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A hérnia diafragmática congênita ocorre devido a uma falha no fechamento dos canais
pleuroperitoneais durante a embriogênese, mais comumente no lado esquerdo do tórax,
predispondo a comunicação anormal do diafragma e o saco pericárdico e possibilitando,
assim, que os órgãos abdominais adentrem a cavidade torácica. A ocorrência desta
patologia em pequenos animais não é comum e tendem a acometer com maior frequência
cães e coelhos.

Introdução

Um gato, macho, neonato, da raça Neva Masquerade e proveniente de um gatil comercial,
foi encaminhado para exame necroscópico no setor de Patologia Veterinária. A gestação
foi de 62 dias. De acordo com o relato da tutora que acompanhou o parto, foi realizada
manobra de desobstrução das vias aéreas e o óbito ocorreu logo em seguida.

A hérnia diafragmática congênita pleuroperitonial em gatos não é de ocorrência
comum, fato este que justifica a escassez de relatos na literatura científica. As causas
são desconhecidas e deve-se considerar defeitos genéticos da linha média, efeitos
ambientais, químicos e de toxinas, além de esteroides, excesso de vitamina A e
constrição uterina. A macroscopia juntamente com o histórico clínico do animal foi
suficiente para o diagnóstico conclusivo desta alteração.

Relato de caso

Resultados 

Conclusões

Figura 2 – Pulmões (dorsal). Pulmão esquerdo
apresentou-se difusamente avermelhado, colabado e
discretamente firme (seta preta); os lobos
pulmonares D eram uniformemente róseo-claros e,
possuindo textura e consistência esponjosa (seta
branca)

Figura 1 – O hemitórax esquerdo revelou presença
de segmentos de intestino delgado sobre o pulmão
esquerdo, os quais emergiam de um estreito
orifício diafragmático (seta).

Notou-se a ausência de pressão negativa na abertura da cavidade torácica.


