]. Geneva: 

WHO; 2003 [cited 2014 May 22]. Available from: 

http://www.who.int/genomics/about/en/diaphragmatic.pdf?ua=1. 

4. Doyle NM, Lally KP. The CDH Study Group and advances in the clinical care of the 

patient with congenital diaphragmatic hernia. Seminars in Perinatology. 2004; 28(3): 

174-84. 

5. Loch LF, Ferrari MD, Corrêa EM, Guidolin BL. Hérnia diafragmática congênita de 

apresentação tardia. Associação Médica do Rio Grande do Sul. 2008, 52 (3): 212-

15. 

6. Giannoulis K, Street AS. Bochdalek hernia presenting in adult life: report of an 

unusual case and review of the literature. Annals of Gastroenterology. 2004, 

17(1):109-12. 

7. Ibañez-Fuentes JR, Nieto-Ocampo AE, Bermudez-Jiménez A, Olivares-Aguirre A. 

Hernia de Bochdalek en el adulto. Gaceta Médica de México. 2003; 139(1): 69-72. 

8. Vieira LH, Castanhel CD, Tristão LJ, Guimarães A, Ribas CS. Hérnia diafragmática 

congênita simulando derrame pleural: relato de caso. Revista Brasileira de Clínica 

Médica. 2013; 11(1): 94-6. 

9. Yagmur Y, Yiğit E, Babur M, Gumuş S. Bochdalek hernia: a rare case report of adult 

age. Annals of Medicine and Surgery. 2015; 5: 72-5. 

10. Santos-Netto JM, Oliveira CVC, Sousa MG. Hérnia de bochdalek à direita em 

adulto, associada à síndrome colestática: relato de caso. Arquivos Brasileiros de 

Cirurgia Digestiva. 2015; 28(4): 299. 

11. Hamid KS, Rai SS, Rodriguez JA. Symptomatic Bochdalek Hernia in an Adult. 

Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons. 2010; 14: 279–8. 

12. Sutedja B, Muliani Y. Laparoscopic repair of a Bochdalek hernia in an adult woman. 

Asian Journal of Endoscopic Surgery. 2015; 8(3): 354–56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Imagem 1  

 

 
 

 

 

 

Herniação de vísceras abdominais para cavidade torácica 

através de orifício diafragmático. 

Imagem 2 

Radiografia de tórax demonstrando aumento da densidade em dois terços 
inferiores de hemitórax esquerdo associado à obliteração de recesso 

costofrênico ipsilateral e desvio de traqueia para a direita. 



 
 

Imagem 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografia de tórax de controle realizada após correção de 

hérnia diafragmática. 
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