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Introdução

    A hérnia diafragmática caracteriza-se pela passagem
das vísceras abdominais para a cavidade torácica, após 
a ruptura do diafragma, que é um músculo responsável 
pela separação das duas cavidades [4]. A hérnia 
diafragmática pode ser de origem congênita, quando há 
um desenvolvimento incompleto e defeituoso, e 
adquirida, nos casos de traumatismos diretos e indiretos 
sobre o diafragma [5]. A hérnia diafragmática pode ser 
classificada ainda como verdadeira, cujas vísceras 
estão contidas dentro de um saco herniário como as 
hérnias peritôneo-pericárdicas, hérnia de hiato e hérnia 
pleuro-peritonial congênita, e as hérnias diafragmáticas 
falsas onde as vísceras estão soltas no espaço pleural, 
neste tipo tem a ruptura diafragmática e o defeito
diafragmático congênito [7].

A hérnia diafragmática congênita se dá devido a uma 
má formação levando a uma abertura no diafragma [6], 
sendo incomum em cães [4]. Já a hérnia diafragmática 
adquirida traumática é a forma mais comum entre as 
hérnias diafragmáticas [1], sendo encontrada com 
freqüência na rotina hospitalar de pequenos animais, 
cujo agente indutor são principalmente os acidentes 
automobilísticos [2,3,8], seguidos de chutes, quedas e 
brigas que ocorrem com menor freqüência [3]. 

Os sinais clínicos incluem capacidade respiratória 
debilitada e estão relacionados à presença de conteúdos 
abdominais e possivelmente de líquidos no interior do 
tórax [4]. A auscultação do tórax pode revelar sons 
intestinais ou a ausência de sons pulmonares normais 
[3,4]. O abdômen parece estar comprimido e diminuído 
de tamanho e raramente os sinais clínicos estão 
ausentes [4].

Para confirmar a hérnia diafragmática, é necessário a 
solicitação do exame radiográfico simples, onde a
presença de vísceras com gases em seus interiores 
acrescido da perda de visualização completa ou parcial 
da cúpula diafragmática confirmam o diagnóstico [9]. 
Quando não se consegue detectar tais sinais 
radiográficos pela radiografia simples, realiza-se a 
radiografia contrastada [3].

O tratamento indicado é a correção cirúrgica da 

ruptura e o prognóstico é reservado [3].
O objetivo do presente trabalho é relatar o diagnóstico 

de hérnia diafragmática em um gato através da radiografia 
contrastada.        

Material e métodos

   Foi encaminhado ao Setor de Radiodiagnóstico do 
Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE), um animal da espécie felina, 
macho, quatro meses de idade, sem raça definida, pesando 
2 kg, com histórico de dispnéia há um mês, apresentando 
quadro de anorexia.

   Foi solicitado pelo Clínico Veterinário um exame 
radiográfico torácico simples do paciente para avaliação 
cádio-pulmonar. O paciente foi posicionado na mesa 
radiológica em decúbito lateral, e em seguida realizado o 
exame radiográfico em projeção látero-lateral. O paciente 
foi contido manualmente, observando-se as normas de 
proteção. Para este exame foi utilizado filme IBF® 
30x40cm e um aparelho de raios x com capacidade 
operacional de 100 miliampéres (mA) e 90 quilovolts (Kv). 
A revelação foi realizada na câmara escura de forma 
manual.

    A radiografia após a revelação e secagem foi levada 
para sala de interpretação, onde não foi possível concluir o 
laudo radiográfico, suspeitando-se de hérnia diafragmática. 
O paciente foi então submetido à gastroenterografia 
superior, que é uma técnica radiográfica contrastada.
Administrou-se, por via oral, 20 ml de sulfato de bário, e 
em seguida realizou-se o exame radiográfico contrastado 
em projeção látero-lateral, nos tempos (0, 15, 30, 60 e 90 
minutos após a administração do contraste). Após o 
processo de revelação e secagem, as radiografias foram 
para a sala de interpretação, onde se confirmou a presença 
de alças intestinais e outras vísceras abdominais na 
cavidade torácica, diagnosticando-se hérnia diafragmática. 



Resultados e Discussão

A proprietária durante a realização do exame 
radiográfico não soube informar que tipo de trauma 
havia sofrido o paciente, pois tem livre acesso a rua. O 
trauma que o paciente sofreu é indefinido, não 
apresentava fratura, mas encontrava-se dispnéico, 
sendo este último o sinal clínico mais comum da hérnia 
diafragmática para SILVA et al. [9].

Segundo HUNT & JOHNSON [3] as radiografias 
torácicas são obtidas em todos os pacientes que 
sofreram trauma, especialmente aqueles com qualquer 
evidência de dispnéia ou fratura.

Para KEALY & McALLISTER [4] a radiografia é o 
exame complementar mais útil para o diagnóstico, 
sendo o decúbito lateral e a projeção látero-lateral o 
método de escolha para o diagnóstico de hérnia 
diafragmática, sendo estes utilizados no exame do 
paciente.

BECK [1] afirma que a radiografia de contraste está 
indicada apenas quando as radiografias simples não são 
confirmativas e a ultra-sonografia não estiver 
disponível, corroborando com o presente relato. A 
gastroenterografia superior é a técnica mais citada na 
literatura, segundo HUNT & JOHNSON [3].

 Para a realização do exame radiográfico contrastado 
administrou-se, por via oral, o contraste a base de 
sulfato de bário, pois o paciente não tinha suspeita de 
ruptura gastrintestinal, concordando com OLIVEIRA 
[7] que cita que em caso de suspeita de ruptura 
gastrintestinal não se deve utilizar sulfato de bário, e 
sim contraste hidrossolúvel iodado estéril. A evidência 
de estruturas intestinais torna mais fácil a percepção de 
sua herniação ou deslocamento cita OLIVEIRA [7], 
concordando como o que foi visualizado na radiografia 

contrastada do paciente.
Através do presente relato podemos concluir que o 

exame complementar de eleição para o diagnóstico de 
hérnia diafragmática na clínica de pequenos animais se dá 
através da radiografia. Quando a radiografia simples não é 
conclusiva e não se tem a ultra-sonografia disponível, a 
gastroenterografia superior é a técnica de escolha.     
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