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RESUMO 

 

SILVA, C. D.C. F. Fístula duodenal e hérnia diafragmática peritoneopericárdica 

congênita em cadela - relato de caso [Duodenal fistula and peritoneumpericardial congenital 

diaphragmatic hernia in a dog - a case report]. 2015. 38f. Monografia (Especialização em 

Clínica Cirúrgica de animais de companhia) – Coordenadoria do Curso Especialização em 

Residência Médico Veterinária, Instituto da Saúde e Produção Animal, Universidade Federal 

Rural da Amazônia, Pará, 2015. 

 

Fístula é definida pela comunicação anormal entre dois epitélios através de um trajeto unindo 

órgãos internos a superfície corporal, podendo ser congênitas ou adquiridas.  A maioria das 

fistulas digestivas tem origem pós-operatória, sendo raras as fistulas congênitas, 

principalmente em cães e gatos. Hérnia diafragmática ocorre quando a continuidade do 

diafragma é rompida, de forma que órgãos abdominais podem migrar para cavidade torácica. 

As hérnias traumáticas ou secundárias a defeitos diafragmáticos congênitos podem ser 

reconhecidas por meio de radiografia e/ou ultrassonografia, sendo as congênitas classificadas 

em peritoneopericárdica, peritoneopleural e de hiato. O tratamento é unicamente cirúrgico. O 

objetivo do presente trabalho é relatar o caso clinico de cadela, da raça labrador, 

aproximadamente 3 meses de idade, portadora de fistula duodenal e hérnia diafragmática 

congênita. O diagnóstico definitivo foi com auxilio de exame radiográfico e ultrassonográfico, 

devido o animal ser assintomático no que se referia à hérnia peritonepericárdica, apresentava 

solução de continuidade no abdômen por onde drenava conteúdo alimentar e líquidos. Após 

interpretação dos resultados, realizou-se as correções cirúrgicas da fístula e hérnia. 

 

PALAVRAS-CHAVE: cães, hérnia peritoneopericárdica – cães, hérnia diafragmática 

congênita – cães, fístula duodenal - cães 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

SILVA, C.D.C.F. Duodenal fistula and congenital diaphragmatic hernia in a dog - a case 

report [Duodenal fistula and congenital diaphragmatic hernia in a dog - a case report]. 2015. 

38f. Monograph (Specialization in Clinical pets Surgical) - Course Coordinator Specialist in 

Veterinary Medical Residence, Institute of Animal Health and Production, Federal Rural 

University of Amazonia, Pará, 2015. 

 

Fistula is defined by abnormal communication between two epithelia through a path linking 

internal organs body surface and may be congenital or acquired. Most digestive fistulas have 

postoperative origin, and rare congenital fistulas, especially in dogs and cats. Diaphragmatic 

hernia occurs when the continuity of the diaphragm is ruptured abdominal organs so that they 

can migrate into the chest cavity. Traumatic hernias or secondary to congenital diaphragmatic 

defects can be recognized by means of X-ray and / or ultrasound, and congenital classified 

peritoneopericárdica, peritoneopleural and gap. The only treatment is surgical. The aim of this 

study is to report the clinical case of dog, the Labrador breed, about 3 months old, holder of 

duodenal fistula and congenital diaphragmatic hernia. The definitive diagnosis was to take aid 

radiographic and ultrasound, because the animal is asymptomatic when it came to 

peritonepericárdica hernia, had continuity in the abdomen through which drained food and 

liquid content. After interpreting the results, we carried out the surgical correction of the 

fistula and hernia. 

 

KEYWORDS: dogs, peritoneum pericardial hérnia – dogs, congenital diaphragmatic hernia – 

dogs, duodenal fistula - dogs  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As fístulas são definidas como sendo a comunicação anormal entre dois epitélios, em 

grande parte unindo um órgão interno e a superfície corporal, podem ser congênitas ou 

adquiridas. Fístulas digestivas, geralmente são adquiridas, principalmente no pós-operatório. 

Apresentam alto grau de mortalidade e morbidez em humanos, não sendo comum em cães e 

gatos (BERRY; FISCHER; 1996). 

Segundo Hoskins, 2001, os sinais que regulam a diferenciação e desenvolvimento do 

trato gastrointestinal fetal (TGI) não são bem compreendidos. Sugere-se que fatores presentes 

no líquido amniótico têm papel importante nesse processo. Alguns fatores como cortisol, 

insulina e uma série de outros hormônios presentes tanto na circulação fetal quanto materna, 

também podem ter efeitos significativos no desenvolvimento do TGI. Embora existam poucos 

estudos que avaliaram o desenvolvimento pré-natal do TGI em cães e gatos, algumas 

atividades enzimáticas na borda intestinal em escova e atividades de transporte de nutrientes 

encontram-se desenvolvidas por ocasião do parto.  

Hérnias diafragmáticas são enfermidades que ocorrem quando há interrupção da 

continuidade do diafragma, no qual órgãos abdominais migram para a cavidade torácica 

(FOSSUM, 2008). Podem ser de origem traumática ou congênita, sendo de origem traumática 

as mais comuns. De acordo com Levine, 1987, entre os episódios que levam a este trauma os 

acidentes automobilísticos são os mais relevantes, seguidos de quedas, chutes e brigas.  

As hérnias traumáticas, secundárias a defeitos diafragmáticos congênitos, podem ser 

reconhecidas por meio de radiofrafia e/ou ultrassonografia, sendo as congênitas classificadas 

em peritoneopericárdica, peritoneopleural e de hiato (THRALL et al, 2010). O conteúdo 

herniário pode variar conforme a extensão da ruptura e a atividade do animal. Achados 

cirúrgicos relacionaram, na seguinte ordem, o fígado, o intestino delgado, o estômago, o baço 

e o omento, como os órgãos que se deslocam com maior frequência para o tórax (RAISER, 

1994). 

O presente trabalho tem como objetivo relatar um caso de hérnia diafragmática e 

fístula duodenal congênita em cadela, de 3 meses de idade, da raça labrador, tratada 

cirurgicamente. 

  

 

 



7 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 DIAFRAGMA 

 

 

2.1.1 Anatomia e funções do diafragma 

 

 

  O diafragma é uma musculatura que separa os órgãos torácicos dos abdominais, ajuda 

na ventilação e movimento do fluido linfático. Composto por uma seção tendinosa central 

forte e três músculos separados: costal, esternal e lombar. Da porção lombar emergem os pilares 

direito e esquerdo, sendo o primeiro consideravelmente maior que o segundo (Figura 1) (PARK, 

2002). O tendão tem forma semelhante a um Y, com cada braço estendendo-se dorsalmente a 

partir da região central acima da 13ᵃ costela. Apresenta duas fibras identificáveis que possuem 

organização concêntrica ao redor do forame da veia cava. Os músculos diafragmáticos 

circundam o tendão. Sendo que o músculo costal e o esternal inserem-se na sua margem 

abaxial e os músculos lombares na margem axial (SLATTER, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

FIGURA 1: Músculos diafragmáticos caninos e tendão central  

Fonte: Adaptado de Hunt & Johnson, 2003. 

 

 

 Os músculos lombares pareados irão formar os ramos do diafragma. Sendo o ramo 

direito maior que o esquerdo. No diafragma surgem três aberturas. Mais dorsalmente, situada 

entre os dois pilares, surge o hiato aórtico, que dá passagem à artéria aorta, à veia ázigos e ao 

ducto torácico (EVANS; CHRISTENSEN, 1993). Na porção média do pilar direito abre-se o 

hiato esofágico, através do qual passa o esófago, os troncos dorsal e ventral do nervo vago e o 

ramo esofágico da artéria gástrica esquerda (SLATTER, 2007. A abertura mais ventral, 

localizada na junção da porção muscular com a porção tendinosa, consiste no forame da veia 

cava, local por onde passa a veia cava caudal (Figura 1) (PARK, 2002). 

 O suprimento de sangue ao diafragma deriva principalmente das artérias frênicas 

principais, emergindo das artérias frenicoabdominais pareadas e estendendo-se para frente 

ramificando de forma subperitoneal no ramo do diafragma (EVANS; CHRISTENSEN, 1993). 

Esses vasos passam medialmente às extensões dorsais do centro tendinoso, dividem-se sobre 

a parte tendinosa se dividindo depois em musculatura periférica. Essas ramificações terminais 
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das artérias frênicas seguem as fibras musculares do músculo costal e se anastomosam com 

ramificações frênicas da 10ᵃ          ᵃ artérias intercostais (SLATTER, 2007). 

 A única inervação motora do diafragma é dos nervos frênicos. Em cães, emergem das 

ramificações ventrais do 5°, 6° e 7° nervos cervicais e um pequeno ramo ocasionalmente vem 

do 4° nervo. Craniais ao diafragma, os nervos frênicos direito e esquerdo são envolvidos pela 

prega da veia cava e pelo mediastino, e cada um se divide em aproximadamente três 

ramificações para inervar todos os três músculos diafragmáticos (PARK, 2002). 

O diafragma adquire papel fundamental na respiração, contraindo-se na inspiração 

para aumentar o volume da cavidade torácica, aumentando a negatividade da pressão torácica 

(HARE, 1986). Tendo também importante função na drenagem linfática da cavidade 

peritoneal, devido ter pequenas comunicações entre uma porção do diafragma no peritônio e 

linfonodos esternais, sendo auxiliado pela ação simultânea de contração dos músculos do 

diafragma e a diminuição da pressão intratorácica durante a expiração. (SLATTER, 2007) 

 

 

2.2 EMBRIOLOGIA 

 

  

 Os estudos de Hunt e Johnson (2003) e Cariou, Kenny e Baines (2009) demonstraram 

como a embriogênese do diafragma é complexa. O septo transverso é a divisão incompleta 

inicial entre as cavidades pericárdica e peritoneal. Por sua vez, Sadler (2006), complementou 

que esse septo origina-se na região das vértebras cervicais, mas durante a embriogênese migra 

caudalmente ao nível da primeira vértebra lombar, onde torna-se o tendão central. 

A origem cervical do diafragma explica a localização da raiz do nervo frênico na 

intumescência cervical. O mesentério dorsal do esôfago aparece ao mesmo tempo que o seio 

transverso. Em adultos, esse mesentério forma o ramo diafragmático, incluindo o hiato 

esofágico e o hiato aórtico (WALDRON; LEIB, 1993).  

Slatter (2007), observou que as dobras pleuroperitoneais desenvolvem-se ao longo das 

paredes corpóreas laterais e migram medialmente, onde fecham os canais pleuroperitoneais 

por fusão com o mesentério esofágico e a porção dorsal do seio transverso, por meio disso, 

completando a parte diafragmática. Finalmente, à medida que as cavidades pleurais 

aumentam, os mioblastos da parede corpórea invadem a margem periférica do diafragma para 

formar os músculos costais (Figura 2)  

 



10 

 

 

 

 

 

Figura 2: Desenvolvimento do diafragma. A. Aparecimento das pregas pleuroperitoneais. B. As pregas 

pleuroperitoneais fundem-se com o septo transverso e o mesoesófago, separando a cavidade torácica da cavidade 

abdominal. C. Desenvolvimento da componente muscular, a partir da parede corporal, que irá formar a periferia 

do diafragma  

Fonte: Adaptado de Sadler, 2006. 

 

 

2.3 FISIOLOGIA 

 

 

 Macklem (1981), considerou que a contração do diafragma durante a inspiração 

empurra caudalmente à víscera, deslocando a parede abdominal para fora. Em conjunto com 

essa ação, a contração dos músculos costais diafragmáticos produzem expansão da caixa 

torácica caudal. 

A contração do ramo diafragmático normalmente não tem efeito nas dimensões da 

caixa torácica caudal, exceto quando a cavidade abdominal está aberta, e então ela produz 

deslocamento para dentro paradoxal da caixa torácica caudal durante a inspiração (CARTIER, 

1990). 
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2.4 TIPOS E CAUSAS DE HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA  

 

 

 A hérnia diafragmática ocorre quando a continuidade do diafragma é rompida, de 

forma que órgãos abdominais podem migrar para o interior da cavidade torácica (FOSSUM, 

2008). A maioria das hérnias diafragmáticas em cães e gatos é causada por trauma, em 

particular acidentes envolvendo veículos motorizados. O aumento abrupto na pressão intra-

abdominal, acompanhado de movimentações forçadas da parede abdominal, causa deflação 

rápida dos pulmões, produzindo um gradiente de pressão pleuroperitoneal. (BENITA et al., 

2002).  Esse gradiente de pressão entre o tórax e abdômen podem causar ruptura do 

diafragma, a ruptura ocorre nos pontos mais fracos do diafragma, que são os músculos. Sendo 

que a localização e tamanho da ruptura dependerão da posição do animal no momento do 

impacto e a localização da víscera. Hérnias diafragmáticas traumáticas estão associadas à 

dificuldade respiratória significativa. Contudo, hérnias diafragmáticas crônicas em animais 

assintomáticos não são incomuns (FOSSUM et al., 2007). 

 

 

2.4.1 Hérnia pleuropetitoneal congênita 

 

 Segundo Fossum (2008), esta patologia é rara em pequenos animais, pois os 

acometidos morrem ao nascer ou logo após o parto. Sugere-se que a causa de hérnia 

pleuroperitoneal congênita seja o desenvolvimento incompleto ou falha na fusão da 

membrana pleuroperitoneal atráves do canal pleuroperitoneal durante o desenvolvimento 

diafragmático (SLATTER, 2007).  

 

 2.4.1.1 Patogenia 

 

 Parry (2012), considerou não existir causa definida para a origem das hérnias 

pleuroperitoneais congênitas, sugeriu que ocorra uma interrupção prematura no crescimento 

do colágeno ou da musculatura entre a pleura e o peritônio. Porém a teoria mais apoiada é de 

Auger e Riley (1997) e MacGeady et al.(2006), que defenderam a ocorrência de um 

encerramento incompleto dos canais pleuroperitoneais, devido falha no desenvolvimento das 

pregas pleuroperitoneais ou na sua fusão com o mesoesôfago e seio transverso, possibilitando 

comunicação entre as cavidades torácica e abdominal, resultando na morte instantânea do 
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animal por insuficiência respiratória. Em outra teoria Cariou, Kenny e Baines (2009), 

defenderam a ocorrência de uma falha das pregas pleuroperitoneais em incorporar 

componentes musculares da parede corporal, permanecendo a porção lombar do diafragma 

membranosa, ao invés de se tornar muscular, transformando-se em um saco hérniário, esta 

alteração pode se tornar de difícil detecção, sendo encontrada mais em humanos. 

 

 

2.4.2 Hérnia perotoneopericárdica congênita 

  

 

 De acordo com Cariou, Kenny e Baines (2009), a hérnia peritoneopericárdica 

congênita é a anomalia diafragmática e pericárdica congênita mais comum em cães, trata-se 

do desenvolvimento defeituoso ou lesão pré-natal do seio transverso sendo responsável pelo 

defeito diafragmático ventral ou pela formação de tecidos diafragmáticos anormalmente finos 

que se rompem, permitindo que a herniação das vísceras abdominais para dentro da cavidade 

torácica e saco pericárdico. Fossum (2008), explicou que esse efeito ocorre em neonatos, mas 

também pode permanecer assintomático em cães adultos e não ser diagnosticado por muitos 

anos. Enquanto Slatter (2007), descreve que dificilmente esta patologia é adquirida de forma 

traumática, pois a cavidade peritoneal e pericárdica dos cães não estão diretamente justapostas 

como nos humanos e sim conectadas apenas pela pleura mediastínica caudal.  

 

2.4.2.1 Patogenia e malformações  

 

Conforme Hunt (2003), a causa da hérnia diafragmática peritoneopericárdica não está 

totalmente elucidada. Porém há várias teorias de possíveis causas. Sendo a principal delas a 

de Mc Geady et al.(2006) e Debiak e Łojszczyk-Szczepaniak (2009), que a hérnia é resultante 

de alteração no processo de desenvolvimento embrionário do seio transverso, por meio do 

aparecimento de uma anomalia diafragmática ventral ou pela formação de tecidos 

diafragmáticos finos que se rompem, originando comunicação entre a cavidade peritoneal e 

pericárdica, permitindo, então, a passagem do conteúdo abdominal para o saco pericárdico. 

Uma segunda teoria de Reimer et al.(2004), propõem que se trata de uma falha no 

encerramento do próprio seio transverso, e uma terceira defende que tal alteração é 

proveniente da fusão incompleta do septo com as pregas pleuroperitoneais. 
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Fossum et al. (2007), sugerem que esta mal formação congênita pode estar relacionada 

com uma lesão pré-natal do septo, provocada por um agente teratogênico, alteração genética 

ou trauma. Oliveira (1993), explicou que nos casos da hérnia ser provocada por uma 

deficiência no desenvolvimento muscular do diafragma, é comum o surgimento de igual 

deficiência nos músculos abdominais, o que explica a referência a hérnias abdominais 

associadas a estes casos. Bellah (1998), esclarece que quando ocorrem essas duas mal 

formações associadas, devem-se diferenciar das hérnias umbilicais comuns, uma vez que 

surgem cranialmente ao umbigo, podendo estender-se caudalmente até o mesmo.  

Demais alterações congênitas, além das hérnias cranioventrais abdominais, podem 

estar associadas à hérnia diafragmática pleuroperitoneal congênita, como: defeitos esternais, 

fusão incompleta do terço caudal do esterno, ausência de processo xifóide, anastomoses 

vasculares portossistêmicas, malformações intracardiacas e doença vascular pulmonar, além 

de doença renal policística em gatos (TABOADA, 1995; ROSESTEIN, et al., 2001; TOBIAS 

& BARBEE, 1995). De acordo com Tobias e Barbee (2010) essas malformações caninas 

associadas são mais comumente encontradas nas raças: Weimaraner, Cocker Spaniel, 

Dachshund e Collie, havendo segundo Bellah (1998), apenas dois relatos em felinos. 

 

 

2.4.3 HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA TRAUMÁTICA 

 

 Segundo Boudrie (1987), Wilson e Hayes (1986) e Wilson (1971), hérnia 

diafragmática traumática é a causa mais comum de hérnia diafragmática em cães e gatos. O 

resultado dos três estudos foi que 77 a 85% dos casos eram traumáticos na origem, 5 a 10% 

eram congênitos e o restante de causa desconhecida. 

 Não há predisposição por raça ou sexo para a ocorrência deste tipo de hérnia (HUNT; 

JOHNSON, 2003). Porém, são diagnosticados frequentemente em cães jovens, errantes, não 

castrados e do sexo masculino, devido terem mais predisposição a acidentes de natureza 

traumática (FOSSUM et al., 2007) 

 A lesão ao diafragma pode ser direta ou indireta na origem. Podem ser lesões diretas 

as causadas por golpe toracoabdominal e feridas por arma de fogo. Lesões iatrogênicas 

também podem ocorrer durante uma toracocentese (SLATTER, 2007). Sugere-se que o 

mecanismo para a lesão indireta ao diafragma seja o aumento repentino na pressão intra-

abdominal com a glote aberta. A aplicação de força à cavidade abdominal com a glote aberta 

aumenta o gradiente de pressão pleuroperitoneal, que normalmente varia de 7 a 20 cmH²O, 
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para além de 100 cmH²O na inspiração máxima, e a herniação das vísceras nestes casos é em 

geral imediata depois que o diafragma se rompe (SLATTER, 2007). 

Fossum et al.(2007), explicaram que o local onde o animal sofrerá o impacto será 

determinante para localização e dimensão das rupturas, determinando quais órgãos irão ficar 

encarcerados na cavidade torácica. A musculatura da região costal é a mais frequentemente 

atingida, enquanto os músculos que formam os pilares são afetados com menos frequência 

(HUNT; JOHNSON, 2003). Estudos sugerem que as hérnias são mais comuns do lado 

esquerdo do diafragma (HUNT; JOHNSON, 2003, AL-NAKEEB, 1971). Podendo ser 

bilaterais ou múltiplas (HUNT; JOHNSON, 2003).  

O estudo de Hunt e Johnson (2003), demonstrou que quando ocorre ruptura do lado 

direito os órgãos deslocados são sempre o fígado, o intestino delgado e o pâncreas. Enquanto 

na ruptura do lado esquerdo se encontram mais frequentemente estômago, baço e intestino 

delgado. Por sua vez, Hunt e Johnson (2003) e Ricco e Graham (2007), concordaram que não 

é incomum, quando a solução de continuidade do lado esquerdo, houver passagem do fígado 

para a cavidade torácica. 

 

 

2.5 SINAIS CLÍNICOS 

 

 

A intensidade dos sintomas, independente do tipo de hérnia, irá variar de acordo com o 

tamanho da solução de continuidade diafragmática e o tipo e volume dos órgãos herniados 

(DEBIAK; ŁOJSZCZYK-SZCZEPANIAK, 2009). 

Na hérnia diafragmática traumática os animais podem apresentar como sinais clínicos 

desde choque agudo após o trauma ou a hérnia pode ser um achado incidental. Em alguns 

casos apresentam lesões associadas (fraturas) (HAY; WOODFIELD; MOON, 1989). Os 

sinais clínicos do animal portador de hérnia diafragmática crônica estão relacionados ao 

sistema respiratório (dispnéia e intolerância ao exercício), gastrointestinal (anorexia, vômito, 

diarreia, perda de peso e dor após ingestão de comida) ou podem ser inespecíficos (depressão) 

(HUNT; JOHNSON, 2003). Muitos animais não estão dispneicos no momento do diagnóstico 

(FOSSUM, 2008). 

Na hérnia peritoneopericárdica congênita não é incomum estabelecer o diagnóstico em 

animal adulto ou idoso, pois os sinais clínicos variam e podem ser intermitentes. (REIMER et 

al, 2004). Os sinais clínicos podem ser referentes ao sistema gastrointestinal, cardíaco ou 
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respiratório e incluir anorexia, diarréia, perda de peso, respiração ofegante, dispnéia, 

intolerância ao exercício e/ou após alimentação. Sinais neurológicos podem ocorrer como 

resultado de encefalopatia hepática (FOSSUM, 2008). 

  

 

2.6 DIAGNÓSTICO 

 

 

O diagnóstico da hérnia diafragmática pode ser confirmado por meio de radiografia 

e/ou ultrassonografia, ou acidentalmente durante o exame de rotina e em alguns casos até na 

necropsia. (FOSSUM, 2001).  

No exame radiográfico é possível observar perda de definição da silhueta cardíaca e 

linha diafragmática, defeitos de esterno, presença de gás e órgãos abdominais deslocados para 

cavidade torácica indica a ruptura do diafragma (RAISER, 1994).   

Ao exame ultrassonográfico sabendo posicionar o transdutor corretamente na posição 

do 5º ao 13º espaço intercostal é possível visualizar o diafragma que se apresenta como uma 

faixa ecogênica. A descontinuidade do diafragma ou margem hepática irregular indica a 

ruptura, bem como o deslocamento das vísceras abdominais que se localizam lateralmente ao 

coração irão confirmar o diagnóstico. (LARSON, 2009)  

Devem ser realizados exames empregando contraste, como angiograma não seletivo e 

estudo com contraste de bário, apenas se o diagnóstico não puder ser estabelecido com 

radiografia comum ou ultrassonografia (FOSSUM, 2008).  

 

 

2.7 TRATAMENTO  

 

 

O tratamento da hérnia diafragmática é unicamente cirúrgico e deve-se intervir o mais 

cedo possível para evitar que haja torção ou aprisionamento de algum órgão, bem como evitar 

a formação de aderências. (STRAUSS, 2003). 

O reparo das hérnias diafragmáticas congênitas constituem um desafio ao cirurgião. A 

técnica escolhida vai depender das dimensões do defeito encontrado, sendo preferível o 

fechamento primário, porém pode ser impossível em certas situações que o diafragma 

apresenta grandes defeitos ou ausência completa. Existem na literatura várias técnicas de 
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reconstrução do diafragma como: enxertos autógenos, biomateriais e flaps musculares 

(PACCOLA et al., 2000).  

As abordagens cirúrgicas mais utilizadas são através de celiotomia ou toracotomia 

intercostal (MAZZANTI, 2001). Por sua vez Hunt e Johnson (2003), afirmaram que os 

princípios da correção cirúrgica da hérnia peritoneopericárdica congênita é semelhante aos da 

hérnia traumática.  Deve-se fazer incisão na linha média abdominal ventral, se necessário 

maior exposição, estender a incisão cranialmente através do esterno, reposicionar os órgãos 

abdominais na cavidade abdominal. Havendo aderências, dissecar, cuidadosamente, o tecido 

das estruturas torácicas para prevenir pneumotórax ou sangramento. Fossum (2008), explicou 

que em casos de hérnias crônicas, deve-se debridar a borda do defeito antes de fechar. Fechar 

o defeito diafragmático em um padrão de sutura contínua simples, não sendo necessário o 

fechamento do saco pericárdico. Se o diafragma estiver avulsionado das costelas, incorporar 

uma costela na sutura contínua para adicionar força. Por fim, remover o ar do saco pericárdico 

e/ou da cavidade pleural após o fechamento do defeito. Explorar toda a cavidade abdominal 

quanto as lesões associadas, no caso de trauma. No caso de hérnias congênitas, reparar 

defeitos de esterno ou de parede abdominal concomitante. 

 É aconselhável a administração de oxigênio no período pré-operatório, melhorando a 

oxigenação do miocárdio e utilizar fármacos com efeitos depressores mínimos (RAISER, 

1994). A expansão pulmonar deve ser lenta após a cirurgia para evitar edema pulmonar de 

reexpansão (FOSSUM et al., 2007). 

Hunt e Johnson (2003) e Fossum et al. (2007), indicaram que após término do 

procedimento o cirurgião deve reestabelecer a pressão negativa do tórax, pois sempre ocorre 

acúmulo de ar no saco pericárdico, devendo ser drenado após o fechamento da hérnia, por 

toracocentese ou toracotomia. No momento do último ponto da frenorrafia deve-se promover 

inspiração forçada, em que a maioria do ar é drenada do tórax e a concavidade do diafragma é 

restaurada, sendo possível observar ou palpar o impulso cardíaco facilmente. 

 

 

2.8 FÍSTULAS DIGESTIVAS 

  

 Fístula é definida por uma comunicação anormal entre dois epitélios através de um 

trajeto unindo órgãos internos e a superfície corporal. Podem ser congênitas ou adquiridas, 

internas ou externas. (BERRY; FISCHER, 1996). 
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 São classificadas quanto à localização anatômica (gástrica, duodenal, jejunal ou 

colônica), de origem congênita, adquirida ou ainda de causas primárias (neoplasia) ou 

secundárias (injúrias pós cirúrgicas). (FALCONI; PEDERZOLI, 2005). Apresentam alto grau 

de mortalidade e morbidade, pois o paciente tende a desenvolver desequilíbrio eletrolítico, 

bem como infecção, sepse e desnutrição (NETO, 2002). 

 As fistulas com conexão direta com a pele são de fácil detecção, sendo possível 

observar extravasamento do conteúdo gastrointestinal por meio de sítios de drenagem no 

abdômen. Em contrapartida, as fistulas internas são de difícil detecção, sendo necessário 

solicitar exames complementares para sua confirmação (FALCONI; PEDERZOLI, 2005). 

 Apresentam alto grau de mortalidade e morbidade, pois o paciente tende a desenvolver 

um desequilíbrio eletrolítico, bem como infecção, sepse e desnutrição. O paciente perde muito 

liquido e perde sua capacidade de absorver grande parte dos nutrientes (NETO, 2002) 

 Ao confirmar o diagnóstico deve-se realizar exames hematológicos para verificar o 

grau de infecção, parâmetros como bilirrubina, lipase e amilase são importantes para 

avaliação do estado metabólico e nutricional do paciente (LUFT, 2005) 

 Em humanos as fístulas localizadas até o ligamento Treitz, que são as gástricas, 

duodenais e gastrojejunais são as que mais causam processos infecciosos graves, como 

peritonite purulenta difusa e abscessos intra-abdominais. Nesses casos o tratamento é 

cirúrgico, e orienta-se lavar a cavidade abdominal após a cirurgia (WONG, 2000). O 

prognóstico vai depender do estado geral do paciente, diretamente ligado com sua nutrição, 

bem como o desenvolvimento de processo infeccioso (FERREYRA, 2002). 

 

 

 

2.9 TRATO GASTROINTESTINAL FETAL 

 

 

 Hoskins, 2001, afirmou que os sinais que regulam a diferenciação e desenvolvimento 

do trato gastrointestinal fetal (TGI) não são bem compreendidos, provavelmente os fatores 

estão presentes no líquido amniótico e têm papel nesse processo. Outros fatores incluindo o 

cortisol, a insulina e uma série de outros hormônios presentes tanto na circulação fetal quanto 

materna, também podem ter efeitos significativos no desenvolvimento do TGI. 

De acordo com Peterson e Kutzler (2011), ao nascer, o TGI sofre talvez a alteração 

mais drástica na função que qualquer outro órgão com exceção dos pulmões. Durante as 
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primeiras 24 horas, o intestino delgado do cão quase dobra de peso. Nesse momento, o TGI 

precisa assumir a enorme tarefa da placenta, de transferir nutrientes do meio externo para a 

circulação do neonato. Todavia, a parede do intestino de filhotes de gato pouco se desenvolve 

durante a primeira semana após o nascimento. Como os filhotes de cães e gatos recém-

nascidos tem uma reserva muito pequena de energia e glicose, a falha na realização dessa 

adaptação se torna um problema sério, se não fatal, em questão de horas (PETERSON, 2011). 

 O TGI normal é totalmente capaz de digerir e absorver seu primeiro substrato, o leite 

materno. Muitas das enzimas da borda em escova encontradas no TGI maduro estão presentes 

para facilitar os estágios finais da digestão e, portanto, da absorção. A atividade dessas 

enzimas aumenta consideravelmente e imediatamente antes do parto, por essa razão animais 

prematuros podem apresentar dificuldades de digestão (HOSKINS, 2001).  

 Reynolds (2000), afirmou que o TGI do neonato não é bem adaptado para substâncias 

diferentes do leite. Os filhotes de cães recém-nascidos são carentes de enzimas pancreáticas e 

a camada muscular do intestino delgado é cerca de 50% mais fina em relação aos cães 

adultos. Algumas das enzimas da borda em escova não estão bem desenvolvidas e isso pode 

gerar problemas se açucares como sacarose e maltose forem utilizadas em receitas de 

sucedâneo lácteo artificialmente em casa. As enzimas da borda em escova, encontradas no 

TGI maduro estão presentes, porém sua atividade aumenta de acordo com o crescimento do 

filhote (HOSKINS, 2001). A amamentação induz a hipertrofia e hiperplasia das células da 

mucosa no cão recém-nascido (PETERSON, 2011). 

O TGI do neonato tem dificuldade na ingestão de alimentos diferentes do leite, pois é 

altamente especializado para a digestão e absorção do leite. Por conseguinte, é comum 

alterações no desenvolvimento do TGI sejam compatíveis com as alterações na composição e 

volume do leite oferecido. O primeiro leite é o colostro, rico em proteínas, imunoglobulinas, 

hormônios e outros fatores que promovem a hipertrofia e hiperplasia do TGI do neonato. Os 

filhotes que são suplementados com outros leites tendem a ter um aumento muito menor da 

massa intestinal durante as primeiras 24 horas de vida (REYNOLDS, 2000) 

  Da segunda a sétima semana de vida há uma diminuição múltipla na ingestão de leite 

assim como na porcentagem de peso corpóreo. Ocorre um aumento de três vezes na ingestão 

de alimentos sólidos assim como na porcentagem de peso corpóreo da terceira à sétima 

semana. Na terceira semana de idade, o TGI do filhote de cão terá passado por mudanças 

consideráveis (PETERSON, 2011). A espessura da parede do intestino terá quase dobrado de 

tamanho por causa da hipertrofia da túnica muscular. Isso facilitará a passagem do alimento 

sólido ao longo do lúmen intestinal. O pâncreas terá desenvolvido capacidade adequada para 
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produzir enzimas digestivas e fatores antibacterianos. A introdução de alimentos sólidos 

proporciona tanto fonte como substrato para crescimento bacteriano, esses fatores assumem a 

função daqueles encontrados no leite para auxiliar no estabelecimento da microflora normal 

do TGI (REYNOLDS, 2000). 

 Mais tarde, a habilidade de alterar as funções digestivas varia de acordo com as 

espécimes e a variação natural da dieta. Os cães têm enorme capacidade de adaptar suas 

funções do TGI sobre uma variedade enorme de requerimentos energéticos (REYNOLDS, 

2000). Para a maioria dos cães ocorre maior demanda do TGI para processar nutrientes 

durante seu crescimento, o filhote desmamado pode necessitar de duas ou três vezes de 

energia por unidade de peso corpóreo em relação a um cão adulto sedentário (PETERSON, 

2011).  

 

 

2.10 Fístula digestiva congênita na medicina veterinária 

 

 

Rocha et al, 2007, descreveram a presença de fistula uretrorretal, vesicorretal, 

uretroperianal, retoperianal e cecorretal congênitas em um potro Mangalarga, de 3 meses de 

idade, que foi atendido no Hospital Veterinário de Grandes Animais da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro. O animal apresentava emagrecimento progressivo e no terceiro mês de vida 

urinava simultaneamente tanto pelo ânus quanto pela uretra e por mais quatro fistulas na 

região perianal. Animal eutanasiado por questões humanitárias. Na necropsia observou-se que 

haviam fístulas que comunicavam a bexiga com a uretra pélvica ao reto, e a uretra e reto a 

região perianal .  

 

 

3 RELATO DE CASO 

 

 

3.1 ANAMNESE E EXAME CLINICO 

 

 

 Foi trazido para o Hospital Veterinário Mario Dias Teixeira (HOVET) da 

Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) e atendido pelo setor de clinica cirúrgica, 
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no mês de março de 2013, uma fêmea canina, da raça Labrador, com 3 meses de idade, 

pesando 8 kg, apresentando como queixa principal uma abertura no abdômen por onde 

drenava secreção quando se alimentava. Na anamnese, proprietária relatou que desde o 

nascimento o animal apresentava as lesões observadas na inspeção (Figura 3). 

 

 

3 – Fístula digestiva, cranial a cicatriz umbilical  

> Notar: Área de necrose ao redor da fístula (setas brancas) e alimento saindo pelo orifício(seta laranja). 

Fonte: Setor de Cirurgia de pequenos animais, HOVET-UFRA. 

 

 

3.2 EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS 

 

 

Foram realizados ultrassonografia abdominal, radiografia torácica, hemograma e 

bioquímico (CREATININA, ÚREIA, FA, ALT E GGT). A ultrassonografia foi solicitada 

afim de esclarecer que porção intestinal estava fistulada. A radiografia foi realizada após os 

achados ultrassonograficos, afim de confirmar a hérnia diafragmática. Por fim os exames 

hematológicos foram solicitados afim de avaliar função renal e hepática, podendo inferir o 

risco cirúrgico do animal com mais precisão. 

Após a interpretação dos resultados, o animal foi encaminhado para cirurgia.  
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3.3 PRÉ-OPERATÓRIO 

 

  Antecedendo a cirurgia realizou-se jejum de 12 horas de ingestão de sólidos e 6 horas 

de líquido. Acesso venoso em veia cefálica com cateter nº22, sendo mantido em fluidoterapia 

com solução fisiológica a 0,9% (10 ml/kg/h). Utilizou-se benzilpenicilina 600000UI (unidade 

internacinal) (40000UI/kg/intramuscular) e meloxicam 0,2 % (2mg/kg/subcutâneo). Por fim 

realizada tricotomia ampla do abdômen do animal. 

 

3.4 ANESTESIA 

 

Utilizou-se como medicação pré-anestésica (MPA) acepromazina (0,05 

mg/kg/intramuscular) e morfina (na dose de 0,3 mg/Kg/IM). Após 20 minutos da MPA foi 

realizada a indução anestésica com propofol (0,2 mg/kg). Em seguida, procedeu-se a 

intubação endotraqueal com sonda endotraqueal nº 5,5 provida de manguito inflável. Para 

manutenção anestésica foi utilizado isoflurano (1,5 a 2% de isoflurano veiculado em 

Oxigênio) e fentanil IV (0,001mg/kg/IV em bolus).  

 

 

3.5 TRANS-OPERATÓRIO 

 

 

 Posicionou-se o animal em decúbito dorsal, procedeu-se a antissepsia utilizando 

iodopovidona 10% e álcool 70° seguida da colocação dos campos cirúrgicos. Iniciando 

cirurgia por meio de incisão elíptica ao redor da fístula, retirando a pele necrosada para 

melhor visualização da origem da fístula, prosseguindo a incisão medindo aproximadamente 

15 cm, partindo da apêndice xifóide até a região retroumbilical e posterior dissecação do 

ligamento falciforme, observando-se a porção duodenal aderida ao trato fistuloso. Neste 

momento, o trajeto fistuloso foi separado da pele sendo realizado o debridamento das bordas 

do intestino ao redor do trato fistuloso e a enterorrafia, utilizando ponto simples separado, 

com fio Poliglecaprone 3-0(Figura 4).               
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Figura 4 – Rafia da Fistula duodenal. 

Fonte: Setor de Cirurgia de pequenos animais, HOVET-UFRA. 

 

Estendeu-se a incisão mediana da laparotomia cranialmente em direção ao esterno, 

visualizando o orifício no diafragma, retirando-se os órgãos abdominais herniados na 

cavidade torácica, seguido da frenorrafia, em ponto contínuo simples, com fio de Nylon 3-0. 

A pressão negativa intratorácica foi reestabelecida por insuflação pulmonar previamente ao 

último ponto da frenorrafia. Após reposicionamento das vísceras na cavidade abdominal 

realizou-se laparorrafia como recomendado (Figura 5). Por fim realizou-se a drenagem do 

pneumotórax residual por toracocentese. 
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Figura 5 – Hérnia Diafragmática congênita > Notar: Fígado dentro da cavidade torácica(seta branca) 

Fonte: Setor de Cirurgia de pequenos animais, HOVET-UFRA. 

 

 

3.6 PÓS- OPERATÓRIO 

 

 

A medicação pós operatória consistiu de Amoxicilina+clavulonato de potássio, a cada 

12 horas, 30mg/kg/via oral, durante 10 dias, Meloxicam 2%, a cada 24 horas, 0,1mg/kg/via 

oral, durante 7 dias e Dipirona a cada 8 horas, 25mg/kg/VO, durante 5 dias e cloridrato de 

Tramadol, 3mg/kg/via oral a cada 8 horas por 7 dias. Instituiu-se dieta com alimentação 

pastosa por 7 dias e reintrodução gradual  da alimentação 24 horas após o procedimento 

cirúrgico. 

 

4 RESULTADOS 

 

 

4.1 EXAME CLÍNICO E FÍSICO 

 

  

Ao exame clínico, observou-se que o animal apresentava: estado geral bom, 

temperatura retal 38,2 C°, frequência cardíaca 120 batimentos por minuto (bpm) e frequência 

respiratória 35 movimentos respiratórios por minuto (rpm). O exame físico do animal indicou 
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que se tratava de uma fístula abdominal, sugerindo uma fistula digestiva. A área ao redor da 

fístula encontrava-se necrosada (Figura 1). 

 

 

4.2 EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS  

 

 

          Ao exame ultrassonográfico não foi possível diagnosticar qual porção intestinal estava 

fístulada, porém foi possível diagnosticar que o animal apresentava uma hérnia diafragmática, 

no qual o fígado e alças intestinais se deslocavam para a região torácica. 

            Observou-se radiograficamente uma perda do contorno normal do diafragma, bem 

como deslocamento das vísceras abdominais lateralmente ao coração, confirmando o 

diagnóstico.  

O resultado do hemograma mostrou número de hemácias 5,60 x 10
6
 por mm

3
, 

hemoglobina 8,0%, plaquetas 350000/ mm
3
. Sendo a leucocitose acentuada de 33000/ mm

3
 a 

única alteração observada. 

A bioquímica sérica apresentou os seguintes valores: ALT 36 U/L, FA 70 U/L, GGT 6,0 

U/L, Úreia 40 mg/dl e creatinina 0,6 mg/dl , todos dentro dos valores de referência para a 

espécie canina. 

  

 

4.3 AVALIAÇÃO DO TRANS-OPERATÓRIO 

 

 No trans-operatório foi possível visualizar que se tratava de fístula duodenal (Figura 

6), justificando a ração ingerida pelo animal sair inteira algumas vezes, pois o duodeno é a 

primeira porção do intestino delgado (junção estômago-intestino), portando o alimento ainda 

não havia sido completamente digerido. 
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Figura 6 – Fístula duodenal com conexão direta com a pele. 

Fonte: Setor de Cirurgia de pequenos animais, HOVET-UFRA. 

 

 

Não observou-se aderências nas vísceras abdominais herniadas. Entretanto, observou-se 

aderências no trajeto fistuloso entre o duodeno, músculo reto abdominal e a pele. A 

laparorrafia foi realizada sem tensão excessiva nas bordas da incisão, muito embora tenha 

sido removido o tecido necrótico e as aderências que circundavam o orifício da fístula (Figura 

7). 
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Figura 7 – Sutura de pele, já sem tecido necrótico. 

Fonte: Setor de Cirurgia de pequenos animais. HOVET-UFRA. 

 

 

4.4 AVALIAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA 

  

Na avaliação 24h após o procedimento cirúrgico a proprietária relatou que o animal 

ingeriu água e se alimentou normalmente. Ao exame físico verificou-se tugor cutâneo normal, 

eupneia, tempo de preenchimento capilar: 2 segundos e estado alerta, e o ferimento cirúrgico 

normal e sem presença de secreção. 

Retirou-se os pontos 10 dias após a cirurgia. O hemograma apresentou resultados 

considerados normais e vale ressaltar que os leucócitos antes aumentado, haviam normalizado 

(leucócitos: 14000 mm3). Após 7 meses animal retornou para controle apresentando 

normofagia, normodipsia, normoquesia, normoúria e sem nenhuma complicação pós cirúrgica 

(Figura 8) e (Figura 9). 
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Figura 8 – Animal após a cirurgia 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Figura 9 – Animal após a cirurgia 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

.  A cadela estudada era assintomática no que se referia à hérnia diafragmática, sendo 

corroborado por Hunt (2007). O diagnóstico foi um achado clinico, uma vez que havia sido 

solicitado uma ultrassonografia abdominal com o intuído de elucidar o outro problema 

congênito do animal (no caso a  fístula duodenal). A sobrevivência desses animais está 

relacionada principalmente aos órgãos herniados, principalmente fígado e alças intestinais 

(HUNT, 2007). 

 No ato cirúrgico foi possível inferir tratar-se de uma hérnia peritoneopericárdica 

congênita, sendo que os órgãos herniados no saco pericárdico eram fígado e alças intestinais, 

justamente as que de acordo com Smeak (1993) e Hunt (2007), geralmente, não causam 

sintomatologia grave. 

Conforme Goulden et al,1973, as fístulas podem ser adquiridas devido a trauma, 

processo inflamatório crônico ou neoplasia. Se forem adquiridas por processo inflamatório ou 

necrotizante no feto, pode haver perfuração do reto e posteriormente a formação de fístula 

(SILVERSTONE, 2001). No desenvolvimento embrionário precoce, o intestino se divide em 

dois seios, no qual a prega uroretal se liga com a membrana cloacal, que se rompe após a 

ligação originando abertura separadas para o trato urogenital e digestivo (GOULDEN et al., 

1973). O seio urogenital se diferencia e forma a bexiga e a uretra pélvica, a porção vaginal e a 

próstata no macho. (TOBIAS, 1995).  

De acordo com as observações transcirúrgicas concluiu-se que animal apresentava 

uma fistula duodenal congênita, sendo possível observar a porção duodenal aderida à pele, por 

esse orifício drenava conteúdo gastrointestinal (ração e líquidos) desde o nascimento do 

animal. 

Ao confrontar os achados destes estudos com o presente trabalho é possível inferir que 

o animal estudado apresentava uma fístula duodenal congênita, pois era possível observar o 

conteúdo gastrointestinal (ração e secreções gástricas) saindo pela sitio de drenagem na pele. 

Os estudos de Rolandelli (1996), apontou que na fase inicial da fístula digestiva 

coexiste infecção. Sendo indicado antibioticoterapia imediata e se possível coletar material 

para cultura antibiograma. Tendo sido instituído neste trabalho onde o animal apresentava 

leucocitose (33000mm3) no inicio da avaliação clinica, mesmo com o uso de antibióticos de 

amplo espectro. Porém o parâmetro leucocitário somente apresentou valores em faixas de 

normalidade após o fechamento da fistula duodenal.  
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Existem inúmeros trabalhos científicos relatando casos de hérnia diafragmática 

congênita em cães. Entretanto, não foi possível localizar em cães nenhuma fistula digestiva 

(no caso duodenal) associada à hérnia peritoneopericárdica congênita. Em medicina 

veterinária Rocha et al. (2007), relataram casos de fístulas uretrorretal, vesicorretal, 

uretroperianal, retoperianal e cecorretal congênita em um potro, coincidentemente também 

com 3 meses, sendo o animal em questão eutanásiado e diagnosticado na necropsia. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao avaliar os resultados obtidos neste estudo, é possível concluir que: 

  

 Uma boa anamnese e exame físico possibilitam o veterinário a tomar decisões clinico- 

cirúrgicas acertadas. 

 Hérnias diafragmáticas peritoneopericárdicas congênitas são geralmente 

assintomáticas e diagnosticadas geralmente acidentalmente 

 O único tratamento de hérnia diafragmática traumática ou congênita é cirúrgico. 

 A fístula duodenal em cães, embora de difícil diagnóstico clínico, apresenta esposta 

satisfatória ao tratamento cirúrgico. 
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