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RESUMO 
 

A endoscopia esofágica é uma intervenção indicada em animais que apresentem sinais 

clínicos como: regurgitação, disfagia, odinofagia e hipersiália. Apresenta-se como um 

procedimento com elevado valor no diagnóstico para a deteção de doenças que 

provoquem uma alteração da mucosa esofágica ou a obstrução do lúmen, tais como 

esofagite, estenose, presença de corpo estranho e neoplasias. 

O presente trabalho inicia-se com uma revisão bibliográfica sobre a anatomofisiologia 

do esófago, a endoscopia no geral e endoscopia esofágica, abordando ainda as doenças 

importantes em cães no estudo dos cinco casos clínicos apresentados. Os cinco casos 

clínicos apresentados foram acompanhados no Hospital Veterinário das Laranjeiras, em 

Lisboa, onde, através de endoscopia apoiada por outros meios de diagnóstico, foi 

possível o diagnóstico e tratamento de megaesófago, presença de corpo estranho 

esofágico e rutura esofágica, estenose esofágica e intussusceção gastroesofágica.  

Por fim, e em permanente comparação com os dados bibliográficos recolhidos, faz-se 

uma análise dos casos acompanhados, alertando para a importância da endoscopia no 

sucesso do diagnóstico e/ou tratamento. 

 

Palavras-chave: endoscopia esofágica, cães, megaesófago, corpo estranho esofágico, 

rutura esofágica, estenose esofágica, intussusceção gastroesofágica. 
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ABSTRACT 

 

Esophageal endoscopy is an intervention indicated for animals with clinical signs as 

regurgitation, dysphagia, odynophagia and excessive salivation. It presents itself as an 

high diagnostic value procedure for detection of diseases that causes disruption of 

mucosa or obstruction of lumen, for example esophagitis, stricture, foreign body and 

neoplasia. 

The present work begins with a literature review about the anatomophysiology of 

esophagus, general endoscopy and esophageal endoscopy, including a review about the 

important dog diseases to the study of the presented clinical cases. The five clinical 

cases were intervened in Veterinary Hospital of Laranjeiras, in Lisbon, where 

endoscopy was used to diagnose and/or treat megaesophagus, foreign body and 

esophageal perforation, stricture and gastroesophageal intussusception.  

Finally, the clinical cases are analyzed, drawing attention to the importance of 

endoscopy to the successfully recovery of animal and also looking to draw comparisons 

with appropriate bibliography.  

 

Keywords: esophageal endoscopy, dogs, megaesophagus, esophageal foreign body, 

esophageal perforation, stricture, gastroesophageal intussusception. 
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I – INTRODUÇÃO 
 

O esófago faz a interligação entre a faringe e o estômago, sendo dividido nas suas 

porções cervical, torácica e abdominal. Num cão de tamanho médio, o comprimento 

aproximado do esófago é de 30 cm e o seu diâmetro de 2 cm, estendendo-se deste o 

nível do áxis até ao nível da última vértebra torácica (Evans e de Lahunta, 2012). 

A endoscopia é um procedimento extremamente útil que permite avaliar o esófago em 

toda a sua extensão - assim como outras estruturas anatómicas - e que permite uma 

observação direta das estruturas do corpo. O nome advém do grego da junção das 

palavras endo, que significa interior, e skopei, que significa observar ou ver com um 

propósito (Mccarthy, 2004). A endoscopia em medicina veterinária teve início nos anos 

70 com a avaliação do trato respiratório inferior em cães e gatos por O’Brien. Dois anos 

depois fazia-se pela primeira vez a avaliação do fígado e pâncreas por laparoscopia, e 

em 1976, Gerald Johnson e seus colegas, fizeram as primeiras endoscopias 

gastrointestinais, sendo o tipo de endoscopia mais utilizado. Atualmente os campos a 

que a endoscopia se estende são muito mais variados, passando por rinoscopias, 

cistoscopias, artroscopias, vaginoscopias, otoscopias, entre outros (Mccarthy, 2004). 

A endoscopia esofágica é indicada em animais com sinais clínicos como regurgitação, 

disfagia, odinofagia e hipersiália. Apresenta-se como o procedimento médico mais útil 

na deteção de doenças que provoquem uma alteração da mucosa esofágica ou obstrução 

do lúmen, tais como: esofagite, estenose, presença de corpos estranhos e neoplasias 

(Moore, 2003). É um procedimento que, para além do seu valor terapêutico, é 

minimamente invasivo com taxas de mortalidade e morbilidade muito baixas que 

permite, de forma eficaz, a avaliação macroscópica dos tecidos (Moore, 2003). Por este 

motivo, a endoscopia deve ser, sempre, do interesse máximo dos médicos veterinários, 

visando uma amplificação, sempre ponderada, do seu uso em animais de companhia. 

Os objetivos deste trabalho passam, assim, por proceder a uma revisão bibliográfica 

sobre a endoscopia em geral e aprofundar em particular a endoscopia esofágica em cães, 

abordando as doenças que se revelam pertinentes no estudo dos casos clínicos 

apresentados. Por fim, e apoiado na informação existente em estudos prévios, faz uma 

análise dos casos acompanhados alertando para a importância da endoscopia no sucesso 

do diagnóstico e/ou tratamento. 
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dos mesmos pela fáscia prévertebral, tal como acontece na sua porção cervical. A aorta 

cruza o lado esquerdo do esófago na zona compreendida entre a 5ª e a 9ª vértebra 

torácica prolongando-se com ele até ao diafragma onde o atravessam separados por uma 

distância média de cerca de 3 cm. O esófago é acompanhado lateralmente pelos ramos 

(rr.) dorsais esquerdo e direito do nervo (n.) vago que se unem dorsalmente no tronco 

vagal dorsal imediatamente antes de atravessarem o diafragma. O tronco vagal ventral 

entra em contacto com o esófago ao nível mediastino caudal onde imediatamente 

aprofunda antes de passar o hiato esofágico (Evans e de Lahunta, 2012) 

A porção abdominal entra em contacto ventralmente com o bordo dorsal do lobo 

caudado do fígado e imediatamente une-se ao estômago (Evans e de Lahunta, 2012). A 

este nível vamos ter o EEI que nos cães é constituído por músculo estriado, ao passo 

que nos gatos é constituído por músculo liso. A integridade do esfíncter é assegurada 

pelas pregas do estômago, pelos pilares do diafragma, pelo ângulo oblíquo que o 

esófago faz na junção com o estômago e pela compressão intra-abdominal do esófago 

pelo fundo do estômago quando este está distendido. Esta integridade é importante para 

prevenir o refluxo gástrico (Tams e Rawlings, 2011). 

A parede do esófago é constituída pela sua mucosa, submucosa, muscular da mucosa e 

túnica adventícia (Fossum et al., 2013). A mucosa no cão é constituída por umas 

estriações lineares no seu todo e possui um epitélio estratificado pavimentoso. A 

submucosa integra glândulas (ggl.) esofágicas produtoras de muco em toda a extensão 

do esófago no cão (Fossum et al., 2013, Peris et al., 2005). A muscular do esófago no 

cão é do tipo estriado em toda a sua extensão, excetuando a zona imediatamente cranial 

ao EEI, enquanto no gato temos uma porção de musculatura lisa no terço mais caudal 

(Tams e Rawlings, 2011). Ao nível da muscular temos fibras do tipo longitudinal e 

transverso, importantes no peristaltismo do esófago. As túnicas muscular e adventícia 

são as que oferecem menos resistência, sendo um dado a ter em conta na realização de 

suturas a este nível (Peris et al., 2005). Por não possuir uma camada serosa as zonas de 

esofagostomias demoram mais tempo a cicatrizar relativamente a outras áreas do trato 

gastrointestinal, auxiliando-se muitas vezes com uma omentalização ou utilização de 

retalho de músculo (Fossum et al., 2013). 
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1.2. Vascularização 

A porção cervical do esófago é vascularizada pelos rr. esofágicos da a. carótida comum 

e da a. tiroidea cranial e caudal (Evans e de Lahunta, 2012; Peris et al., 2005). A área 

mais cranial da porção torácica do esófago recebe rr. da a. broncoesofágica, enquanto a 

área mais caudal recebe rr. esofágicos da aorta e das aa. intercostais dorsais (Peris et al., 

2005). A porção abdominal recebe suprimento sanguíneo pelo r. esofágico da a. gástrica 

esquerda (Evans & de Lahunta, 2012). 

As veias satélite das artérias referidas anteriormente são responsáveis pela drenagem 

venosa do órgão que se continua pela v. jugular externa e v. ázigos conforme a área que 

é abordada (Peris et al., 2005; Evans e de Lahunta, 2012). 

A drenagem linfática é feita para os linfonodos (lnn.) retrofaríngeo medial, cervical 

profundo, brônquico, portal, esplénico, gástrico e jejunal (Evans e de Lahunta, 2012). 

 

1.3. Inervação 

A maioria dos rr. que inervam o esófago são demasiado pequenos para serem 

observados macroscopicamente (Evans e de Lahunta, 2012). Embora haja participação 

do n. glossofaríngeo, a inervação do esófago, tanto sensitiva como motora, fica 

maioritariamente a cargo dos rr. do n. vago (figura 2) (Peris et al., 2005). 

A inervação dos mm. do esfíncter esofágico superior (EES) é feita pelo n. 

glossofaríngeo e pelos rr. faríngeos do n. vago, sendo de ação involuntária e a duração 

da sua abertura determinada pelo volume do bólus existente na faringe (Tams e 

Rawlings, 2011). A porção cervical do esófago recebe fibras motoras do plexo faríngeo 

para onde convergem rr. dos nn. glossofaríngeo e vago (Evans e de Lahunta, 2012). A 

inervação sensitiva é auxiliada pelo r. interno do n. laríngeo cranial e a motora pelo r. 

esofágico do n. vago (Peris et al., 2005). 

A porção torácica mais cranial, juntamente com o final da porção cervical, recebe fibras 

dos nn. laríngeos recorrentes e pararecorrentes, estes últimos que se ramificam do n. 

laríngeo recorrente. Já a parte mais caudal é inervada por fibras aferentes e eferentes dos 

troncos vagais dorsais e ventrais. (Peris et al., 2005; Evans e de Lahunta, 2012). 
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contrações secundárias são mais importantes na progressão de líquidos, uma vez que 

estes não conseguem provocar contrações primárias com a mesma intensidade que os 

sólidos (Tams e Rawlings, 2011). 

A diferente constituição muscular do esófago do cão e do gato determina que a 

velocidade do peristaltismo seja também diferente, uma vez que o músculo estriado 

contrai de forma mais rápida. Nos cães a velocidade do peristaltismo está compreendida 

entre os 75 a 100 cm/s, ao passo que no gato encontra-se entre os 1 a 2 cm/s. O esófago 

canino consegue exercer uma pressão de contração superior em 10 vezes ao do ser 

humano (Tams e Rawlings, 2011). 

As ggl. mucosas presentes ao longo do esófago são importantes para a lubrificação do 

órgão (Peris et al., 2005). 

 

 

2. DOENÇAS ESOFÁGICAS 

2.1. Esofagite 

O esófago apresenta mecanismos de defesa contra agressões externas. Desde logo a 

produção de saliva, com bicarbonato na sua constituição, permite uma neutralização 

química dos ácidos e, em conjunto com a camada mucosa produzida pelas glândulas 

esofágicas, previne o contato de agentes nocivos com a mucosa do esófago. No entanto, 

muitas vezes estes mecanismos de defesa são ultrapassados (Han, 2003). 

A esofagite é bastante frequente e é muitas vezes não diagnosticada (Tams e Rawlings, 

2011). A mucosa esofágica entra em contato com agentes agressores que causam 

abrasão e inflamação, podendo cingir-se à mucosa ou afetar todas as camadas do 

esófago, levando em último caso à ulceração (Côté, 2015; Tams e Rawlings, 2011). A 

mucosa esofágica pode ser lesionada, por exemplo, pelo contato com conteúdo gástrico 

de pH inferior a 2,5 durante 20 min (Epstein e Swirsky, 2009). 

 

2.1.1. Etiologia 

A esofagite pode ser desencadeada pela pré-medicação e fármacos para indução 

anestésica usados em cirurgia que provocam uma diminuição do tónus do EEI e 
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permitem que haja passagem de conteúdo gástrico para o esófago. É o caso da atropina, 

das benzodiazepinas, fenotiazinas e opióides (Côté, 2015). Desta forma, deve ser feito 

um jejum antes de qualquer procedimento cirúrgico, jejum este cuja duração varia com 

os autores mas que se entende que não deve ser menor que 5 h nem maior que 10 h, 

salvo exceções (Epstein e Swirsky, 2009). 

Qualquer alteração anatómica que cause obstrução à normal passagem do alimento ou 

que de alguma forma prejudique o tónus do EEI pode causar esofagite. É o caso das 

hérnias de hiato ou persistência de arcos aórticos (Côté, 2015; Tams e Rawlings, 2011). 

Bastante frequentes são os casos de ingestão de CE ou de agentes agressivos. Estes 

últimos lesionam o esófago pelo efeito do seu pH ou pela temperatura a que estão no 

momento da sua ingestão. Agentes cáusticos são por exemplo os detergentes, alcalóides 

e ácidos (Côté, 2015; Tams e Rawlings, 2011). 

Temos ainda os casos de doenças que provoquem um vómito incoercível e por isso uma 

agressão continuada, tais como parvovirose, pancreatite, insuficiência renal e 

gastrinoma (Tams e Rawlings, 2011). 

Foi também descrito um caso de esofagite eosinofílica por associação a alergia 

alimentar ou alergia a partículas disseminadas no ar (Mazzei et al., 2009). 

 

2.1.2. História 

Os animais que padecem de esofagite podem ter sinais subtis e pouco específicos. Desta 

forma, o proprietário pode eventualmente referir a anorexia, odinofagia, vómito ou 

regurgitação, letargia e vocalização após a alimentação. É importante explorar a 

possibilidade de o animal ter acesso a algum dos agentes anteriormente referidos (Côté, 

2015). 

 

2.1.3. Exame Físico 

Durante o exame físico podemos encontrar um animal com baixa condição corporal, 

desidratação, sialorreia, estomatite, faringite, glossite e desconforto na palpação 

cervical, torácica ou abdominal cranial. Estes sinais vão acentuar-se conforme o grau de 

inflamação (Côté, 2015; Tams e Rawlings, 2011). 
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2.1.4. Diagnóstico 

O diagnóstico de esofagite é feito com base nos sinais clínicos e exames de imagiologia 

com recurso à radiologia e endoscopia. Os exames laboratoriais procuram descartar 

doenças concomitantes (Han, 2003). 

 

2.1.4.1. Radiologia 

Os exames radiológicos de rotina muitas vezes não conseguem detetar a esofagite, que 

pode ser subtil. No entanto, pode ser útil na identificação de hérnias, tumores, corpos 

estranhos (CE), megaesógafo (ME) ou anomalias dos arcos vasculares (Han, 2003). 

O uso de radiografia (Rx) com contraste pode dar novas informações nomeadamente em 

relação à motilidade esofágica e outras alterações que passam despercebidas, como uma 

estenose esofágica. Contudo, a Rx é limitada no que diz respeito à avaliação da mucosa 

esofágica (Han, 2003). 

 

2.1.4.2. Endoscopia 

Descrita de forma mais pormenorizada num capítulo seguinte, a endoscopia é de facto 

útil no diagnóstico de esofagite. Permite ao clínico observar anomalias estruturais e 

avaliar a mucosa e esfíncteres esofágicos (Han, 2003). 

 

2.1.4.3. Histopatologia 

As biópsias de esófago podem ser obtidas por endoscopia, mas são de recolha difícil 

devido à forma linear do órgão e o epitélio pavimentoso associado, devendo ser 

resguardada para casos em que não exista uma resposta à terapia. Pode ser utilizada uma 

pinça de biópsia com um espinho central, com a sua utilização poderemos fixar melhor 

a pinça, mesmo em situações onde o endoscópio não esteja perpendicular à parede do 

esófago e evitar que a mesma deslize para outras zonas. Torna-se mais fácil em casos de 

esofagite extrema. Durante a análise de um esófago inflamado podem ser identificadas 

hiperplasias, displasias, erosões, úlceras e infiltrados inflamatórios ou organismos como 

Candida e Pythium (Han, 2003). 
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2.1.5. Tratamento 

O tratamento passa por proteger a mucosa esofágica de mais agressões, diminuir a 

frequência, volume e acidez do refluxo (Côté, 2015). Desta forma fazemos uso de 

inibidores da bomba de protões como o omeprazol durante 2 a 5 dias, fármacos 

procinéticos como a metoclopramida ou o cisapride. O cisapride aparenta ter mais 

eficácia e menos efeitos secundários em cães. Apesar de estarem descritas arritmias em 

humanos, até hoje ainda não parece ser um problema nos cães (Côté, 2015; Han, 2003). 

Em casos ligeiros podemos fazer inicialmente o uso de antagonistas dos recetores H2 

como a ranitidina e a famotidina por serem mais baratos (Han, 2003). Por fim auxiliar a 

terapia com protetores de mucosa como o sucralfato (Côté, 2015). 

Em algumas situações pode ser necessária intervenção cirúrgica, como é o caso de 

hérnias de hiato que resultem em esofagites por refluxo (Han, 2003). 

A alimentação deve ser rica em proteína e com baixo teor em gorduras de forma a 

estimular o esvaziamento gástrico e diminuir o tónus do EEI (Côté, 2015). 

 

2.1.6. Prognóstico 

O prognóstico é geralmente bom, com exceção dos casos de esofagite grave em que há 

desenvolvimento de estenose esofágica (Côté, 2015). 

 

2.1.7. Monitorização 

É importante estar atento para a possibilidade de surgirem estenoses esofágicas que 

podem surgir até 4 semanas pós-lesão (Côté, 2015).  

 

2.2. Megaesófago 

O ME é uma síndrome caracterizada por dilatação esofágica e hipomotilidade, podendo 

ser de caráter difuso ou localizado. Devemos ainda distinguir entre ME congénito ou 

adquirido, este último subdividindo-se em idiopático ou secundário a outras causas 

concomitantes (Tams e Rawlings, 2011; Wray e Sparkes, 2006). 
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2.2.1. Etiologia 

2.2.1.1. Congénito 

No ME congénito suspeita-se que a causa seja a hipomotilidade, resultante de um atraso 

na maturação da função esofágica. Esta pode ou não melhorar com a idade. Em cães da 

raça Parson Russell Terrier, Springer Spaniel ou Fox Terrier esta alteração é atribuída a 

um gene autossómico recessivo que conduz a uma deficiência ou diminuição nos 

recetores de acetilcolina (ACTH) na junção neuromuscular (Khorzad et al., 2011; Mace, 

2012). 

 

2.2.1.2. Adquirido 

Dentro do adquirido temos que considerar várias origens abrangendo as de caráter 

neuromuscular, imunomediado, endócrino, gastrointestinal, paraneoplásico e tóxico. 

Aqui temos ainda que ter em conta o ME idiopático para o qual não se conhece a 

etiologia mas pensa-se estar relacionado com defeitos nas vias nervosas aferentes que 

levam a uma diminuição da resposta à distensão esofágica (Mace et al., 2012). 

 

2.2.1.2.1. Neuromusculares e Imunomediadas 

Dentro desde grupo engloba-se principalmente a miastenia gravis e miopatias 

inflamatórias generalizadas. Menos comummente podem surgir distrofias musculares, 

disautonomia, doenças de armazenamento e atrofias neurogénicas. Qualquer doença que 

afete os mm. dos membros pode de forma igual afetar o esófago (Mace et al., 2012). 

Vamos apenas abordar as mais frequentes. 

 

2.2.1.2.1.1. Miastenia gravis 

A miastenia gravis caracteriza-se por uma fraqueza generalizada dos músculos 

esqueléticos devido a uma deficiência ou problemas funcionais dos recetores de ACTH 

na junção neuromuscular. Os cães são assim mais predispostos ao desenvolvimento de 

ME uma vez que a constituição do seu esófago em músculo esquelético é muito maior 

que no gato e humanos, por exemplo (Khorzad et al., 2011).  

São sinais clínicos da doença a ptose da pálpebra superior, lábios caídos, sialose, 

regurgitação e disfagia. Casos extremos podem surgir com disfagia por disfunção 

faríngea. Os animais que padecem desta doença podem ter um quadro que se confunde 
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com uma polirradiculoneurite. É uma doença frequente em animais de companhia, 

responsável por cerca de 25% dos casos de ME, sendo que estudos mostram que 84% a 

90% dos cães com miastenia gravis apresentam esta mesma doença. Existem dois tipos 

de miastenia gravis, sendo uma congénita e outra adquirida (Khorzad et al., 2011; 

Mace, 2012). 

A forma congénita envolve uma quebra na transmissão neuromuscular por defeitos pré-

sinápticos, pós-sinápticos ou sinápticos, podendo ser causada por mutações nas 

subunidades que constituem os recetores de ACTH (Khorzad et al., 2011). 

A forma adquirida surge como uma doença autoimune que tem início com a destruição 

imunomediada dos recetores pós-sinápticos de ACTH causada por anticorpos para estes 

recetores, tipicamente imunoglobulinas G. Pode ser focal, geral ou aguda fulminante, 

sendo que a forma focal pode ter vários graus de disfunção esofágica, faríngea, laríngea 

e facial (Khorzad et al., 2011; Mace, 2012). Pode ter origem paraneoplásica e surgir em 

casos de timomas, sendo que 30 a 50% dos cães com timomas apresentam miastenia 

gravis. Em cães, a forma paraneoplásica da doença está ainda identificada em casos de 

carcinoma colangiocelular e linfoma do sistema nervoso central (Khorzad et al., 2011). 

O teste para diagnóstico definitivo de miastenia gravis é a dosagem sérica de anticorpos 

anti-recetores de ACTH, que possui 100% de especificidade. No entanto, este teste não 

confere 100% de sensibilidade, rondando os 98% e havendo por isso falsos negativos 

(Kempf et al., 2014; Khorzad et al., 2011; MacE et al., 2013; Shelton, 1998). De acordo 

com Khozard et al. (2011), cerca de 10 a 15% dos cães com a doença são seronegativos. 

A concentração de anticorpos é mais baixa nos casos de doença focal e mais alta nos 

casos de aguda fulminante (Shelton, 1998). 

 

2.2.1.2.1.2. Miopatias Inflamatórias Generalizadas 

Neste grupo destacam-se as poliomiosites e causas infeciosas que levem a uma miosite 

difusa. Pode ainda haver uma origem paraneoplásica. Uma creatina cinase sérica normal 

não descarta a existência de uma miosite (Mace, 2012). 
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2.2.1.2.1.2.1. Polimiosite 

É uma doença anti-inflamatória de origem desconhecida que afeta a musculatura 

apendicular. Pode atingir qualquer idade e o Newfoundlander e Boxer aparentam ser as 

raças mais afetadas, sendo que no Boxer é muitas vezes uma manifestação 

paraneoplásica (Côté, 2015). 

 

2.2.1.2.1.2.2. Causas Infeciosas 

A Esgana é referida como uma das doenças infeciosas associada a ME. Em causa está a 

desmielinização característica da doença e que leva ao desenvolvimento de sinais 

neurológicos após uma melhoria inicial, podendo estes tardar 1 a 3 semanas ou até 

meses. Há lesão dos nervos devido a uma reação inflamatória que se forma em resposta 

a antigénios virais nos neurónios e células da glia (Mace, 2012; Mosallanejad et al., 

2010). 

Já no caso do Tétano pensa-se que possa estar relacionado com a inibição da ação da 

ACTH levando a uma diminuição do tónus vagal e consequente função motora. Outra 

hipótese é ser uma consequência das contrações diafragmáticas que vão permitir um 

relaxamento do hiato esofágico possibilitando herniação e consequente ME. (Burnie et 

al., 1987; Panciera, 1988) 

  

2.2.1.2.2. Causas endócrinas 

As doenças endócrinas que podem causar ME são o hipoadrenocorticismo e o 

hipotiroidismo (Mace, 2012). 

O hipoadrenocorticismo provoca alterações eletrolíticas e uma deficiência importante 

em cortisol. Esta desregulação eletrolítica vai prejudicar as despolarizações de 

membrana resultando numa função neuromuscular deficiente que também é prejudicada 

pela deficiência em cortisol que condiciona a força de contração (Mace, 2012). 

No hipotiroidismo ainda não se entende bem a relação, mas são conhecidos casos de 

recuperação do esófago após regulação da tiróide (Fracassi e Tamborini, 2011; Kumar e 

Srikala, 2015; Mace, 2012). 
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2.2.1.2.3. Gastrointestinal 

Este grupo diz respeito a alterações gastrointestinais como esofagite, obstrução 

esofágica, dilatação e volvo gástrico e hérnia de hiato (Mace, 2012). 

A esofagite já foi descrita num tópico anterior, podendo preceder ou anteceder o ME, 

neste último caso sendo determinante na irritação química e obstrutiva do esófago 

(Mace, 2012).  

O esófago procura resolver uma obstrução através de espasmos peristálticos que quando 

aplicados sobre corpos retidos vão provocar edema e abrasão da mucosa. O mesmo se 

passa com as restantes alterações anteriormente referidas que vão provocar refluxo 

gástrico por alteração do tónus do EEI. Estas agressões físicas e químicas causam 

inflamação com consequente deposição de colagénio e tecido fibroso conetivo. A 

inflamação resultante culmina com perda da motilidade esofágica (Mace, 2012). 

 

2.2.1.2.4. Paraneoplásico 

Cães com timoma aparentam estar mais predispostos ao aparecimento de ME. Parece 

estar relacionado com o aumento da produção de linfócitos T CD4+CD8+ que resultam 

numa doença autoimune (Mace, 2012). A presença de ME é um dado importante no 

prognóstico de cães com timoma, sendo que a presença das duas alterações diz respeito 

a um mau prognóstico (Côté, 2015). 

 

2.2.1.2.5. Tóxico 

Neste grupo podemos considerar chumbo (em baterias por exemplo), organofosforados 

e veneno de cobra. Os organofosforados ligam-se irreversivelmente à acetilcolinesterase 

enquanto o veneno de cobra provoca uma miopatia rápida do músculo esquelético 

(Mace, 2012). 

 

2.2.2. História 

A regurgitação é a principal queixa do proprietário, não podendo a intensidade ser 

associada à gravidade do quadro. Esta regurgitação é muitas vezes referida pelo 

proprietário como um vómito, que é importante diferenciar. Normalmente são animais 

que perderam peso, por vezes caquéticos, com anorexia, sialorreia e letargia. Pode ainda 
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apresentar tosse, que pode ser resultante do aumento de pressão na traqueia pelo volume 

do esófago ou pelo contato de sólidos ou líquidos com a entrada das vias aéreas. (Tams 

e Rawlings, 2011) 

 

2.2.3. Exame Físico 

No exame físico podemos detetar as mesmas alterações referidas pelo proprietário. No 

entanto, podemos ter outros sinais clínicos resultantes da condição associada e 

desencadeadora do ME quando esta existe (Mace, 2012). 

A auscultação torácica pode revelar sons de líquidos a moverem-se no esófago, 

estertores ou crepitações em animais com pneumonia por aspiração (Whol, 2004). A 

pneumonia por aspiração deve ser uma preocupação nestes casos, uma vez que a 

regurgitação não é um reflexo e por isso não acontece o encerramento da laringe. 

(McBrearty et al., 2011). Nestes casos é mais comum o animal se apresentar dispneico, 

com mucosas cianosadas, tosse e febre (Mace, 2012). 

 

2.2.4. Diagnóstico 

O diagnóstico passa pela análise dos sinais clínicos e história pregressa em conjunto 

com o exame imagiológico e exames laboratoriais. (Mace, 2012). 

 

2.2.4.1. Radiologia 

Este é provavelmente o mais útil e o que nos pode dar desde logo um diagnóstico 

definitivo. Por vezes para identificar a alteração é necessário fazer-se Rx das duas 

laterais do animal e ainda a projeção dorsoventral (Côté, 2015; Tams e Rawlings, 2011). 

É recomendado que as projeções de Rx sejam efetuadas sem contenção química do 

animal (McBrearty et al., 2011). 

Podemos conseguir observar um esófago dilatado que pode conter ar ou conteúdo 

sólido. É ainda possível identificar neoplasias no mediastino ou esófago, CE, arcos 

vasculares anormais, dilatação gástrica, vólvulo gástrico, hérnia de hiato e pneumonias 

por aspiração (Mace, 2012; Tams e Rawlings, 2011). A pneumonia por aspiração é 

caraterizada por um padrão alveolar ou consolidação lobular, no entanto já foi 

referenciada a existência de um padrão intersticial (McBrearty et al., 2011). Nos casos 
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duvidosos podemos ainda usar o bário para contraste, que permite a avaliação estrutural 

e funcional do esófago. O uso de diferentes suspensões de bário permite-nos avaliar 

diferentes alterações esofágicas (Levine e Rubesin, 2005). O meio de contraste vai 

acumular-se no esófago distendido (Mace, 2012). Devido aos riscos de pneumonia por 

aspiração, os testes com contraste só devem ser efetuados se necessário (Wohl, 2004). 

A dilatação esofágica pode ser ainda causada por excitação, aerofagia, anestesia geral 

ou vómito persistente. Nestas situações a dilatação deve ser menos acentuada (Wray e 

Sparkes, 2006). As dimensões esofágicas não aparentam dar dados sobre a etiologia do 

ME (Wray e Sparkes, 2006). 

 

2.2.4.2. Fluoroscopia 

A fluoroscopia pode ser também importante para detetar problemas de motilidade, tal 

como acontece em situações de acalásia (incapacidade de relaxamento muscular) e 

espasmos esofágicos (Levine e Rubesin, 2005). Torna-se particularmente útil por 

vermos os movimentos em tempo real e podermos aferir sobre casos mais subtis 

(Ridgway e Graves, 2010). Neste caso também podemos fazer o uso do bário para uma 

melhor avaliação (Levine e Rubesin, 2005). 

 

2.2.4.3. Endoscopia 

Descrita de forma mais pormenorizada num capítulo seguinte, a endoscopia apesar de 

não ser uma ferramenta muito usada para diagnóstico definitivo pode ser útil nos casos 

em que há suspeita de obstrução, estenose ou esofagite por refluxo. Permite ainda 

avaliar o estado da mucosa esofágica (Mace, 2012). A anestesia pode comprometer o 

tónus esofágico e prejudicar o exame (Ridgway e Graves, 2010). 

 

2.2.4.4. Exames Laboratoriais 

Os exames laboratoriais compreendem um conjunto de dados que nos permita descartar 

uma causa secundária que tenha dado origem ao ME e em que haja uma oportunidade 

terapêutica (Mace, 2012). Por este motivo não vão aqui ser explorados. 
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2.2.5. Tratamento 

O tratamento para o ME é meramente de suporte e sintomático, recorrendo a avaliações 

periódicas. (Mace, 2012). Procura-se assim tentar diminuir a regurgitação e tratar a 

pneumonia por aspiração sempre que presente. Excetuam-se os casos em que existe uma 

causa subjacente, onde se estima que a sua resolução permita a recuperação do esófago 

em 15 a 20% dos cães. (Côté, 2015). 

 

2.2.5.1. Nutrição 

O animal deve desde logo ser alimentado com a cabeça numa posição mais elevada, 

com porções mais pequenas, mais calóricas e várias vezes ao dia. Esta posição ajuda à 

migração do alimento ou água até ao estômago (Mace, 2012). Para evitar o desconforto 

do animal, uma inclinação de 50 a 60º é suficiente para o efeito pretendido, devendo 

este permanecer nesta posição vários minutos após a ingestão da comida ou água (Côté, 

2015). A consistência ideal do alimento varia, sendo necessário avaliar a resposta do 

animal a diferentes tipos (Mace, 2012). Alguns animais podem responder melhor a 

alimento húmido enquanto outros respondem melhor a alimento seco (Côté, 2015). 

Pode ser ainda necessária a alimentação entérica através de tudo de gastrotomia. Os 

tubos esofágicos ou nasoesofágicos estão desaconselhados uma vez que incrementam o 

volume do alimento regurgitado e por isso aumentam o risco de pneumonia por 

aspiração (Mace, Small e Internal, 2012). 

 

2.2.5.2. Tratamento Médico 

Na presença de refluxo gástrico pode ser necessária a introdução de medicamentos 

procinéticos e protetores gástricos (Côté, 2015). 

A metoclopramida e o cisapride aumentam a taxa de esvaziamento gástrico e reduzem o 

volume de refluxo não tendo, no entanto, efeito clinicamente apreciável sobre a 

motilidade esofágica uma vez que são fármacos que atuam ao nível do músculo 

estriado. Por este motivo é reconhecido algum efeito na motilidade esofágica do gato 

(Côté, 2015; Mace, 2012). Se por um lado ajudam no esvaziamento gástrico, por outro 

prejudicam o esvaziamento esofágico, uma vez que aumentam o tónus do EEI. Assim 

sendo, a utilização destes fármacos é discutível (Mace, 2012). 
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Podemos ainda, em casos de esofagite por refluxo, adicionar o sucralfato, que se une à 

mucosa lesionada, e o omeprazol, para reduzir a produção de ácido pelo estômago 

(Côté, 2015). 

 

2.2.6. Prognóstico 

Cães com ME congénito têm mau prognóstico, normalmente não resistindo até mais de 

um ano de idade (Mace et al., 2012). A pneumonia por aspiração é dada como a 

principal causa de morte em animais com ME (McBrearty et al., 2011). No estudo de 

McBrearty et al. (2010), 22% dos cães avaliados sobreviveram durante pelo menos mais 

5 anos após diagnóstico, não se sabendo, no entanto, se estes animais recuperaram de 

um ME passageiro. 

 

2.2.7. Monitorização 

É importante fazer avaliações periódicas, sendo o peso muito importante. Foi 

demonstrado que quase metade dos animais com ME se encontram subnutridos e que 

existe uma importante relação entre o peso e o tempo de sobrevida (McBrearty et al., 

2011). 

 

2.3. Rutura Esofágica 

A rutura esofágica é relativamente incomum em cães, sendo associada com situações de 

CE, traumatismo, estenose esofágica e infeção por Spirocerca lupi (Streeter et al., 

2004). Na presença de comprometimento da parede esofágica há extravasão dos seus 

conteúdos para os tecidos cervicais, para o mediastino ou para o espaço pleural (Côté, 

2015). 

 

2.3.1. Etiologia 

Os CE esofágicos podem provocar rutura esofágica e são vistos com bastante 

frequência, podendo constituir uma ameaça à vida do animal e por isso devem ser 

retirados o quanto antes. Os cantos afiados dos CE podem dilacerar a parede do esófago 

e em última análise de vasos sanguíneos inclusive os de maior calibre (Côté, 2015). Os 

ossos podem ser um desafio particularmente difícil. O tamanho dos corpos estranhos 
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não demonstra a gravidade da situação ou as repercussões a longo prazo (Şen et al., 

2013). De acordo com Tams e Rawlings (2011), é raro um CE alojado no esófago por 

vários dias ou semanas provocar a perfuração completa da parede do esófago. O mais 

comum é os corpos estranhos ficarem alojados no esófago distal, imediatamente cranial 

à junção gastroesofágica. Menos comum é ficarem alojados no esófago cervical (Côté, 

2015). 

A rutura esofágica também pode ser uma consequência de um procedimento cirúrgico 

sob anestesia geral. Como efeito direto podemos ter a agressão da parede do esófago 

pelo endoscópio, que embora seja raro, pode provocar perfuração. Outra hipótese é a 

ação da anestesia provocar um RGE tal que dê origem a uma esofagite grave com 

evolução para rutura esofágica (Adami et al., 2011). Estão reportados casos de 

perfuração em ultrassonografias localizadas de alta intensidade para resolver 

fibrilhações atriais e um caso de perfuração numa cirurgia ortopédica com recurso a um 

bisturi monopolar e eletrocardiograma esofágico (Burgess et al., 2011; Yokoyama et al., 

2009). As resoluções de estenoses esofágicas por dilatação são também perigosas (Côté, 

2015). 

Em 1993 é também descrito um caso de rutura espontânea após cirurgia de próstata num 

cão de raça Dobermann Pinscher que em medicina humana se atribui a esta perfuração 

repentina o nome de síndrome de Boerhaave (Butinar, 1988). 

 

2.3.2. História 

O proprietário pode referir que o animal não consegue descansar e que se apresenta 

letárgico, com vómitos, sialorreia, perda de peso, tosse e dispneia. É importante 

explorar a possibilidade de cirurgias recentes e a tendência do animal para ingerir 

potenciais materiais que provoquem rutura esofágica (Côté, 2015). 

 

2.3.3. Exame Físico 

O exame físico não é muito específico, sendo a febre e desidratação o que se mantém 

nos vários tipos de perfuração esofágica. Adicionalmente podemos encontrar enfisema 

subcutâneo, dispneia por pneumotórax ou piotórax, e estertores à auscultação nos casos 

de pneumonia por aspiração (Côté, 2015). 



Revisão Bibliográfica 

‐ 20 ‐ 
 

 

2.3.4. Diagnóstico 

O diagnóstico pode ser difícil. É necessário o recurso a Rx cervicais e torácicas com 

meio contrastado, e ainda, uma endoscopia para conseguir confirmar e aferir sobre a 

localização da lesão (Côté, 2015). 

 

2.3.4.1. Radiologia 

Pode denunciar a presença de CE radiopacos ou ar nos tecidos que envolvem o esófago. 

Podemos assim detetar pneumomediastinos, pneumotórax e pneumonia por aspiração 

por aumento de densidade pulmonar (Côté, 2015). 

Pode ser adicionado meio de contraste para auxiliar na identificação de ruturas, no 

entanto possui uma taxa de falsos negativos de 14,5 % (Côté, 2015). 

 

2.3.4.2. Endoscopia 

Descrita de forma mais pormenorizada num ponto seguinte, a endoscopia é uma ótima 

ferramenta nestes casos. Contudo, deve haver o cuidado de não piorar o pneumotórax 

(Côté, 2015). O ar insuflado num caso de rutura esofágica pode resultar em sinais 

respiratórios agudos e morte. É necessário que o anestesista esteja extremamente atento 

ao animal (Tams e Rawlings, 2011). 

 

2.3.5. Tratamento 

O tratamento pode ser conservativo, principalmente nos casos de rutura cervical em que 

as estruturas envolventes conferem alguma estabilidade. Contudo nos casos de rutura 

torácica a intervenção cirúrgica é imperativa (Côté, 2015; Thompson et al., 2012). 

A antibioterapia deve ser feita com um antibiótico de amplo espetro, como é o caso da 

cefazolina. Para termos a certeza da eficácia do tratamento devemos fazer colheita dos 

fluídos envolvidos e a sua respetiva cultura com antibiograma, podendo ser necessário 

até 3 meses de tratamento (Côté, 2015). 

À semelhança de outras doenças de esófago o uso de anti-histamínicos H2, como a 

famotidina, inibidores da bomba de protões, como o omeprazol, e estimuladores da 
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motilidade gastrointestinal, como a metoclopramida e o cisapride, são benéficos e 

devem ser usados (Côté, 2015). 

Caso seja necessária a intervenção cirúrgica, o respetivo acesso é feito conforme a 

localização da lesão e pode ser necessária a remoção do CE se for esse o elemento que 

originou a lesão, seguida da sutura do esófago. Casos em que há comprometimento mais 

extenso da mucosa pode ser necessária a recessão e anastomose do esófago (Côté, 

2015). Devido às características da cicatrização do esófago é uma prática útil usar um 

retalho de músculo, como o esternohioideu, esternotiroideu, intercostais, epaxiais ou 

diafragmáticos, ou em alternativa fazer uso do omento, o que implica um acesso 

cirúrgico extra (Fossum et al., 2013). A ausência de uma camada externa serosa no 

esófago faz com que a deposição de fibrina demore mais tempo do que noutras porções 

do trato gastrointestinal (Thompson et al., 2012). 

De extrema importância é a nutrição do animal. Uma vez que não queremos prejudicar a 

cicatrização esofágica é imperativo colocarmos um tubo que permita a passagem do 

alimento diretamente para o estômago. Normalmente este tubo deve ficar colocado 

durante 10 a 14 dias para permitir a cicatrização completa e restabelecimento das 

funções do esófago (Côté, 2015). Para alimentação do animal podemos usar alimentos 

comerciais vendidos para o respetivo efeito ou por exemplo alimentos comerciais de 

recuperação. O alimento deve ser dado tendo em conta as necessidades de energia em 

descanso do animal (RER), que para animais até dois quilogramas (kg) de peso é 

representada pela seguinte fórmula: 

70 ∗ ,  

Para animais que pesem mais de 2 kg as necessidades energéticas podem ser calculadas 

através de: 

30 ∗ 70 

O animal deve ser alimentado com cerca de 25 a 30 % da sua necessidade energética no 

primeiro dia e nos dias seguintes vai-se aumentando em 25 a 30 % até atingir as 

necessidades energéticas totais. O objetivo deste aumentar gradual é impedir o 

surgimento da síndrome de realimentação em animais que se encontram com anorexia 

há mais de 3 ou 5 dias. Nestes casos a alimentação abrupta pode levar a um baixar fatal 

dos níveis séricos de fosfato, magnésio e potássio (Hodshon e Tobias, 2014). 
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2.3.6. Prognóstico 

A rutura esofágica tem um prognóstico reservado, sendo que a taxa de mortalidade pode 

chegar aos 42%. A explicação para este valor é a dificuldade na reparação cirúrgica do 

esófago associada a uma pleurite significativa que advém do microbiota existente na 

cavidade oral (Streeter et al., 2004). 

 

2.3.7. Monitorização 

É importante estar atento para a possibilidade de surgirem estenoses esofágicas que 

podem surgir até 4 semanas pós-lesão (Côté, 2015).  

 

2.4. Estenose Esofágica 

As estenoses esofágicas são relativamente raras em cães e gatos, sendo normalmente 

consequência de esofagites por RGE secundário a anestesia, CE, vómito persistente ou 

retenção esofágica de medicações como Tetraciclinas ou Clindamicina. Surgem quando 

a esofagite compromete a camada submucosa ou muscular do esófago levando a um 

reação fibroproliferativa intramural ou intraluminal que pode obstruir parcialmente ou 

totalmente o esófago (Fossum et al., 2013; Gallagher e Specht, 2013). 

Uma abordagem precoce a uma esofagite por refluxo deve ser tida em conta durante o 

período pós-operatório, uma vez que consegue prevenir situações de gravidade maior 

como é o caso da estenose esofágica (Vlasin et al., 2004). 

 

2.4.1. Etiologia 

Todos os casos de esofagite podem conduzir até esta alteração. A principal causa de 

estenose esofágica apresenta ser o RGE que pode ocorrer durante uma anestesia. Cerca 

de 62% dos animais com estenose esofágica foram subtidos a uma anestesia 2 a 3 

semanas anterior à deteção de sinais clínicos. (Fossum et al.; Tams e Rawlings, 2011). 

Surge em vários tipos de cirurgias e com diferentes pré-medicações. Os fatores descritos 

associados a este refluxo são a idade avançada, o tempo de jejum exagerado e cirurgias 

intra-abdominais. Contudo, não se entende bem o porquê de apenas uma pequena 

percentagem de animais desenvolverem estenose esofágica, estimado em 1% (Fossum 

et al., 2013; Leib et al., 2001). 
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Após a formação da estenose instaura-se um ciclo vicioso. Uma vez que a inflamação 

diminui o tónus esofágico na sua zona de maior pressão, vai haver maior facilidade de 

ocorrer refluxo e novamente lesões na mucosa (Fossum et al., 2013). 

 

2.4.2. História 

A regurgitação vai ser a principal queixa do proprietário. O conhecimento de uma 

anestesia e cirurgia ou resolução de CE anterior aos sinais clínicos pode ser a chave para 

o diagnóstico. Devemos por isso, explorar nesse sentido (Fossum, 2012). 

 

2.4.3. Sinais Clínicos 

Os sinais clínicos incluem regurgitação e vómito, ptialismo, desidratação, letargia e 

perda de peso, podendo aparecer 7 a 10 dias após a lesão desencadeadora (Gallagher e 

Specht, 2013; Leib et al., 2001). Eventualmente o vómito pode preceder a regurgitação 

na fase em que a estenose ainda se está a estabelecer, até que chega ao ponto em que 

apenas alimento triturado e água conseguem passar até ao estômago sendo que todo 

resto é regurgitado pelo animal (Tams e Rawlings, 2011). Pode acontecer o exame 

físico ser aparentemente normal (Fossum et al., 2013). 

 

2.4.4. Diagnóstico 

O diagnóstico passa por uma revisão da história pregressa e sinais clínicos do paciente 

aliados a endoscopia e Rx contrastada (Tams e Rawlings, 2011). 

Na execução da Rx contrastada pode ser necessário misturar o bário com alimento, de 

forma a o bário na sua forma líquida tenha mais dificuldade a atravessar a estenose e 

desta forma denuncie a presença da lesão (Tams e Rawlings, 2011). Durante a 

endoscopia uma estenose muito próxima ao EEI pode passar despercebida, sendo 

assumida como parte integrante do esfíncter. Contudo, a endoscopia é bastante 

reveladora nestes casos (Côté, 2015). 
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2.4.5. Tratamento 

O tratamento conservativo com dietas mais líquidas em menor quantidade e em mais 

vezes pode ser tentado. Contudo, nos casos em que a estenose é refratária a este tipo de 

abordagem ou quando o animal continua a perder peso é necessária a intervenção 

cirúrgica (Côté, 2015). 

As técnicas mais comuns para dilatação esofágica são a dilatação por balão e a 

bougienage. Estão descritas vantagens na dilatação por balão na medida em que apenas 

exerce forças radiais sobre a parede esofágica ao invés das forças longitudinais 

adicionais que acontecem na bougienage (Gallagher e Specht, 2013). Contudo, clínicos 

experientes conseguem obter resultados tão bons com a bougienage como com a outra 

técnica (Fossum, 2012). 

Na dilatação por balão faz-se passar uma sonda com um balão insuflável, colocando-o 

ao nível da estenose e insuflando-o até romper o tecido cicatricial e provocar um 

alargamento do lúmen esofágico (Côté, 2015). Para auxiliar e evitar a formação de nova 

estenose, pode usar-se uma gaze embebida em mitomicina C que se coloca durante 5 

minutos ou injetar esteróides, como acetato de amcinolona, em 4 locais em torno da 

zona de dilatação (Fossum et al., 2013). Mesmo em cavalos a dilatação com balão 

apresenta sucesso (Prutton et al., 2015). Recentemente, Gallagher e Specht reportaram 

um caso em que usaram um balão cortante para fazerem incisões no anel fibroso 

seguidas de dilatação num caso de estenose refratária em gato. Este método ainda só 

havia sido descrito em medicina humana (Gallagher e Specht, 2013).  

A técnica de bougienage envolve endoscopia ou fluoroscopia (preferencialmente 

endoscopia) e consiste na passagem de várias sondas dilatadoras pela zona de estenose, 

aumentando o seu diâmetro progressivamente até atingir a dilatação pretendida ou até 

apresentar um excesso de resistência. Pode ser usado um fio guia que passa por dentro 

das sondas para ajudar no processo. É necessária experiência para executar esta técnica, 

uma vez que é possível perfurar o esófago (Fossum et al., 2013). 

O recurso a stents expansíveis é também uma opção a ter em conta na resolução das 

estenoses. Contudo, a colocação de stents rígidos plásticos está associada a 

complicações e elevadas taxas de mortalidade. Hoje em dia os stents estão mais 

evoluídos, e temos acesso a stents expansíveis metálicos e plásticos, procurando-se 

ainda desenvolver stents biodegradáveis que se apresentam bastante promissores 
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(Kalikstein et al., 2014). Os stents metálicos expansíveis podem ser retirados, por 

exemplo, 4 a 6 semanas após a sua colocação (Siersema, 2008). 

 

2.4.6. Prognóstico 

Todas as técnicas descritas podem falhar e muitas vezes não se consegue uma resolução 

definitiva da estenose. Contudo, consegue-se na maioria dos pacientes proceder à 

dilatação ainda que temporária. Quanto maior e mais espesso é o tecido cicatricial, pior 

é o prognóstico (Fossum et al., 2013). Animais com estenose não resolúvel vão precisar 

de uma alimentação mais fluída e calórica (Côté, 2015). 

  

2.4.7. Monitorização 

Os animais devem ser vigiados atentamente para sinais de obstrução, rutura esofágica e 

pneumonia por aspiração (Côté, 2015; Fossum et al., 2013). 

 

2.5. Hérnia de Hiato e Intussusceção Gastroesofágica 

Apresenta-se como um problema estrutural do hiato esofágico que permite a migração 

de órgãos, normalmente confinados pelo diafragma, no sentido cranial, podendo ser de 

caráter congénito ou adquirido (Côté, 2015). 

Cães da raça Shar-pei aparentam estar predispostos a hérnias de hiato congénitas, 

enquanto os Pastores Alemães parecem estar predispostos a intussusceções 

gastroesofágicas (IGE) (Callan et al., 1991; Côté, 2015). 

Fala-se em 4 tipos de hérnia. O tipo I é aquele em que há o deslizamento da junção 

gastroesofágica, acabando por arrastar parte do estômago. O tipo II é aquele em que 

parte do estômago atravessa o diafragma e junta-se ao lado do esófago. O tipo III é a 

combinação entre os dois primeiros tipos e o tipo IV é aquele que permite a migração de 

mais órgãos abdominais. O tipo I é aquele que apresenta ser mais comum (Porter, 

2011). 
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2.5.1. Etiologia 

2.5.1.1. Congénito 

A grande maioria dos cães afetados pertencem à raça Shar-Pei ou Buldogue Inglês. Está 

associado a um relaxamento ou estiramento do ligamento frenicoesofágico que permite 

a passagem da junção gastroesofágica para o mediastino caudal (Callan et al., 1991; 

Fossum et al., 2013; Keeley et al., 2008). 

 

2.5.1.2. Adquirido 

As hérnias de caráter adquirido surgem em situações de elevada pressão positiva 

abdominal ou elevada pressão negativa torácica (Tams e Rawlings, 2011). Desta forma 

traumatismo, vómito, colapsos de laringe e outras situações de doença respiratória grave 

podem dar origem a hérnias de hiato (Fossum et al., 2013; Tams e Rawlings, 2011). 

 

2.5.2. História 

Muitas vezes não há presença de sinais clínicos ou queixas do proprietário, acabando 

por ser detetado em Rx torácicas não realizadas por esse motivo. Contudo, o animal 

pode vir à consulta em consequência de regurgitação, disfagia, ptialismo, perda de peso 

ou atrasos de crescimento (Côté, 2015). Pode ter havido história de traumatismo, que é 

importante para o diagnóstico (Fossum et al., 2013). 

Nos casos de intussusceção podemos ter queixa de vómito incoercível ou regurgitação, 

dispneia, hematémese e dor abdominal (Côté, 2015). 

 

2.5.3. Sinais Clínicos 

Podem não ser reveladores e o animal pode apresentar-se assintomático. Contudo, 

podemos detetar uma baixa condição corporal, desidratação, ptialismo, febre, tosse, 

dispneia e sinais de pneumonia por aspiração (Côté, 2015; Fossum et al., 2013). A 

herniação também pode ser intermitente e nesses animais os sinais clínicos vão 

acentuar-se nesses momentos (Tams e Rawlings, 2011). As hérnias intermitentes são 

mais comuns em gatos (Fossum et al., 2013). 
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2.5.4. Diagnóstico 

O diagnóstico é feito aliando a história pregressa e sinais clínicos com Rx e endoscopia 

(Fossum et al., 2013). 

Na Rx de tórax podemos visualizar uma opacidade no mediastino dorsal caudal que 

resulta da presença do estômago a este nível (Tams e Rawlings, 2011). Pode ser 

necessário fazer várias Rx para detetar, por exemplo, hérnias intermitentes (Fossum et 

al., 2013) Podemos auxiliar-nos com a utilização de meio de contraste, que nos 

evidencia a porção de estômago herniada bem como a mucosa do órgão (Tams e 

Rawlings, 2011). Podem ainda ser detetados sinais de ME ou de vários graus de 

pneumonia (Fossum et al., 2013). 

Em último caso a endoscopia pode ser também necessária. É particularmente útil nos 

casos de intussusceção em que conseguimos visualizar as pregas do estômago na porção 

final do esófago (Tams e Rawlings, 2011). 

 

2.5.5. Tratamento 

Embora se possa fazer tratamento médico, dirigido para a esofagite ou para RGE, o 

tratamento cirúrgico é quase sempre recomendado (Fossum et al., 2013). O tratamento 

médico é também importante nos casos de pneumonia por aspiração (Côté, 2015). 

A resolução cirúrgica envolve a redução da hérnia ou IGE, com encerramento do hiato e 

esófago e gastropexia (Fossum et al., 2013). 

 

2.5.6. Prognóstico 

O prognóstico é bom, salvo os casos em que há pneumonia por aspiração. Os animais 

com defeitos no EEI vão beneficiar de terapia para RGE (Côté, 2015; Fossum et al., 

2013). 

 

2.5.7. Monitorização 

É importante estar alerta para o aparecimento de pneumonia por aspiração e 

desenvolvimento ou não resolução de esofagites e estenoses (Côté, 2015). É assim 

importante manter um tratamento para esofagite e pneumonia no sentido de controlar 

estas situações (Côté, 2015; Fossum et al., 2013). 
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3. ENDOSCOPIA 

A endoscopia é uma ferramenta extremamente útil, disponível para uso dos clínicos e 

que permite uma observação direta das estruturas do corpo. Advém do grego da junção 

das palavras endo, que significa interior, e skopei, que significa observar ou ver com um 

propósito (Mccarthy, 2004). 

 

3.1. História 

As primeiras descrições de endoscopia pertencem a Hipócrates, no período antes de 

cristo. Na sua descrição constava uma ferramenta para observar o reto, semelhante aos 

espéculos retais atuais (Shah, 2002). Contudo, o primeiro procedimento endoscópico 

gravado foi em 1806 por Phillip Bozzini, que tentava observar o trato urinário através 

de um instrumento iluminado por uma vela. Posteriormente, já em 1868, Adolf 

Kussmaul desenvolvia o primeiro gastroscópio rígido, que viria a ser usado 

primeiramente em pessoas ligadas à arte de engolir espadas devido à facilidade que 

estas teriam em engolir o endoscópio rígido (Mccarthy, 2004). Porém, só em 1877 surge 

o primeiro cistoscópio onde todos os fundamentos de endoscopia de hoje-em-dia 

assentam. Criado por Maximilian Nitze, o pequeno aparelho possuía a fonte de luz na 

sua extremidade e permitia ainda observar estruturas com ampliação (Verger-Kuhnke, 

Reuter e Beccaría, 2007). 

A endoscopia em medicina veterinária teve início nos anos 70 com a avaliação do trato 

respiratório inferior em cães e gatos por O’Brien. Dois anos depois reportava-se a 

primeira avaliação de fígado e pâncreas por laparoscopia e só em 1976 se começava a 

fazer as primeiras endoscopias gastrointestinais por Gerald Johnson e seus colegas, 

sendo hoje em dia o tipo de endoscopia mais utilizado (Mccarthy, 2004). 

Atualmente os campos a que a endoscopia se estende são muito mais variados, passando 

por rinoscopias, cistoscopias, artroscopias, vaginoscopias, otoscopias, entre outros 

(Mccarthy, 2004). 

 

3.2. Componentes 

As imagens de endoscopia são obtidas através da combinação entre o endoscópio e a 

torre de vídeo. A torre de vídeo é constituída por um carrinho de endoscopia que suporta 
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um monitor de vídeo, uma câmara de vídeo, uma fonte de luz e pode ainda suportar uma 

impressora de vídeo, um gravador de vídeo, um dispositivo de captura digital, um 

insuflador, uma bomba de sucção, um shaver, e uma unidade de eletrocirurgia 

(Mccarthy, 2004).  

  

3.2.1. Tipos de Endoscópio 

Os endoscópios podem ser divididos em dois tipos: flexíveis e rígidos. A escolha entre 

os dois vai depender da área que pretendemos examinar (Mccarthy, 2004). 

 

3.2.1.1. Rígido 

Apesar de não terem a capacidade de se dobrar, os endoscópios rígidos, também 

conhecidos por telescópios, permitem ver vários ângulos conforme o modelo utilizado, 

numa angulação compreendida entre os 0 e os 120º. Permitem observar cavidades que 

não possuam um orifício natural, tais como o abdómen e o tórax. Uma grande vantagem 

é serem mais baratos e de menor manutenção relativamente aos endoscópios flexíveis. 

São amplamente usados em otoscopia, cistoscopia, laparoscopia, toracoscopia, 

artroscopia, rinoscopia, entre outros (Mccarthy, 2004). 

 

3.2.1.1.1. Constituição 

O endoscópio é constituído por um tubo metálico que no seu interior contém lentes de 

vidro e fibra ótica (figura 3). Aqui é importante referir o sistema convencional e o 

sistema de Hopkins. O sistema de Hopkins é significativamente mais constituído por 

vidro, que se apresenta como um melhor condutor que o ar. Isto permite que as imagens 

obtidas tenham uma melhor iluminação e que o campo de visão seja também maior. 

Estes endoscópios possuem um sistema de fibra ótica que conduz a luz até à sua 

extremidade e permite iluminar a cavidade examinada. Devido à sua constituição 

interna em vidro, estes endoscópios devem manuseados com cuidado e nunca caírem ao 

chão (Mccarthy, 2004). 

Os endoscópicos rígidos possuem geralmente uma cânula protetora onde este é inserido 

e que permite não só a entrada em cavidades sem orifício natural, bem como a entrada 

de outros instrumentos como pinças de biópsia. Uma outra hipótese é usar um forcep 
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As escovas de citologia são encostadas ao tecido, e deslizadas para a frente e para trás, 

de forma a haver adesão das células da lesão à peça. Posteriormente a escova é 

removida através do canal acessório e deslizada sobre uma lâmina de microscópio 

(Mccarthy, 2004). 

O equipamento de remoção/recuperação é bastante variado e serve para retirar CE das 

várias cavidades. Os mais usados são as pinças de crocodilo ou de rato, para moedas e 

rolhas, os ganchos de duas ou três pontas, para remoção de roupa, e ansas e cestos de 

dórnia, para remoção de CE esféricos. (Mccarthy, 2004). 

 

3.3. Riscos e Limitações 

As grandes vantagens da endoscopia prendem-se com o facto de esta ser um 

procedimento minimamente invasivo com taxas de mortalidade e morbilidade muito 

baixas, permitindo de forma eficaz a remoção de CE e a avaliação da mucosa 

gastrointestinal. Através da endoscopia conseguimos de forma fácil a obtenção de 

amostras para citologia, histopatologia, microbiologia e parasitologia. Permite ainda 

uma documentação valiosa de doenças, não só para avaliação futura no mesmo animal 

mas também para propósitos académicos (Moore, 2003). 

Contudo, existem problemas associados a este meio de diagnóstico. Primeiramente, é 

difícil fazer uma avaliação funcional ou do diâmetro do lúmen de um órgão tão bem 

como através de outras técnicas disponíveis. Outra desvantagem é a limitação do 

endoscópio chegar para além do duodeno em cães grandes e do jejuno proximal em cães 

pequenos e gatos (Moore, 2003). Além disso, nas situações em que se confirme a 

necessidade de uma cirurgia imediata, o tempo de anestesia aumenta consideravelmente 

e com isto aumentam os riscos pós-cirúrgicos (Juvet et al., 2010). 

Sabemos ainda que existem doenças que não se manifestam primariamente na mucosa e 

por isso o diagnóstico pode ficar comprometido. É o caso do linfossarcoma 

gastrointestinal, que tem a sua origem na submucosa. Para contornarmos esta limitação, 

podemos fazer recolhas de tecido várias vezes na mesma localização, mas o risco de 

perfuração torna-se mais importante (Moore, 2003). 

Nos casos em que há suspeita de rutura intestinal, a endoscopia não é indicada, uma vez 

que a insuflação pode aumentar a contaminação do peritoneu. A própria endoscopia 
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pode provocar rutura através da passagem do endoscópio ou de procedimentos como 

biópsia, dilatações, ablações, polipectomias ou recessão de mucosa. Uma esofagite 

severa resultante do RGE pós anestésico pode, em última análise, conduzir a uma rutura 

(Adami et al., 2011; Stavropoulos et al., 2015). 

Outra situação é a diminuição do retorno venoso quando o estômago é excessivamente 

insuflado, semelhante ao que acontece nos casos de dilatação ou torção gástrica (Moore, 

2003). O anestesista deve estar atento a descidas de frequência cardíaca, pressão de 

oxigénio e pressões sanguíneas para saber quando o estômago deve ser desinsuflado 

(Clarke e Cynthia, 2013). O aumento excessivo da pressão abdominal dificulta também 

a respiração do animal, resultando em hipoxia. A pressão aplicada pelo endoscópio pode 

também provocar estimulação vagal, mais concretamente à entrada do duodeno, levando 

a uma bradicardia (Moore, 2003). 

 

3.4. Preparação do Animal para Endoscopia 

Consoante o tipo de endoscopia, as metodologias de preparação do animal mudam. 

Contudo, existem algumas máximas que se mantêm. 

É imperativo fazer o exame físico anterior à anestesia, já que este exame determina o 

protocolo anestésico a ser utilizado ou pode mesmo adiar o procedimento cirúrgico. Um 

jejum de 12 a 24 h de alimento e 2 h de água é recomendado e permite prevenir o 

vómito e regurgitação durante a anestesia. Um jejum mais longo está associado a mais 

RGE e acidez gástrica, mas pode ser necessário como é o caso de colonoscopias. 

Animais mais jovens ou com desordens no metabolismo da glicose devem ter períodos 

de jejum menos prolongados. O enema pode ser também necessário (Mccarthy, 2004). 

 Uma endoscopia muito próxima à refeição, mais concretamente no caso de endoscopias 

de trato gastrointestinal superior, vai tornar a visualização mais difícil, a passagem do 

piloro é mais complicada, o endoscópio pode ficar obstruído e há um perigo acrescido 

de pneumonia por aspiração. Torna-se assim importante a hospitalização do animal um 

dia antes do procedimento para o seu acompanhamento médico e para evitar que ele se 

alimente. Se for realizado uma Rx contrastada com bário, a endoscopia deve ser adiada 

24 h, uma vez que o bário pode provocar sérios problemas no endoscópio por obstrução. 

Não se deve usar o canal de sucção para remoção do bário (Lhermette e Sobel, 2008). 
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4. ESOFAGOSCOPIA 

A esofagoscopia deve ser efetuada nos casos em que existam sinais de doença 

esofágica. Tais sinais clínicos incluem regurgitação, disfagia, sialorreia, anorexia ou 

mesmo polifagia. A esofagoscopia requer sempre anestesia geral. (Tams e Rawlings, 

2011).  

 

4.1. Pré-Medicação e Anestesia 

O animal deve ser pré-medicado com o objetivo de diminuir as doses necessárias na 

indução e permitir uma recuperação mais rápida e suave. Um animal agitado antes da 

pré-medicação pode apresentar uma saliva espumosa no esófago (Lhermette e Sobel, 

2008). 

Os fármacos indicados para o procedimento são o maleato de acepromazina em 

combinação com a buprenorfina. Alguns autores referem o uso da atropina pelo seu 

efeito no relaxamento do EES. Contudo, este relaxamento já o é conseguido pela 

acepromazina, pelo que se torna desnecessário o uso da atropina (Lhermette e Sobel, 

2008; Mccarthy, 2004). 

Os fármacos que podem estimular o vómito são evitados nos casos de suspeita de CE. 

Tais fármacos incluem a xilazina e a morfina, sendo que também estão descritas 

propriedades eméticas do fentanil e oximorfina (Mccarthy, 2004). A medetomidina e 

dexmedetomidina devem também ser ponderadas, uma vez que provocam relaxamento 

do EEI aumentando assim o risco de RGE. A ketamina e a petidina não aparentam 

provocar relaxamento do EEI (Dugdale, 2010). É necessário fazer apenas uma pré-

medicação ligeira, porque o animal precisa de manter um forte reflexo laríngeo até ser 

entubado (Fossum et al., 2013).  

A indução pode ser realizada com propofol ou tiopental e a manutenção com isoflurano 

ou halotano e oxigénio. O óxido nítrico não deve ser usado porque a insuflação do 

estômago durante o procedimento vai permitir a migração deste fármaco e causar uma 

distensão excessiva das paredes gástricas. No sentido de controlar o desconforto 

causado pela distensão gástrica podemos utilizar o diazepam intravenoso de forma 

intermitente (Lhermette e Sobel, 2008). 
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mantido no centro do órgão. Neste momento o esfíncter e o esófago cervical já foram 

observados. Com o avançar do endoscópio damos conta de uma ligeira angulação 

correspondente à entrada do esófago torácico que atravessamos com a ajuda da secção 

de controlo. Após este passo, devemos ter vista para o EEI. Durante a observação do 

órgão podemos obter amostras para biópsia, contudo devido às caraterísticas do seu 

epitélio, o esófago é um órgão difícil de biopsar (Mccarthy, 2004; Sum e Ward, 2009). 

Avançando lentamente o endoscópio e inspecionando toda a mucosa esofágica vai-nos 

permitir ter mais certezas se uma lesão encontrada ao retirar o endoscópio foi resultado 

de uma lesão iatrogénica ou se esta já estaria presente (Lhermette e Sobel, 2008). 

  

4.3. Aparência normal do esófago 

A mucosa normal do esófago de um animal em jejum é rosada, algo acinzentada, pálida 

e lisa, não sendo normalmente observáveis os vasos da submucosa em cães, podendo ser 

observados pontualmente em cachorros e gatos (figura 9B, 9C e 10A). A insuflação faz 

desaparecer as pregas longitudinais caraterísticas do esófago dos cães. Cães da raça 

Chow Chow podem apresentar zonas do esófago com pigmentação. Devido a anestesia, 

o esófago aparece flácido dando a falsa sensação de ME, podendo mesmo notar-se o 

pulso ou a forma da traqueia devido à sobreposição do esófago com as estruturas 

envolventes. O esófago pode conter pequenas quantidades de líquido, e mesmo a 

presença de alimento ou conteúdo biliar apesar de não ser comum não implica uma 

alteração patológica (Lhermette e Sobel, 2008; Mccarthy, 2004; Sum e Ward, 2009). 

À entrada do tórax podemos encontrar uma pequena porção de tecido que dá a falsa 

sensação da presença de um divertículo. Contudo com a extensão do pescoço do animal 

esta alteração deverá desaparecer (Lhermette e Sobel, 2008). 

O EES tem aspeto de estrela e abre-se dorsalmente às pregas laterais da laringe (figura 

9A). O EEI pode apresentar a forma de fenda ou de estrela, fazendo ocasionalmente 

protusão em direção cranial (figura 10B e 10C). A título de curiosidade, o gato 

apresenta uma série de pregas circunferenciais normais junto ao EEI (Lhermette e 

Sobel, 2008). 

Pode ser importante fazer a passagem do endoscópio para o estômago e fazer a sua 

retroversão para ter visão do cárdia e do EEI (Tams e Rawlings, 2011). 



 

Figur
endos
parci
prega
Adap

Figur
terço
aprox
fecha
Rawl

 

4.4. A

4.4.1

Ilustr

deteç

obser

erosã

ulcer

norm

ra 9 – Image
scópio passa
ial. C, Visua
as esofágica
ptado de Tam

ra 10 – Imag
 do esófag
ximação da b
ado com form
lings (2011). 

Alterações 

1. Esofagite 

rada na fig

ção desta a

rvada, a es

ão, aumento

ração, hemo

mal (Bisset, 

ens obtidas p
a por cima 
lização do es

as e observa
ms e Rawlings

gens obtidas p
go torácico 
base do cora

ma de roseta.

Esofágicas

gura 11 e 1

alteração (T

sofagite ca

o da vascu

orragia, fibr

2012; Han, 

Revi

por endoscop
da laringe. 
sófago cervi

ação dos co
s (2011)  

por endoscop
com visual

ação. Conseg
. C, EEI parc

s 

12, a endos

Tams e Ra

arateriza-se 

larização e

rose e a muc

2003; Mcc

isão Bibliogr

‐ 40 ‐ 

pia de um es
B, Visualiza

ical após ins
ontornos da 

opia de um es
lização das 
gue-se ainda
cialmente ab

scopia é o 

awlings, 20

por zonas 

e por vezes

cosa apresen

carthy, 2004

áfica 

sófago norma
ação do esóf
uflação comp
traqueia na

sófago norm
pulsações 

a perceber o 
berto após in

teste mais 

011). Poden

irregulares

estenose. 

ntar-se gran

4). 

al. A, EES n
fago cervica
pleta. Obser

a parede ven

al. A, Obser
aórticas ten
EEI ao fund
suflação. Ad

sensível e 

ndo ser ou 

s que apre

Pode ainda

nulada ou m

na altura em 
al com insuf
rva-se a perd
entral do esó

rvação do seg
ndo em co

do. B, Norma
daptado de T

e específico

u não facilm

esentam eri

a haver áre

mais friável 

 

que o 
flação 
da das 
ófago. 

 

gundo 
nta a 
al EEI 
Tams e 

o para 

mente 

tema, 

as de 

que o 



Tiago Sérgio Pereira de Freitas 
   

‐ 41 ‐ 
 

A inflamação caudal do esófago faz com que a sua motilidade e tónus do EEI sejam 

afetados permitindo o RGE. O conteúdo gástrico vai estar mais tempo em contato com a 

parede do esófago uma vez que este tem o seu peristaltismo comprometido. A esofagite 

por refluxo vai apresentar-se com um aspeto radiado a partir do EEI (Tams e Rawlings, 

2011). 

Quando a esofagite é secundária à presença de um CE, a extensão da lesão vai 

relacionar-se com o tipo de objeto bem como a sua forma, tamanho e tempo de contato 

com a mucosa (Tams e Rawlings, 2011). 

Agentes cáusticos ou irritantes podem provocar uma esofagite aguda que é 

acompanhada por estomatite, glossite e faringite (Tams e Rawlings, 2011). 

Relativamente aos casos de esofagite eosinofílica, estes apresentam uma espécie de 

rugas lineares no esófago, anéis concêntricos, aumento da friabilidade da parede, 

estenoses e exsudados compostos principalmente por eosinófilos (Tams e Rawlings, 

2011). 

O Pythium indidiosum causa uma esofagite necrosante grave e o diagnóstico é feito 

através da deteção das hifas nos tecidos de biópsia e análises serológicas. No caso da 

Candida albicans podemos detetar placas multifocais brancas dispersas pela parede 

esofágica e a presença de alimento que se foi acumulando e entrou em decomposição. 

Por fim o Spirocerca lupi pode ser detetado pela presença de grandes nódulos 

granulomatosos que facilmente evoluem para fibrossarcomas ou osteossarcomas (Tams 

e Rawlings, 2011). 

A contínua agressão da mucosa pode resultar numa síndrome de Barret, na qual o 

epitélio pavimentoso do esófago é substituído por epitélio colunar metaplásico podendo 

provocar obstrução. Este tecido apresenta uma coloração avermelhada (Bisset, 2012). 

Apesar de tudo, o esófago pode apresentar-se macroscopicamente sem alterações na 

endoscopia mesmo na presença de esofagite. Algumas alterações podem estar limitadas 

a inflamação só observável em microscópio (Mccarthy, 2004; Tams e Rawlings, 2011). 
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III – OBJETIVOS  

 
Os objetivos deste trabalho passam por relacionar a importância da utilização 

endoscopia com a evolução do tratamento de doenças esofágicas em cães. Assim sendo, 

e de forma mais específica, os objetivos que se propõe são: 

 Proceder a uma revisão bibliográfica sobre a endoscopia em geral, aprofundando no 

que diz respeito à endoscopia esofágica em cães; 

 Abordar as doenças esofágicas importantes no estudo dos casos clínicos 

apresentados; 

 Fazer uma descrição dos casos clínicos apresentados; 

 Fazer a análise dos vídeos de endoscopia dos casos clínicos apresentados; 

 Fazer comparações com casos descritos em bibliografia; 

 Fazer uma análise dos casos acompanhados alertando para a importância da 

endoscopia no sucesso do diagnóstico e/ou tratamento; 

 Aferir sobre a importância de estudos futuros; 

 Tecer conclusões relativamente à importância da endoscopia esofágica. 
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IV – CASOS CLÍNICOS 
 

Caso clínico I – Diva 

o Identificação 

A Diva era uma cadela inteira, de raça Podengo Português, com cerca de um ano de 

idade e com um peso de 7 kg.  

 

o História pregressa 

A Diva deu entrada numa clínica veterinária a 25 de junho com historial de regurgitação 

que já durava há 3 semanas. A pessoa que a levou disse que a encontrou à porta de casa 

no início do mês de junho, já “muito magra e a vomitar”. Nunca chegou a ser 

identificado um proprietário do animal. 

A avaliação geral inicial revelou caquexia, regurgitação incoercível, subnutrição, 

desidratação e linfadenomegalia submandibular exuberante. Ficou internada e 

realizaram-se os testes de parvovirose e de coronovirose com ambos os resultados 

negativos, no entanto o hemograma revelou uma leucocitose. 

Mais tarde procedeu-se ainda à avaliação da orofaringe sobre sedação. Foi então 

observada a congestão e edemaciação das estruturas anatómicas sem, no entanto, ser 

detetada a presença de corpos estranhos. 

O diagnóstico presuntivo foi de megaesófago e o tratamento direcionado nesse sentido. 

Assim a Diva ficou internada fazendo fluidoterapia IV com Duphalyte®, Solumedrol® 

0,5 mg/Kg SID SC, Metoclopramida 0,5 mg/Kg BID SC, Omeprazol 10 mg SID PO, 

ranitidina 2 mg/Kg BID SC, Sucralfato 1 saqueta SID PO, Cerenia® SC e Mestinon® 60 

mg 1/8 comprimido BID e alimentação em posição vertical durante 20 minutos 4 a 6 

vezes por dia. 

De acordo com o relatório médico enviado pela primeira clínica, ao longo do tempo de 

internamento não foram notadas quaisquer melhorias e a Diva continuou com 

regurgitações, principalmente de fluídos.  
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Volume corpuscular médio (MCV) 60 fL 

Hemoglobina corpuscular média (MHC) 18,6 pg ↓ 

Concentração corpuscular média de hemoglobina 

(MCHC) 

30,8 g/dL ↓ 

Plaquetas (PLT) 39*103/µL ↓ 

Tabela 1 – Valores de hemograma do caso da Diva. 

 

Análises de bioquímica sérica 

Foi realizado também um painel renal que revelou uma hiponatremia e uma 

hipocalemia: 

Albumina (ALB) 2,5 g/dL 

Ureia (BUN) 10,8 mg/dL 

Creatinina (CREA) <0,6 mg/dL 

Fosfato (P) 4,5 mg/dL 

Sódio (Na) 132 mmol/dL ↓ 

Potássio (K) 2,8 mmol/dL ↓ 

Cloro (Cl) 108 mmol/dL 

Tabela 2 - Valores das análises bioquímicas do caso da Diva. 

 

Realizaram-se testes para despiste de hipotiroidismo e miastenia gravis. A análise 

conjunta dos valores de T4 e TSH descartou uma situação de hipotiroidismo. A 

titulação de anticorpos anti-acetilcolina deu negativa para miastenia gravis. Seguem os 

valores de T4 e TSH, enviados do laboratório no dia 10 de julho: 

T4 0,9 

TSH 0,04 

Tabela 3 - Valores de T4 e TSH do caso da Diva. 

 

Punção aspirativa por agulha fina (PAAF) e biópsia 

A PAAF revelou-se inconclusiva, como tal foi recolhida uma biópsia de massa 

retrofaríngea e enviada para análise histopatológica. O relatório do laboratório, com 

data de emissão no dia 15 de julho, descreve uma glândula salivar seromucosa onde se 

localizava um foco de fibrose intersticial e uma zona muito restrita de células secretoras. 
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o Acompanhamento 

A análise conjunta de todos os exames realizados determinou que novos fármacos 

fossem adicionados à terapêutica. A seguinte tabela expõe a utilização dos mesmos: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
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1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
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2
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2
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2
4 

Amoxicilina/áci
do clavulânico 

 o o o o o o o o o o o  o o o o o o o o o o o 

Omeprazol o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  o 
Ranitidina o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Metilpredni/  o  o o                    
Sucralfato  o o o o o o o o o o o o o o o o o o o   o  
Metoclopramida  o o o o o o o o o o  o o         o  
Cefazolina   o o o o o o o o o o             
Maropitant     o o o o o o    o           
Metronidazol       o o  o o o o o           
Febendazol       o o o o o o o            
Famotidina                       o o 

Tabela 4 – Utilização dos diferentes fármacos no caso da Diva ao longo dos dias do mês de 
julho. 

Os baixos valores de potássio ao longo do processo de internamento impuseram um 

controlo mais atento dos mesmos, de forma a incluir a sua suplementação na 

fluidoterapia (ver gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Valores de potássio, em mmol/L, no caso da Diva ao longo dos dias do mês de 
julho. 

 

Após uma semana de internamento a Diva não mostrava quaisquer sinais de melhorias. 

Sem controlo da regurgitação de saliva e de alimento, fatores que condicionavam o 

aumento de peso, no dia 9 de julho optou-se pela colocação de um tubo 

esofagoduodenal por endoscopia, iniciando-se a alimentação por infusão contínua (CRI) 

com alimento líquido para cão – Braun® Enteral Care – a uma taxa de 20 ml/h. A partir 

deste dia, a Diva começou a mostrar melhorias quanto à frequência de regurgitação, no 

entanto, continuou a perder peso, só começando a recuperá-lo a partir do dia 13. Nos 
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o História pregressa e anamnese 

Deu entrada no hospital em regime de urgência no dia 26 de junho de 2015, com 

historial de vómito nos dois dias imediatamente anteriores à consulta. Os donos 

indicaram que lhe haviam dado restos de borrego. Após essa refeição a Luva deixou de 

comer e começou, mais tarde, com o vómito. Estava desparasitada e vacinada. 

 

o Exame físico e sinais clínicos 

O exame físico revelou uma frequência cardíaca de 100 bpm, frequência respiratória de 

32 rpm, mucosas rosadas, tempo de repleção capilar inferior a 2 segundos, pulso forte e 

temperatura de 38,3 °C. Numa escala de 9 pontos, a condição corporal da Luva foi 

avaliada em 5. A tensão arterial sistólica era de 124 mmHg e a diastólica de 81 mmHg.  

 

o Lista de problemas 

Prostração, vómito, anorexia. 

 

o Diagnósticos diferenciais 

Muitas condições podem estar associadas à lista de problemas supracitada, contudo o 

caso foi encaminhado no sentido de averiguar a presença de algum corpo estranho no 

esófago, com possível rutura esofágica, ou estômago. Os exames complementares 

revelaram-se bastante esclarecedores.  

 

o Exames complementares 

A Rx foi o primeiro exame complementar a ser utilizado, e confirmou inequivocamente 

a principal suspeita: a presença de corpo estranho. Após a visualização do corpo 

estranho radiopaco, foi realizado um hemograma de forma a perceber se podia avançar-

se para a endoscopia. O hemograma não revelou alterações relativamente ao intervalo 

de valores normais. 
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o Acompanhamento 

No dia 27 a Luva já apresentava um exame físico normal. No dia 28 as análises de 

bioquímicas séricas revelaram alterações importantes, nomeadamente um valor de 

albumina sérica baixo. Seguem os dados do exame: 

ALB 1,3 g/dL ↓ 

BUN 7,8 mg/dL 

CREA <0,6 mg/dL 

P 3,2 mg/dL 

Na <110 mmol/dL ↓ 

K 2,8 mmol/dL ↓ 

Cl 92 mmol/dL ↓ 

Tabela 5 - Valores das análises bioquímicas de dia 28 de junho do caso da Luva. 

Fez-se assim uma transfusão de 17,82 ml plasma fresco congelado para contrariar uma 

albumina sérica de 1,1 mg/dL. Suplementou-se ainda o alimento com albumina em pó. 

No dia 3 de julho o valor já se encontrava nos 1,9 mg/dL. 

No dia 29 de junho foi detetado um mau posicionamento do tubo gástrico e de imediato 

corrigiu-se cirurgicamente, sendo no final obtido um novo hemograma que revelou uma 

leucocitose com desvio à esquerda, anemia e trombocitopenia. Seguem-se os valores: 

WBC 22,40*103/µL ↑ 

LYN 2,25*103/µL 

MON 1,39*103/µL 

NEU 18,65*103/µL ↑ 

EOS 0,09*103/µL 

RBC 5,55*106/µL 

HGB 10,6 g/dL↓ 

HCT 34,23 % ↓ 

MCV 62 fL 

MHC 19,1 pg ↓ 

MCHC 31,0 g/dL ↓ 

PLT 192*103/µL ↓ 

Tabela 6 – Valores de hemograma do caso da Luva no dia 29 de julho. 

 



 

 

Com o resultado das análises e controlo que foi realizado ao longo de todo o 

internamento da Luva foram introduzidos novos fármacos à terapêutica. A seguinte 

tabela expõe de forma mais clara a utilização destes mesmos ao longo dos dias: 

26 27 28 29 30 1 2 3 4 
Maropitant o o o o o     
Ranitidina o o o o o o o   
Buprenorfina o         
Metadona o o o o o     
Ceftrioxona o o o o o o    
Metronidazol o o o o o o o o o 
Marbofloxacina o o o o o o o o o 
Fentanil  o o o o o    
Tramadol     o o o o o 
Famotidina        0 o 
Sucralfato        o  

         
Tabela 7 – Utilização dos diferentes fármacos no caso da Luva ao longo dos dias do mês de 
junho e julho. 

O cateter de drenagem torácica foi retirado no dia 3 de julho. O exame físico efetuado 

no dia 4 e a aparente cicatrização normal da zona de sutura permitiram que a Luva fosse 

para casa com os proprietários ainda com o tubo gástrico. No dia 16 de julho voltou ao 

hospital para ser avaliada e, após confirmação de melhorias e boa cicatrização da ferida 

cirúrgica, foi então retirado o tubo gástrico e dada alta. 

 

Caso clínico III – Bacci 

o Identificação 

A Bacci era uma cadela de raça Shih-Tzu, inteira, com 6 anos de idade e 7 kg de peso. 

 

o História pregressa e anamnese 

A Bacci compareceu num outro hospital veterinário no dia 22 de junho com historial de 

náusea, vómito e desconforto abdominal. Era desparasitada e vacinada. A primeira Rx 

abdominal realizado não revelou alterações. Ficou internada um dia no hospital para 

fluidoterapia e medicação injetável porque era um animal com epilepsia e doença de 

Addison diagnosticadas. Regressou com os mesmos sinais clínicos e vómito. A Rx foi 

repetida e suspeitaram da presença de corpo estranho esofágico de radiopacidade não 

mineral, no primeiro terço do esófago caudal, interposto entre a artéria aorta torácica e 

veia caudal com alterações na parede esofágica, segundo a descrição do médico 
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veterinário que referenciou o caso. O esofagograma revelou uma descontinuidade do 

meio de contraste na porção caudal do esófago com permanência em torno de um CE 

retangular com cerca de 37 mm por 6 mm. Iniciou-se medicação injetável com Citrato 

de Maropitant. Foi então referenciado para o Hospital Veterinário das Laranjeiras no 

final do dia 24 de junho de 2015 para realização de endoscopia e possível remoção. 

 

o Exame físico e sinais clínicos 

A Bacci apresentava-se prostrada, nauseada e com aparente desconforto abdominal. O 

exame físico revelou uma frequência cardíaca de 145 bpm, frequência respiratória de 16 

rpm, mucosas rosadas, tempo de repleção capilar inferior a 2 segundos, pulso forte e 

temperatura de 37,4 °C. Numa escala de 9 pontos, a condição corporal da Bacci foi 

avaliada em 6.  A tensão arterial sistólica era de 126 mmHg e a diastólica de 62 mmHg. 

 

o Lista problemas 

Prostração, náusea, vómito, corpo estranho esofágico. 

 

o Diagnósticos diferenciais 

Diferentes condições podem estar associadas ao conjunto de problemas enunciados em 

cima, contudo o caso foi encaminhado para o Hospital Veterinário das Laranjeiras para 

proceder à remoção do corpo estranho e avaliar a possível a existência de rutura 

esofágica. Os exames complementares foram bastante esclarecedores.  

 

o Exames complementares 

Endoscopia  

Foi localizado um osso na porção torácica mais caudal do esófago - a distância entre o 

corpo estranho e o dente canino direito do animal era de 30 cm. Devido à 

impossibilidade de o remover inteiro, o osso foi fragmentado com uma pinça e alguns 

fragmentos foram removidos (ver figura 25). Contudo, houve fragmentos do osso cuja 

remoção foi impossível através de endoscopia, como tal, e visto que estes fragmentos 

eram potencialmente nocivos devido à sua forma e dimensão, optou-se então por 
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o Acompanhamento 

O hemograma pós-cirúrgico revelou uma leucocitose com desvio à esquerda e 

trombocitose. Seguem os dados: 

WBC 20,76*103/µL ↑ 

LYN 1,46*103/µL 

MON 1,30*103/µL 

NEU 17,86*103/µL ↑ 

EOS 0,09*103/µL 

RBC 8,46*106/µL 

HGB 15,3 g/dL 

HCT 48,37 %  

MCV 57 fL ↓ 

MHC 18,1 pg ↓ 

MCHC 31,7 g/dL  

PLT 521*103/µL ↑ 

Tabela 8 – Valores de hemograma do caso da Bacci no dia 29 de julho. 

O exame físico no final do dia 25 revelou uma frequência cardíaca de 120 bpm, 

frequência respiratória de 22 rpm, mucosas rosadas, tempo de repleção capilar inferior a 

2 segundos, pulso forte e temperatura de 39,6 °C. A tensão arterial sistólica era de 145 

mmHg e a diastólica de 109 mmHg. 

Com o resultado das análises e o controlo realizado ao longo de todo o internamento da 

Bacci houve a necessidade de introduzir novos fármacos à terapêutica. A seguinte tabela 

expõe a cronologia da medicação usada: 

25 26 27 28 29 30 1 2 3 
Famotidina o         
Fenobarbital o o o o o o o o o 
Flodrocortisona o o o o o o o o o 
Silimarina o         
Leviteracetam o o o o o o o o o 
Omeprazol o         
Tramadol o o o       
Maropitant o         
Amoxicilina/ácido clavulânico o o o o o o    
Ceftrioxona o o o o o o o o  
Metronidazol o o o o o o o o o 
Metadona o o o o      
Fentanil o o o o o o    
Ranitidina  o o o o o o o o 
Metoclopramida  o o o o o o o o 
Marbofloxacina   o  o   o o 
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No dia 24 de julho de 2015 fez dilatação esofágica até 48 french e foi colocado um stent 

metálico expansível de nitilol na zona da estenose. Este stent metálico, da Endoflex®, 

possuía um diâmetro de expansão máximo de 24 mm e tinha 140 mm de comprimento, 

sendo que o aplicador do mesmo tinha 8 mm de diâmetro (ver figura 34). 

Infelizmente a Bá acabou por morrer dois dias após esta última intervenção dando 

entrada de emergência no hospital com dispneia, sendo ainda obtida uma Rx torácica 

minutos antes da sua morte, que não permitiu saber mais sobre o que provocou a morte 

(ver figura 35). 

De acordo com os dados recolhidos podemos elaborar um gráfico que resume o 

diâmetro, em french, das várias dilatações esofágicas: 

 

Gráfico 3 – Diâmetro das dilatações sucessivas, em french, realizadas por endoscopia no 
animal do caso IV. 
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Caso clínico V – Zeus 

o Identificação 

O Zeus era um cachorro, comprado recentemente a um criador, com mês e meio de 

idade de raça Pastor Alemão com 2,7 Kg de peso.  

 

o História pregressa e anamnese 

O Zeus veio referenciado de um hospital veterinário com historial de vómito durante 

uma semana sem tolerar a ingestão de água nem de comida. No mesmo hospital, foi 

realizado um esofagograma que foi interpretado como sugestivo de megaesófago e onde 

foi possível observar pneumonia. Foi então referenciado para o Hospital Veterinário das 

Laranjeiras para realização de uma endoscopia (ver figura 36 e 37A). 

 

o Exame físico e sinais clínicos 

Apresentava-se prostrado e com vómito. O exame físico revelou uma frequência 

cardíaca de 150 bpm, frequência respiratória de 20 rpm, mucosas rosadas, tempo de 

repleção capilar inferior a 2 segundos, pulso forte e temperatura de 37,4 °C. Numa 

escala de 9 pontos, a condição corporal do Zeus foi avaliada em 5. A tensão arterial 

sistólica era de 110 mmHg e a diastólica de 54 mmHg. 

 

o Diagnósticos diferenciais 

Tendo em conta o esofagograma enviado pelo Hospital onde o Zeus teve a primeira 

consulta, os diagnósticos diferenciais considerados foram megaesófago e hérnia de 

hiato, com possível migração do estômago ou outros órgãos abdominais para a cavidade 

torácica. 
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animal com menos de um ano, aparentemente sem dono, conseguisse sobreviver todo 

este tempo sem qualquer acompanhamento médico. O caso foi bastante divulgado por 

ter sido acolhido por uma pessoa conhecida da área da música, por isso haveria mais 

facilidade de encontrar um dono se de facto ele existisse. Dono este que, no caso de um 

ME congénito, teria certamente conhecimento dos procedimentos adequados a esta 

doença. Foi realizado o despiste para miastenia gravis e hipotiroidismo, mas resultados 

das análises não suportaram essas etiologias da doença. Contudo, abriu-se a 

possibilidade a falsos negativos, sendo que a longo prazo já seria possível, de modo 

mais convicto, excluir estas doenças. 

É importante salientar o papel da parotidite observada logo na primeira consulta. Tendo 

em conta o resultado das análises laboratoriais, e de acordo com Cotê et al. (2010), 

parece correto afirmar que a parotidite crónica, diagnosticada através de biópsia, foi um 

resultado da agressão permanente por vómito e regurgitação adjacentes à doença 

esofágica. O caráter crónico da lesão justifica a ausência de dor à palpação. Esta 

parotidite pode justificar o tempo que se demorou a estabilizar a condição da Diva, uma 

vez que provoca uma disfagia importante. 

A juntar a isto, a colocação do tubo gastroduodenal foi um procedimento guiado por 

endoscopia. A utilização de uma sonda de alimentação gastroduodenal para alimentação 

contínua parece ter obtido bons resultados. Contudo, Holahan et al. (2010), num estudo 

com 54 cães doentes, já haviam tentado averiguar as diferenças entre uma alimentação 

entérica por bolus de alimento e alimentação por CRI através de uma sonda 

nasoduodenal. Para isto usaram dois grupos sendo que um deles era alimentado em 

bolus durante 30 min a cada 4 h, e o outro grupo era alimentado por CRI. Confirmaram 

que, de facto, a alimentação por tubo permite atingir percentagens mais elevadas do 

suporte nutricional adequado para o animal, contudo não encontraram diferenças 

significativas entre os animais que recebiam alimento em bólus e aqueles que recebiam 

por CRI. No entanto, o estudo abrange cães com diversas doenças, pelo que fica a 

dúvida se obteriam os mesmos resultados em animais que, neste caso, sofressem de 

doenças esofágicas. 

O peso é de facto importante nestes casos, uma vez que, de acordo com McBrearty et al. 

(2011) quase metade dos animais com ME apresentam-se subnutridos. E pôde-se 

observar, no caso da Diva, uma descida acentuada do peso do animal antes de se 

conseguir o controlo das regurgitações. O controlo da náusea e aumento de peso 



 

 

permitiram que o animal se mostrasse mais ativo e com energia. O gráfico 1 permite 

analisar de forma mais simples a evolução do peso e alimentação do animal ao longo do 

tempo de internamento. Podemos ver que o controlo do vómito se tornou mais eficaz 

imediatamente a seguir à colocação do tubo esofagoduodenal por endoscopia, 

permitindo ainda a recuperação de peso do animal. Após o período de alimentação por 

CRI conseguiu-se, então, iniciar alimentação sólida que foi um passo fulcral para dar 

alta ao animal.  

É perceptível ainda que o animal rapidamente se adaptou à alimentação na posição 

vertical, pois foi muito fácil ensinar a Diva sobre a necessidade de se colocar naquela 

posição para poder alimentar-se. Isto é importante para o prognóstico uma vez que, 

segundo McBrearthy et al. (2011) o peso influencia o tempo de sobrevida. Além disso a 

perfeita adaptação do animal a esta posição permite evitar a principal causa de morte 

destes animais, a pneumonia por aspiração. 

Relativamente aos casos II e III, podemos ver que ambos estão em concordância com os 

dados estatísticos relativos a esta lesão. Esta foi, em ambos os casos, o resultado do 

alojamento de um CE no esófago distal de animais de porte pequeno. Com os seus 

bordos pontiagudos, este ficou aprisionado no lúmen esofágico e lesionou a mucosa. 

Contudo, no caso II não chega a haver uma verdadeira rutura, mas sim uma maceração 

da mucosa que comprometia o mediastino. O mesmo se passa no caso III em que, 

apesar de visível um borbulhar sincronizado com a respiração do animal, a cirurgia não 

revelou uma rutura do esófago que se apresentasse visível a olho nu. 

De acordo com a bibliografia consultada, parece contraditório fazer endoscopia nestes 

casos de suspeita de rutura esofágica, uma vez que o processo de insuflação pode ser 

prejudicial ao animal. Contudo, este processo foi realizado com máxima cautela e 

insuflação mínima, e isto é facilmente perceptível quando comparado com os resultados 

obtidos noutros casos. Nestes conseguimos observar perfeitamente a dilatação distal do 

esófago provocada pela insuflação, ao passo que no caso II e III percebe-se que o 

esófago se mantém colapsado num ponto imediatamente posterior ao endoscópio.  

A endoscopia permitiu no caso III retirar todo o corpo estranho do lúmen esofágico, 

evitando a incisão do esófago aquando a realização da toracotomia e contribuindo para a 

melhor cicatrização daquela área. 
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É importante salientar que num estudo de Gianella et al. (2009), sobre 102 casos de 

remoção de CE esofágicos e gástricos por endoscopia, 10 dos 13 casos mais graves 

tinham os CE localizados no esófago, e destes 10 haviam 6 animais que apresentavam 

sinais clínicos há mais de 3 dias e 4 deles morreram ou foram eutanasiados. Todos estes 

casos mais graves eram animais com um peso inferior a 10 kg. Conseguimos perceber 

pela história pregressa que os animais do caso II e III são animais cujos sinais clínicos 

se prolongaram, no mínimo, mais de 2 dias, sendo que eventualmente foram processos 

mais arrastados. Assim, compreendemos que estes casos se enquadram nos fatores de 

risco apontados pelo estudo de Gianella et al. (2009): corpos estranhos ósseos, corpos 

estranhos presentes há mais de 3 dias e peso do animal inferior a 10 kg. 

Mais ainda, no mesmo estudo, apenas em 1 dos 5 casos de perfuração esofágica foi 

possível detetá-la por endoscopia. Daqui depreende-se a dificuldade na observação 

desta alteração. No caso III consegue-se observar um ligeiro borbulhar que parecia ser 

compatível com uma lesão aguda provocada pela remoção do CE, mas não foi possível 

confirmar durante a intervenção cirúrgica. Durante esta intervenção o cirurgião descreve 

uma parede esofágica sem rutura que contrapõe esta análise. Fica a dúvida se a intensa 

maceração foi suficiente para provocar estas alterações durante a endoscopia e se de 

facto estas bolhas se formam devido à comunicação do lúmen esofágico com a cavidade 

torácica. No entanto, fica no ar uma hipótese: a desvitalização dos tecidos pode ter 

permitido a migração de ar, tal como já havia sido referido por Weisse e Berent (2015). 

No caso IV sobre de imediato a sobreposição com os dados estatísticos da bibliografia 

consultada, para uma estenose esofágica. O animal deste caso era uma cadela que tinha 

sido submetida a uma OVH duas semanas antes da sua apresentação no hospital. A 

anestesia geral prévia apresenta-se como o fator desencadeador da doença, estando 

concordante com a revisão bibliográfica anteriormente feita. Apesar de não sabermos 

quais foram os fármacos usados na anestesia da OVH do animal, podemos subentender 

que estes provocaram uma diminuição do tónus do EEI permitindo o RGE. 

Aqui a endoscopia tem um caráter fulcral, facultando não só o diagnóstico como 

também o tratamento. O tratamento inicial foi realizado com dilatação por balão que, 

como referido por Gallagher e Spetcht (2013), é o método mais seguro, tendo no 

entanto resultados tão bons como no método de Bougienage.  
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As imagens pré e pós-dilatação mais recentes, relativas ao ano de 2015, mostram um 

esófago irregular deformado por várias estenoses crónicas pelas dilatações constantes. 

Consegue-se mesmo ver saculações formadas na parede esofágica, tal como é descrito 

por Tams e Rawlings (2011). Recorde-se que as dilatações esofágicas neste animal 

começaram a ser realizadas em outubro de 2011. 

Nas sucessivas dilatações fez-se ainda uma injeção com Mitomicina C e a colocação de 

um stent esofágico. De acordo com o estudo de revisão por Rustagi et al. (2015), a 

Mitomicina C aplicada topicamente por endoscopia apresenta de facto bons resultados 

na resolução de estenoses gastrointestinais em medicina humana, tendo ainda potencial 

para ser padronizada na terapêutica. Rustagi et al. (2015) refere ainda que são 

necessários estudos que consigam chegar a conclusões sobre o melhor método de 

aplicação, dosagem e duração. Contudo, estes estudos carecem na área da medicina 

veterinária de animais de companhia, estando apenas cingidos a relatórios de casos que, 

em alguns casos, apontam benefícios na utilização da Mitomicina C. Ficamos sem 

conseguir retirar dados no caso IV que de alguma forma nos demonstrem a eficácia ou 

não da Mitomicina C. Porém vemos que o método utilizado para a utilização de 

mitomicina C, injeção local, contraria a grande maioria da bibliografia, que prefere 

utilizações tópicas do fármaco. Kobayashi et al. (2014), refere que estudos prévios 

demonstram que a injeção com Mitomicina C traz resultados não a nível preventivo da 

estenose esofágica, mas sim no controlo da regurgitação e recorrência após a realização 

da dilatação. De acordo com a revisão de Veen e Dikkers (2010), os estudos feitos em 

ratos e coelhos demonstraram que há um atraso na cicatrização quando a mitomicina C 

é usada relativamente a grupos de animais em que não houve administração deste 

fármaco. No caso do animal do caso IV a aplicação deste fármaco permitiu-nos um 

intervalo entre dilatações de três semanas. A Mitomicina C parece assim ter um lugar a 

considerar no tratamento da estenose esofágica. 

O Acetato de Triancinolona poderia ser uma alternativa a ter considerado. Contudo, no 

estudo de Tappin et al. (2012) estes dois fármacos, Mitomicina C e Triancinolona, 

foram usados sem ser alcançada a manutenção do lúmen esofágico nas semanas 

seguintes à dilatação. A estase foi apenas atingida durante pelo menos um período de 4 

meses (data da última endoscopia a que temos acesso no estudo) com o recurso a um 

stent expansível biodegradável. Neste sentido começamos a perceber o valor dos stents 

esofágicos e o interesse em ter sido usado no caso IV. 
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morrer. Nelas conseguimos ver a extensão do dispositivo de dilatação bem como a sua 

estrutura com as porções de maior diâmetro nas extremidades de forma a contrariar a 

tendência para a migração indesejável do stent. 

No caso V o animal era da raça pastor alemão, que de facto, e de acordo com Côté 

(2010), se apresenta como uma raça predisposta ao desenvolvimento de hérnias com 

IGE. Aqui a endoscopia foi determinante, permitindo não só descartar a presença de ME 

como também diagnosticar uma hérnia de hiato com IGE. Desta forma a cirurgia foi 

rapidamente realizada e não se prolongou mais ainda o problema do animal com 

procedimentos de diagnóstico e tratamentos para ME.  

Durante a endoscopia, à entrada do esófago deparamo-nos com um órgão de paredes 

finas e vasos da mucosa proeminentes, característicos de animais jovens como já foi 

referido anteriormente. Não parece haver sinais de esofagite, mas a protusão do 

estômago aparenta ser suficiente para provocar uma obstrução esofágica e levar o 

animal a ter um vómito incoercível. 

Com o avançar do endoscópio observamos uma protusão das pregas gástricas para o 

lúmen esofágico. Este não é o caso de uma hérnia de caráter intermitente, contudo 

podemos observar nas imagens de endoscopia uma alternância de posição das pregas 

gástricas, concordantes com a respiração do animal. 

Como este caso foi referenciado com o objetivo de apenas se estabelecer um 

diagnóstico definitivo não houve avanços no sentido do tratamento. Contudo, o 

tratamento por endoscopia podia ser tentado como descrito por Shibly et al. (2014), que 

faz a reposição do estômago com o avançar do endoscópio e usa um tubo de 

gastrotomia para alimentação e ao mesmo tempo servir como uma técnica de 

gastropexia. No entanto a endoscopia falha na correção de defeitos no hiato esofágico. 

Shibly et al. (2014) refere ainda que os animais com IGE grave são casos em que a 

intervenção deve ser rápida, sendo que a mortalidade nestes casos atinge os 95%.  

Cada vez mais os Médicos Veterinários começam a optar pela correção deste defeito 

através da endoscopia, uma vez que a sua redução com posterior gastropexia está 

associada a complicações. Dentro destas destacam-se o comprometimento da 

hemodinâmica do animal, prolongamento da anestesia, incapacidade de garantir a boa 

integridade do esófago e mucosa gástrica, infeções secundárias da zona de incisão e 

ainda o custo da cirurgia. Isto tudo são fatores que podem levar o proprietário a optar 



 

 

pela eutanásia do animal. Assim sendo, faz sentido acreditar no enorme potencial da 

endoscopia tanto no momento no diagnóstico como depois no tratamento de IGE. 
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V – CONCLUSÃO 

Com a realização deste trabalho, os objetivos pretendidos foram atingidos, em particular 

no que diz respeito ao acompanhamento e análise dos casos clínicos e sua interligação 

com a importância da utilização da endoscopia nos mesmos.  

A bibliografia disponível para consulta sobre endoscopia esofágica em cães não é vasta, 

e constituiu uma limitação ao trabalho elaborado. Contudo, a revisão bibliográfica 

presente consegue ser esclarecedora sobre o tema abordado e dá ferramentas para o 

estudo do mesmo. 

A endoscopia, na medicina veterinária, encontra-se ainda em expansão, sendo um meio 

de diagnóstico e tratamento extremamente útil que nos fornece imagens extremamente 

importantes para a resolução do caso clínico. Utilizada com frequência, quando 

disponível, a endoscopia revela vantagens no que diz respeito à sua natureza pouco 

invasiva e à sua potencialidade para direcionar um caso clínico no sentido do sucesso, 

contudo não devemos ser precipitados na avaliação das suas limitações e contra-

indicações, que devem ser devidamente ponderadas.  

A experiência de estágio no Hospital Veterinário das Laranjeiras, permitiu o contacto 

direto com o potencial da endoscopia, e acompanhar os fatores inerentes às decisões 

médicas, as vantagens e as desvantagens, no contexto dos vários casos em que se fez 

uso deste procedimento, nomeadamente no caso de megaesófago, presença de corpo 

estranho esofágico e rutura esofágica, estenose esofágica e intussusceção 

gastroesofágica. Também permitiu adquirir competências noutras áreas da clínica de 

animais de companhia através do acompanhamento dos diversos casos clínicos.  

Ao longo do estudo realizado, ficou patente a utilidade da endoscopia tanto no 

diagnóstico como no tratamento de doenças esofágicas, mostrando ainda que é 

necessário haver mais investigação no sentido de aprimorar este procedimento e a sua 

utilização. Uma das possíveis áreas a investigar prende-se com a utilização de stents 

biodegradáveis na resolução de situações de estenose esofágica. 

Assim sendo, conclui-se que a endoscopia é, sem dúvida, um procedimento médico à 

disposição dos médicos veterinários que oferece inúmeras vantagens, estabelecendo-se 

como um elemento-chave em muitos diagnósticos, mas também como uma ferramenta 

decisiva no tratamento efetivo em várias doenças de animais de companhia. 
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