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RESUMO 

    Todos os animais presentes na consulta com sinais clínicos como a regurgitação, disfagia, 

odinofagia, hipersialia e vómito crónico ou intermitente sem razão aparente, têm indicação 

clínica para se proceder à endoscopia. 

    A endoscopia flexível é um método de diagnóstico especializado, minimamente invasivo, e 

com possibilidades tanto diagnósticas como terapêuticas. Por ser o único método de 

visualização direta, permite detecção de alterações na mucosa do trato gastrointestinal como 

esofagite causada por refluxo gastroesofágico (RGE) ou por corpo estranho, neoplasias, 

estenoses, gastrite, úlceras ou erosões. Para além de possibilitar a obtenção de ter amostras 

para biópsia, facilitando procedimentos como citologia e cultura, fornecendo informações 

quanto ao diagnóstico e prognóstico de patologias, permite extração de corpos estranhos e 

tratamento de algumas afeções, evitando a intervenção cirúrgica. 

    O presente trabalho inicia-se com uma revisão bibliográfica sobre a endoscopia em geral e 

endoscopia do aparelho digestivo, explicando a abordagem à extração de corpo estranho 

esofágico, gástrico e gastrointestinal. Em seguida apresenta-se 5 casos clínicos que foram 

acompanhados no Hospital Veterinário das Laranjeiras, em Lisboa, onde procedemos ao 

diagnóstico definitivo e extração de corpos estranhos nas diferentes estruturas do aparelho 

digestivo. 

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

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

do diagnóstico e tratamento. 
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ABSTRACT 

    All animals presented at the clinic with clinical signs such as regurgitation, dysphagia, 

odynophagia, hypersialia and chronic or intermittent vomiting without apparent reason, are 

clinically indicated for endoscopy. 

    Flexible endoscopy is a specialized, minimally invasive diagnostic method with both 

diagnostic and therapeutic possibilities. Because it is the only method that allows the direct 

visualization of the structures and the detection of changes in the mucosa of the 

gastrointestinal tract such as esophagitis caused by gastroesophageal reflux or by foreign 

bodys, stenoses, gastritis, ulcers or erosions. In addition, allows the obtention of samples for 

biopsy, facilitating procedures such as cytology and culture, providing precious information 

on the diagnosis and prognosis of pathologies. It also allows extraction of foreign bodies and 

treatment of some conditions, avoiding surgical intervention. 

    The present work begins with a literature review on endoscopy in general and endoscopy of 

the digestive tract, explaining the approach to esophageal, gastric and gastrointestinal foreign 

body extraction. Then presenting five clinical cases that were followed at the Hospital 

Veterinário das Laranjeiras, in Lisbon, where we proceed to the definitive diagnosis and 

extraction of foreign bodies in the different structures of the digestive system. 

    Finally, and in permanent comparison with the bibliographical data collected, it is made an 

analysis of the cases followed, alerting to the importance of endoscopy in the success of 

diagnosis and treatment. 

 

Key words: Endoscopy, foreign body, diagnosis, treatment. 
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I) INTRODUÇÃO 

    A palavra endoscopia é derivada de duas palavras gregas: endos que significa interior e 

scopein que significa ver ou observar, ou seja, a capacidade de observar o interior de 

cavidades corporais através de orifícios naturais ou minúsculas incisões (Twedt, 1993; 

Lhermette e Sobel, 2007 e Chamness, 2011). 

     A endoscopia consiste num exame visual para observação de alterações na morfologia e 

anatomia de órgãos ou cavidades com recurso a um instrumento de vídeo e luz (endoscópio) 

podendo ser realizada no trato digestivo, respiratório, urinário, reprodutivo, abdómen 

(laparoscopia) e articulações (artroscopia). É um método de diagnóstico especializado, seguro, 

rápido e minimamente invasivo, com possibilidades tanto diagnósticas quanto terapêuticas, e 

permite, também, a obtenção de amostras para biópsia, facilitando procedimentos como 

citologia e cultura, fornecendo informações quanto ao diagnóstico e prognóstico de patologias 

específicas e proporcionando benefícios que não são alcançados por outros métodos, em 

várias situações patológicas, como a remoção de corpos estranhos (CE) e o tratamento de 

algumas afeções, evitando a intervenção cirúrgica (Lhermette e Sobel, 2007 e Chamness, 

2011). 

    É uma área de atuação do médico veterinário que se encontra em ampla expansão, sendo 

cada vez mais utilizada na rotina da clínica de pequenos animais, embora não seja adequado 

para a avaliação das funções específicas de certos órgãos, o que constitui um aspecto limitante 

do método. Além disso, é necessário que o animal esteja em anestesia geral durante a 

realização do exame, para se evitar lesões iatrogénicas ao mesmo bem como danificar os 

equipamentos. (Lhermette e Sobel, 2007 e Chamness, 2011). 

  Apesar de só ser reconhecida a partir do início do séc. XIX, o primeiro relato surge com 

Hipócrates no ano 460 antes de Cristo, através do uso do speculum retal que usava apenas a 

luz natural e não recorria ao uso de lentes (Twedt 1993; Lhermette e Sobel, 2007 e Chamness, 

2011). 

    Em 1901, George Kelling efetuou a primeira laparoscopia num cão, insuflando o abdómen 

através de injeção de ar. Mais tarde, em 1970, as técnicas minimamente invasivas foram 

usadas pela primeira vez por cirurgiões veterinários. A endoscopia flexível foi a primeira a 

ganhar aceitação nesta área. Neste mesmo ano, também O’Brien noticiou a primeira 
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broncoscopia em pequenos animais. Na década de 80, a terapia standard para a remoção de 

CE era por via cirúrgica. Hoje, a endoscopia tornou-se o procedimento de eleição para estes 

casos (Twedt, 1993; Lhermette e Sobel, 2007 e Chamness, 2011). 

    Nesta introdução, que constitui a parte I deste trabalho, são registados os aspetos mais 

relevantes da endoscopia como método de remoção de CE. Esta informação foi retirada da 

revisão bibliográfica, que integra a parte II. Na parte III, definimos os objetivos da 

investigação, que funcionaram como linhas orientadoras do estudo. Na parte IV, após uma 

observação global da endoscopia no Hospital Veterinário das Laranjeiras durante 6 meses, são 

descritos, analisados e interpretados os resultados, caracterizando pormenorizadamente cada 

um dos 5 indivíduos observados. Na parte V, relacionamos os dados do trabalho experimental 

com a bibliografia consultada e na parte VI elaboramos a conclusão e apresentamos uma 

sugestão para posteriores investigações.  
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II) REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

1) MATERIAL E INSTRUMENTAÇÃO 

1.1) Endoscópio 

    O endoscópio é um instrumento composto por uma fonte de luz, um conjunto de lentes, 

com o comprimento suficiente para inspecionar áreas impossíveis de observar a olho nu, e 

sem recurso a cirurgia convencional. Permite recolha de informações, como imagens ou 

amostras de biópsia, importantes para a obtenção de um diagnóstico, e ainda apresenta 

possibilidades terapêuticas (Lhermette e Sobel, 2007 e Chamness, 2011). 

  1.1.1) Endoscópio flexível 

    1.1.1.1) Videoendoscópio 

    Os endoscópios flexíveis ou vidoendoscópios como, por exemplo, o gastroscópio, são 

os mais populares em medicina veterinária, devido à sua versatilidade e capacidade de 

flexão da extremidade em diferentes direções; são os mais úteis para visualizar regiões 

anatómicas onde o acesso seja tortuoso, como é o caso dos aparelhos digestivo, 

respiratório e urinário (Barthel, 2005; Guilford, 2005 e Chamness, 2011). 

    Os endoscópios mais usados são os que têm um diâmetro superior a 10mm e um 

comprimento de 125cm e têm quatro direções de flexão. O canal de trabalho deve ter no 

mínimo 2 mm para que seja possível a passagem de material de biopsia e são constituídos 

por canais de sucção e trabalho, irrigação, insuflação, quatro cabos de flexão e várias 

camadas de material protetor, projetados ao longo de todo o tubo de inserção que tem de 

ter o menor diâmetro possível para que a capacidade de flexão da extremidade seja 

máxima. Aos últimos centímetros com a extremidade flectora chama-se de secção flexível 

e é dirigida por controlos na peça de mão. (Barthel, 2005); Guilford, 2005 e Chamness, 

2011). Para fletir a extremidade basta usar movimentos coordenados e simultâneos dos 

controlos, como ilustra a fig1. 
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     O tubo de inserção, que é o tubo constituído por lentes e fibras ópticas, e representa a 

porção do endoscópio introduzida no animal, que se encontra ligada à peça de mão que 

por sua vez está acoplada ao cordão umbilical, sendo esta ultima a parte que se liga à fonte 

de luz (Guilford, 2005 e Chamness, 2011). É constituído também por um cabo que liga o 

endoscópio a um processador de imagem e que a transmite para um monitor, como é 

possível observar na fig2. 

 

 

 

 

 

     A peça de mão contém os comandos de flexão que são controlados pelo dedo indicador 

ou médio com o polegar da mão esquerda, ou então com auxílio da mão direita. O 

controlo interior (maior) move para cima e para baixo e o exterior (menor) move para a 

esquerda e para a direita. A flexão máxima dá-se no sentido para cima que vai até 180º, as 

 

 
 

Tubo de inserção 

Fig 1. Endoscópio flexível (Chamness, 2011) 

Fig 2. Sistema de videoendoscopia (Chamness, 2011). 

Fonte de luz Câmara CCU 
Cabos de vídeo 

Monitor 

Guia de luz 

Endoscópio Conexão camara 
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restantes 3 direções flectem até um ângulo de 90º. Existe também para cada um dos 

comandos um travão de segurança que permite fixa-los na posição pertendida, mostrando-

se úteis na obtenção de amostras de biopsia e remoção de CE (Guilford, 2005) e 

Chamness, 2011). A fig3 visualiza estes elementos. 

 

 

 

 

 

 

    As válvulas de ar/água e sucção controladas pelo dedo indicador, têm as funções de 

expandir as vísceras para criar espaço entre a lente do endoscópio e a mucosa, obtendo 

assim uma melhor qualidade de imagem; limpar a lente, quando a presença de muco ou 

vapor obscurece a imagem; reduzir insuflação/distensão e remover fluidos que podem 

interferir com a visibilidade, respetivamente. Esta peça possui ainda a entrada do canal de 

trabalho, que constitui uma abertura na peça de mão que se prolonga até a extremidade 

distal do endoscópio e através dele passa uma variedade de instrumentos. O canal de 

trabalho é o mesmo canal em que se procede à aspiração; logo, quando existe um 

instrumento no local de trabalho, esta tarefa fica comprometida. Possui ainda uma válvula 

de compensação de pressão, que previne estragos no interior do canal causados por gases 

ou líquidos de esterilização (Guilford, 2005 e Chamness, 2011). 

    Existem uma variedade de instrumentos como fórceps de biópsia, pinças, cestos e laços 

para remoção de CE, tubos de lavagem broncoalveolar e escovas de citologia. Deve-se ter 

muito cuidado ao inserir as pinças no canal de trabalho para não danificar o seu interior, 

não introduzir com o endoscópio flectido nem forçar passagem em caso de resistência 

(Guilford, 2005 e Chamness, 2011). 

 

 

Fig 3. A e B Forma correta de segurar o corpo com endoscópio (Tams, 2011). 

A B 
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    1.1.1.2) Fibroendoscópios  

    Tal como o videoendoscópio, o fibroendoscópio (fig4) usa fibras ópticas para a 

transmissão de luz, mas a obtenção e a visualização de imagem é diferente. O primeiro é 

por meio de um monitor e o segundo por uma ocular; no entanto, a transmissão dessa 

imagem para um monitor é possível através do acoplamento de uma câmara de 

endoscópio à ocular (Guilford, 2005 e Chamness, 2011) 

 

 

 

 

 

    A qualidade de imagem do fibroendoscópio é determinada pelo número, tamanho e 

qualidade das fibras ópticas, assim como pela qualidade e tecnologia das lentes. Neste tipo 

de endoscópio a imagem aparece pixelizada, e inevitavelmente ao longo do tempo surgem 

pontos negros, que correspondem a fibras ópticas partidas. Os fibroendoscópios são mais 

baratos mas a qualidade de imagem e durabilidade do instrumento são muito inferiores 

comparados com o videoendoscópio (Guilford, 2005 e Chamness, 2011). 

    Os videoendoscópios e fibroendoscópios diferem na forma de enviar e transmitir 

imagens. No fibroendoscópio, a imagem é transportada desde a extremidade distal até à 

ocular por feixes de fibras ópticas. No videoendoscópio a imagem é transmitida 

eletronicamente desde a extremidade distal para um monitor através de um chip CCD, 

tendo como vantagens o conforto para o operador, a utilidade para o ensino e 

documentação de casos e torna o trabalho mais eficiente com qualquer assistente 

(Guilford, 2005 e Chamness, 2011). 

    A videoendoscopia indireta é obtida pelo acoplamento de uma câmara CCD à ocular do 

fibroendoscópio ou do endoscópio rígido. Um CCD é um semicondutor capaz de 

transformar imagens ópticas (fotões) num sinal elétrico (eletrões), que é transportado 

pelos fios ao longo de todo o comprimento do endoscópio até ao processador que, por sua 

Fig 4. Fibroendoscópio (Chamness,  2011). 
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vez, converte a informação elétrica em sinal de imagem (Guilford, 2005 e Chamness, 

2011). 

   1.1.2) Endoscópio Rígido 

   A endoscopia rígida é usada para examinar estruturas não tubulares como o abdómen, 

tórax, articulações e bexiga, devido à sua rigidez, e é constituído por um tubo simples que 

é introduzido diretamente nas cavidades. As aplicações mais comuns da endoscopia rígida 

são a laparoscopia, toracoscopia, artroscopia, cistoscopia e uretroscopia, laringoscopia, 

rinoscopia e otoscopia, vaginoscopia e celioscopia (em aves) (Kolata, 2005; Chamness, 

2011 e Moore e Ragni, 2012).  

    O endoscópio rígido também denominado de telescópio ou laparoscópio, é constituído 

por lentes de vidro e fibra de vidro; por isso, é necessário cuidado no manuseamento para 

evitar choques, pois estes podem danificar as lentes resultando na redução da qualidade de 

imagem e na transmissão de luz. Tal como na endoscopia flexível, também na endoscopia 

rígida é necessária a utilização de uma fonte de luz, uma câmara e um monitor, bomba e 

insufladores (Kolata, 2005; Chamness, 2011 e Moore e Ragni, 2012). 

    Em medicina veterinária, o equipamento mais utilizado é o endoscópio multifunções 

com um diâmetro de 2,7mm, com comprimento do canal de trabalho de 18cm e um 

ângulo de visão de 30º; é ideal para rinoscopia, cistoscopia, otoscopia, artroscopia, 

laparoscopia e toracoscopia em pequenos mamíferos e endoscopia de animais exóticos 

(celioscopia). O segundo mais popular é o laparoscópio de 5mm de diâmetro, com ângulo 

da extremidade de 0º e 33cm de comprimento; é ideal para laparoscopia e toracoscopia em 

pequenos animais (Kolata, 2005; Chamness, 2011 e Moore e Ragni, 2012). 

    Endoscópios mais longos são usados para obtenção de amostras de biópsia e remoção 

de CE da traqueia, esófago ou estômago (Kolata, 2005; Chamness, 2011 e Moore e Ragni, 

2012). 

    Uma subclasse dos endoscópios rígidos é o endoscópio semirrígido, que tem um 

pequeno diâmetro com um feixe de silicone; é muito útil para examinar áreas inacessíveis 

com um telescópio ou videoendoscópio, como a traqueia de pequenas aves e a uretra de 

gatos (Chamness, 2011). 
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    A insuflação não é recomendada em alguns procedimentos como laparoscopias, 

cistoscopias e artroscopias, pois existe risco de causar embolismos e resultar na morte do 

paciente, embora seja raro. Se, em algum procedimento, for vantajosa a insuflação, é mais 

aconselhado introduzir    , pois elimina o risco de embolismo e controla as frequências 

cardíaca e respiratória e as pressões durante todo o procedimento (Kolata, 2005; 

Chamness, 2011 e Moore e Ragni, 2012). 

1.2) Equipamento e instrumentos 

   No âmbito da endoscopia flexível, existe uma grande variedade de instrumentos 

reutilizáveis ou descartáveis, concebidos para passar no interior do canal de trabalho de 

endoscópios flexíveis. Os mais usados em medicina veterinária são as pinças de biópsia 

(secção redonda ou oval, com ou sem agulha), pinças de corpo estranho (crocodilo, dente 

de rato, universal em forma de colher serrada, de 2, 3 ou 4 prolongamentos), cestos, laços, 

escovas de citologia, elétrodos de coagulação, agulhas de aspiração ou injeção e tesouras 

(Lue e Lue, 2009; Chamness, 2011; Tams, 2011; e Moore e Ragni, 2012). 

    No âmbito da endoscopia rígida, existe uma variedade de instrumentos reutilizáveis ou 

descartáveis, de diferentes tamanhos e funções. Na maior parte dos casos são necessárias 

uma peça de revestimento, ou uma cânula para que seja possível aceder à região 

anatómica pretendida. Os instrumentos reutilizáveis são mais caros, mas têm maior 

durabilidade. É recomendado que estejam bem lubrificados para o seu correto 

funcionamento e devem ter um diâmetro adequado ao endoscópio para não o danificar. 

(Lue e Lue, 2009; Chamness, 2011; Tams, 2011; e Moore e Ragni, 2012).  

    As baínhas são constituídas por um tubo que envolve o ao endoscópio para 

providenciar acesso para passagem de instrumentos, fluído ou gás e tem como funções 

proteger o endoscópio, passagem de fluídos e instrumentos flexíveis. É usado para 

cistoscopia, rinoscopia, otoscopia e celioscopia (Lue e Lue, 2009; Chamness, 2011; Tams, 

2011; e Moore e Ragni, 2012). Na artroscopia, as baínhas não têm canal de instrumento 

mas servem para proteger o telescópio e favorecer a passagem de fluído ao redor do 

telescópio para distender a articulação durante o processo (Chamness, 2011). 
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    As baínhas apresentam dois componentes, sendo estas as cânulas e os trocartes. As 

cânulas (fig.5) permitem liberdade de movimentos no local, possuem canal de trabalho 

que permite proteção e inserção de instrumentos ou sucção de líquido, e os trocartes 

(fig6.). Existe, por exemplo, um trocarte que possui a ponta piramidal com bordos 

cortantes usada para perfurar a cavidade corporal servindo de acesso para o laparoscópio e 

instrumentos (Lue e Lue, 2009; Chamness, 2011; Tams, 2011; e Moore e Ragni, 2012). 

 

 

 

 

 

 

1.3) Limpeza, desinfeção, esterilização e armazenamento 

    Todos os doentes devem ser considerados como uma fonte potencial de infeção, e todos 

os instrumentos devem ser limpos e desinfetados com rigor após cada procedimento 

(Mckierman, 2005; Chamness, 2011 e Rey et al., 2011). 

    Apesar de existirem poucos estudos, a transmissão de agentes patogénicos durante a 

endoscopia gastrointestinal é extremamente rara, quando são respeitados os 

procedimentos de controlo de infecções (Rey et al., 2011). 

    Os cuidados adequados vão prolongar a longevidade dos equipamentos, prevenir 

infeções iatrogénicas do paciente, assim como minimizar o risco de obter um diagnóstico 

errado por causa da introdução de material patológico de um doente para outro 

(Mckierman, 2005; Chamness, 2011 e Rey et al., 2011).  

  1.3.1) Limpeza 

    O endoscópio deve ser limpo imediatamente após cada utilização para prevenir que 

fluidos e material proteinaceo solidifiquem na superfície do endoscópio ou no interior do 

Fig 6. Bainha com canal de trablho e 
instrumento inserido (Chamness, 2011). 

Fig 5. Endoscópio rígido inserido na cânula. 
Bainha sem canal de trabalho (Chamness, 
2011) . 
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canal de trabalho, o que o torna ainda mais difícil de limpar. Instrumentos e trocartes 

devem ser desarmados antes da limpeza, desinfeção e esterilização (Rey et al., 2011). 

  Na limpeza inicial dos endoscópios e instrumentos devem ser usadas soluções de 

limpeza enzimáticas ou não enzimáticas e detergentes contendo substâncias 

antimicrobianas de pH neutro, diluídas em água destilada ou desmineralizada, evitando-se 

depósitos minerais que podem danificar os instrumentos e entupir canais. O detergente 

escolhido deve soltar com eficácia o material orgânico e não orgânico, de modo a que a 

ação de irrigação do líquido detergente seguida de água eliminem o material indesejado 

(Rey et al., 2011). 

    A limpeza é feita com escovas concebidas para os canais de trabalho, ou lúmens dos 

revestimentos e cânulas. Estas devem ser de diâmetro e comprimento adequado ao 

endoscópio, devem ser capazes de atravessar o canal de uma ponta à outra e evitar 

abrasões do interior do canal. Para manter as propriedades dos instrumentos, todas as 

articulações, dobradiças, válvulas e fechaduras devem estar bem lubrificadas (Rey et al., 

2011). 
  1.3.2) Desinfeção manual 

    A desinfeção manual, o endoscópio e seus componentes devem ser completamente 

submersos no desinfetante, certificando que todos os canais fiquem bem cheios. Pelo 

menos uma vez por dia, o recipiente de água e o tubo de conexão utilizados para limpeza 

da lente e irrigação durante a endoscopia devem ser esterilizados. Se possível, o recipiente 

de água deve ser preenchido com água estéril (Rey et al., 2011). 

  1.3.3) Enxaguamento e secagem 

    Os endoscópios geralmente não são secos entre exames consecutivos. O processo de 

secagem tem por finalidade impedir a multiplicação de micro-organismos durante o 

armazenamento. Os passos finais de secagem diminuem muito a possibilidade de 

recontaminação dos endoscópios com micro-organismos transmitidos pela água. (Rey et 

al., 2011). 
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         1.3.4) Esterilização do endoscópio 

    Os acessórios do endoscópio podem ser esterilizados por processos físicos ou químicos. 

É importante destacar que o termo “esterilização” não deve ser considerado equivalente a 

“desinfeção” e que não existe um estado “parcialmente estéril” (Rey et al., 2011). 

    O vapor sob pressão, calor seco, gás óxido de etileno, peróxido de hidrogénio, plasma 

de gás e os produtos químicos líquidos são os principais métodos de esterilização 

utilizados em estabelecimentos de saúde. Os endoscópios flexíveis não toleram altas 

temperaturas de processamento (> 60 °C) e não podem ser autoclavados nem desinfetados 

utilizando água quente ou vapor subatmosférico (Rey et al., 2011). 

    Para o processo de desinfeção, água estéril deve ser usada para enxaguar o 

equipamento, pois resíduos de desinfetante podem causar irritação da mucosa do paciente. 

Os instrumentos devem ser secos completamente com ar comprimido (Rey et al., 2011). 

    O método de esterilização de endoscópios rígidos e flexíveis e respetivos instrumentos 

é o gás de óxido de etileno. A autoclavagem é o mais comum para alguns instrumentos e 

endoscópios rígidos. Telescópios e câmaras podem ser autoclavados em ciclos e 

temperaturas específicas (Rey et al., 2011). 

  1.3.5) Armazenamento do endoscópio 

    A água ou humidade residual podem ser uma fonte de micro-organismos, e a secagem 

apropriada elimina toda a humidade das superfícies internas e externas do endoscópio. A 

secagem dos endoscópios, especialmente antes de um armazenamento prolongado, 

diminui a taxa de colonização bacteriana. A secagem com ar forçado aumenta a eficácia 

do processo de desinfecção (Mckierman, 2005; Chamness, 2011 e Rey et al., 2011). 

    O material deve ser armazenado de forma a evitar danos e num local acessível em 

qualquer situação (Mckierman, 2005 e Rey et al., 2011). Os endoscópios flexíveis devem 

ser pendurados para que o fluido residual drene e para minimizar o stress nas fibras, como 

podemos observar na fig 7. 
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2) ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL 

    A endoscopia GI é um dos procedimentos mais comuns na clínica de animais de 

companhia, e engloba o exame do esófago, estômago e intestino delgado proximal. É possível 

a inspeção do esófago com o endoscópio rígido, o que pode ser vantajoso em determinadas 

situações, como a remoção de CE, mas não é possível examinar o estômago e o intestino; por 

este motivo, é preferível usar o endoscópio flexível pois só com um instrumento pode-se 

aceder a estas 3 regiões anatómicas. Este procedimento é minimamente invasivo, atraumático 

e de muito baixa mortalidade; contudo, só é usado quando os métodos convencionais de 

diagnóstico não invasivos (análises, Rx e ecografia) são inconclusivos (Guilford, 2005; 

Chamness, 2011 e Tams, 2011). 

     A endoscopia é o método mais sensível para deteção de lesões na mucosa e tem uma 

grande vantagem: obter diagnóstico definitivo através de biópsia. Assim sendo, a endoscopia 

oferece uma valiosa alternativa à laparotomia exploratória para visualização direta das 

estruturas através de esofagoscopia, gastroscopia, enteroscopia para recolher amostras de 

biópsia, remoção de corpos estranhos (com taxa de sucesso de 80%), posicionamento e 

fixação percutânea de tubos de alimentação e resolução de constrições do esófago e do cólon. 

Também tem aplicações no sistema respiratório e urinário como rinoscopia, laringoscopia, 

traqueoscopia, broncoscopia, lavagem broncoalveolar, citologia das vias aéreas e remoção de 

CE, uretroscopia e cistoscopia. (Guilford, 2005; Chamness, 2011 e Tams, 2011).  

     

Fig 7. Forma correta de armazenar um 
endoscópio flexível (Tams, 2011). 
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    Qualquer animal que surja à consulta com sinais clínicos de regurgitação, disfagia, 

salivação e náusea sem causa aparente, vómito e esofagite, hematemese, diarreia, melena, 

hematoquesia, inapetência e anorexia, perda peso ou dor abdominal tem indicação para 

endoscopia (Guilford, 2005; Chamness, 2011 e Tams, 2011). 

    A posição da torre com o monitor, do endoscopista, do animal e do anestesista/auxiliar é 

muito importante para o sucesso da endoscopia, não descurando o conforto de todos os 

envolvidos para melhor execução técnica e melhor monitorização do animal. A fig 8 

documenta estes aspetos. (Chamness, 2011 e Tams, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

    Antes de qualquer procedimento é necessário testar o material e proceder a análises 

sanguíneas, Rx e ecografia para descartar doenças concomitantes como, por exemplo, doenças 

cardíacas que impossibilitem anestesia, e poder localizar e medir eventuais alterações 

(Guilford, 2005; Chamness, 2011 e Tams, 2011). 

2.1) O Endoscopista 

    Para a proteção do endoscopista é necessário o uso de luvas, óculos, touca, material e luvas 

estéreis, seringas e agulhas descartáveis. É uma parte importante no procedimento, não só 

para proteger os outros pacientes da transmissão de infeções através de fómites, mas também 

para proteger o operador de potenciais zoonoses que podem ser transmitidas através de 

conteúdos, secreções e fezes pelo contacto direto ou por aerossóis (Guilford, 2005; Chamness, 

2011 e Tams, 2011). 

 

Fig 8. Posicionamento correto do animal, cirurgião e 
assistente/anestesista para uma endoscopia gastrointestinal 
(Sum e Ward , 2009). 
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2.2) O Endoscópio 

    O endoscópio e os instrumentos de trabalho devem estar desinfetados e/ou esterilizados 

porque bactérias comensais para uns indivíduos podem ser patogénicas para outros (Guilford, 

2005 e Tams, 2011). 

2.3) O Animal 

   A endoscopia gastrointestinal requer anestesia geral; assim sendo, é necessário jejum 

alimentar de 12h ou 18h e hídrico de 3 a 4 horas, pois a presença de conteúdo no esófago ou 

estômago interfere com a qualidade da imagem. O animal anestesiado é posicionado em 

decúbito lateral esquerdo com cabeça e pescoço estendidos, porque o antro fica no ponto mais 

alto para que, aquando da insuflação, o piloro fique visível, melhorando a capacidade de 

examinar estas estruturas. Se estiver em decúbito lateral direito, é mais difícil de reconhecer e 

ultrapassar a incisura angular para o antro e o piloro. Na endoscopia rígida, o animal deve 

estar em decúbito dorsal para laparoscopia, ou como o endoscopista desejar perante a área a 

que pretente aceder (Guilford, 1990 e Hall, 2007). 

    O animal deve estar entubado, com o tubo endotraqueal com cuff insuflado para a 

prevenção de pneumonia por aspiração causada pelo material regurgitado, e com o abre-bocas 

colocado para proteção do endoscópio durante o procedimento (Guilford, 1990 e Hall, 2007). 

    No caso da colonoscopia, o animal é colocado em decúbito esternal ou lateral direito, e é 

necessário proceder à remoção de fezes localizadas no cólon descendente, em conjunto com a 

administração de 2 ou 3 enemas de água morna em que o 3º deve ser administrado 2h antes, 

no caso de se realizar uma colonoscopia rígida. Para a colonoscopia flexível, o animal é 

colocado em decúbito lateral esquerdo, e é necessária a evacuação fecal completa com jejum 

de 24 a 36h, administrando um elevado volume de solução de lavagem colónica e enemas 

múltiplos. A solução de lavagem é hipertónica, o que faz com que drene água por osmose 

para o lúmen do intestino, lavando as fezes e limpando a superfície da mucosa (Guilford, 

1990; Hall, 2007 e Leib, 2011). 

2.4) Medicação e Anestesia 

   Por uma questão de boas práticas, e no caso de surgir alguma complicação anestésica, é 

sempre aconselhada a colocação de um cateter para facilitar a manutenção da anestesia e 
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fluidoterapia, mantendo um acesso venoso rápido. É necessária uma monitorização cuidada 

por parte do anestesista ou assistente, pois a distensão exagerada do estômago pode causar 

comprometimento da capacidade respiratória (Guilford, 1990; Hall, 2007 e Chamness, 2011). 

    A anestesia geral é imprescindível no que toca à endoscopia de animais de companhia, pois 

só desta forma se consegue proteger os equipamentos, evitar danos iatrogénicos e atingir o 

relaxamento necessário para a expansão das vísceras e esfíncteres durante a insuflação. 

Alguns agentes anestésicos podem afetar a motilidade e a funcionalidade dos esfíncteres. Os 

anticolinérgicos não devem ser usados exceto se for necessário aumentar a frequência 

cardíaca. Opioides como a morfina não devem ser usados pois podem aumentar o tónus do 

piloro. Fármacos que potenciam o vómito também não devem ser usados em casos de CE 

esofágicos ou gástricos (Gross, Dodam e Faunt, 2005; Hall, 2007 e Chamness, 2011). 

2.5) Princípios técnicos 

   2.5.1) Controlar o tubo de inserção 

O tubo de inserção é suportado e guiado com a mão direita. O suporte deixa de ser 

necessário quando está quase todo inserido no paciente durante a gastroscopia ou 

colonoscopia. A rotação do tubo era conseguida com o auxílio da mão direita no tubo em 

simultâneo com a rotação da peça de mão ao longo do eixo longitudinal para não danificar as 

fibras ópticas; hoje, os endoscópios modernos são mais robustos, o que faz com que a mão 

direita se torne menos indispensável, e a rotação pode ser conseguida unicamente através da 

rotação da peça de mão (Guilford, 2005; Hall, 2007 e Tams, 2011).  

    2.5.2) Direção de flexão  

A menos que seja visível a incisura angular, sendo um ponto de referência de orientação do 

estômago, por vezes é difícil determinar a posição do endoscópio em relação ao animal pela 

observação da deposição do líquido. A decisão da direção de flexão só é conseguida com 

prática (Guilford, 2005; Hall, 2007 e Tams, 2011). 

    2.5.3) Insuflação 

A capacidade de insuflação é essencial para que se obtenha uma visão clara da mucosa. A 

frequência de insuflação depende do tamanho do animal, da capacidade de distensão da 

víscera e da taxa de ar que escapa. O ar que se escapa pelo esófago pode impedir a insuflação 
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do estômago; para contrariar, por vezes é necessário o assistente ocluir o esófago na zona 

caudal à laringe (Guilford, 2005; Hall, 2007 e Tams, 2011). 

    A excessiva dilatação gástrica prejudica o retorno venoso ao coração e pode ocorrer rutura 

do diafragma, pondo em risco a vida do paciente. O assistente deve estar sempre atento à 

possibilidade de sobre-insuflação e informar o endoscopista para poderem proceder à retirada 

de ar (Hall, 2007 e Tams, 2011).   
    2.5.4) Limpeza da lente 

É comum, durante a endoscopia GI, a lente ficar obscurecida por sangue, muco ou 

conteúdo GI. Pode ser limpa pela pressão do botão ar/água, fazendo uma lavagem com água 
(Guilford, 2005; Hall, 2007 e Tams, 2011). 

    Se o material for líquido, é importante sugar o fluido pois pode obscurecer a lesão. Se o 

material for sólido, devemos proceder a uma lavagem com água e sucção do fluido. Este 

método é efetivo na limpeza da lente (Guilford, 2005; Hall, 2007 e Tams, 2011). 

    2.5.5) Lubrificação 

Deve-se lubrificar o endoscópio com gel solúvel antes da inserção para facilitar a 

passagem; em alternativa, pode ser lubrificado na passagem pelas secreções da cavidade oral 

(Guilford, 2005; Hall, 2007 e Sherding e Johnson, 2011). 

    2.5.6) Avançar através de esfíncteres 

O endoscópio só deve avançar sob observação direta para se evitar danos iatrogénicos. Se 

o caminho em frente não é possível de ser visualizado, o endoscópio deve ser retraído e deve-

se proceder a mais insuflação até que o lúmen seja visível. Ocasionalmente, o esfíncter 

encontra-se aberto, permitindo visualização do outro lado e o endoscópio atravessa sem 

problemas. Para passar esfíncteres fechados, deve ser aplicada leve pressão, reajustando a 

extremidade do endoscópio para provocar a sua abertura. Os principais esfíncteres na 

endoscopia GI são os esofágicos, o piloro e a válvula ileocólica (Guilford, 2005; Hall, 2007 e 

Tams, 2011).  
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    2.5.7) Avançar por flexuras 

Pela técnica slide-by (fig 9) é possível atravessar flexuras pelo avanço natural do 

endoscópio até entrar na flexura e até o lúmen ser possível de visualização; no entanto, esta 

manobra pode causar danos na mucosa e a hiperémia ou hemorragia causadas são 

consideradas artefactos. Para evitar estes artefactos, deverá proceder-se è flexão da 

extremidade do endoscópio antes de atingir a flexura para que o lúmen possa ser alcançado 

atraumaticamente (Guilford, 2005; Hall, 2007 e Tams, 2011).   
 

 

 

 

 

2.6) Exploração do Esófago 

  2.6.1) Esofagoscopia  

A esofagoscopia que é o exame visual do lúmen e da mucosa que reveste internamente o 

esófago. Reconheceram que facilita procedimentos como biópsia, citologia e cultura, e é o 

método mais fidedigno para diagnosticar definitivamente desordens da mucosa em animais 

com sinais de regurgitação, disfagia, salivação, como, por exemplo, esofagite, constrições, ou 

obstruções do lúmen como CE e neoplasia, mas também é visto como um meio de tratamento 

muito útil para remoção de CE, dilatação de constrições, colocação de tubos de alimentação e 

de stent intraluminais e ablação a laser de alguns tumores esofágicos (Guilford, 2005; Hall, 

2007 e Sherding e Johnson, 2011). 

Quando comparada com o Rx de contraste, a esofagoscopia é menos definitiva para o 

diagnóstico de megaesófago e outras desordens de motilidade, divertículos, hérnia de hiato e 

compressão por massas extraluminais; no entanto, dá informações importantes sobre estas 

situações e pode servir como terapêutica para estes casos usando balões para dilatar ou stents 

e remover CE (Sherding e Johnson, 2011). 

Fig 9. Técnica slide by para atravessar flexuras  (Hall, 2007). 
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Os sinais clínicos mais comuns de doença esofágica são hematemese, que geralmente 

significa que há lesão no estômago; o aparecimento súbito e agudo de regurgitação é 

altamente sugestivo de obstrução por CE ou esofagite aguda; a regurgitação crónica é 

sugestiva de megaesófago; refluxo crónico, neoplasia ou hérnia do hiato, disfagia, odinofagia, 

salivação inexplicada são sugestivos de doença da orofaringe, obstrução cranial, distúrbios de 

motilidade ou dor causada por CE. Há outros menos comuns, como perda de peso por 

ingestão inadequada associada com disfunção severa, regurgitação permanente devido a 

incapacidade de reter alimentos, anorexia por dor ou dificuldade em deglutir associada a 

esofagite severa, CE ou neoplasia, estertores laríngeos ou perda de voz devido ao refluxo 

severo levando à exposição ao ácido gástrico (Guilford, 2005; Hall, 2007 e Sherding e 

Johnson, 2011). 

O timing em relação ao tempo de ingestão é determinado pela localização da anomalia e 

pela presença de certo grau de obstrução e pelo efeito de reservatório da dilatação esofágica. 

Ou seja, se a regurgitação for imediatamente após ingestão significa que o mais provável é 

tratar-se de uma lesão ou CE proximal. Se a regurgitação não estiver associada à alimentação, 

significa que pode existir um divertículo que funciona como reservatório por um tempo mais 

prolongado (Hall, 2007 e Sherding e Johnson, 2011). É importânte diferenciar regurgitação de 

vómito. O 1º refere-se à passagem retrógrada de alimento ou fluido, e é caracterizada pela 

presença de alimento não digerido acompanhado de fluido (muco ou saliva) e o 2º refere-se ao 

reflexo central caracterizado por ejeção forçada de conteúdo gastroduodenal (alimento 

digerido ou parcialmente digerido misturado com fluido biliar) geralmente precedido por 

hipersalivação e contrações abdominais (Guilford, 2005; Hall, 2007 e Sherding e Johnson, 

2011). 

É mais prudente realizar uma esofagogastroduodenoscopia (EGD) porque as lesões podem 

se estender a mais regiões para além do esófago. Para isto o ideal é usar um endoscópio 

flexível com comprimento mínimo de 110cm e com um diâmetro de, pelo menos 9,8mm 

(Hall, 2007 e Sherding e Johnson, 2011). 

    2.6.1.1) Esófago normal 

Em condições normais, o esófago apresenta-se vazio ou com uma mínima quantidade de 

fluido (fig 10). Se contém resíduos de alimento ou abundante quantidade de fluido, então 
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existe suspeita de refluxo, hérnia do hiato, disfunção na motilidade ou obstrução (Guilford, 

2005 e Sherding e Johnson, 2011). 

Em animais anestesiados, o esófago torna-se flácido e relaxado, o que faz com que pareça 

maior quando insuflado, esta observação não deve ser confundida com megaesófago 

(Sherding e Johnson, 2011). 

Depois de extensão da cabeça e do pescoço, o endoscópio é passado ao longo da linha 

média do palato duro até à faringe, atingindo o EES. Este surge como uma abertura dorsal à 

laringe, em forma de estrela. Uma pressão suave deve ser exercida, em simultâneo com a 

insuflação constante para ultrapassar e melhorar a visualização (Guilford, 2005 e Sherding e 

Johnson, 2011). 

O esófago cervical encontra-se normalmente colapsado, e não há visibilidade. A insuflação 

deve começar imediatamente e continuar até ao lúmen estar completamente visível e 

continuar a inserir lentamente o endoscópio. A insuflação deve ser intermitente e quando 

necessária (Guilford, 2005 e Sherding e Johnson, 2011). 

A insuflação de ar num esófago perfurado é muito perigosa e pode causar pneumotorax. 

CE especialmente os afiados como ossos podem causar perfuração; assim sendo, antes da 

remoção endoscópica destes é aconselhado radiografar as regiões cervical e torácica em busca 

de sinais de rutura como, por exemplo, o aumento da densidade do mediastino periesofagal, 

efusão pleural, pneumomediastino ou pneumotórax. Se se confirmar a presença de rutura, este 

animal tem indicação para cirurgia em vez de endoscopia (Guilford, 2005 e Sherding e 

Johnson, 2011). 

A passagem do esfíncter é indicada como uma redução na força de inserção, e com o 

reajustar da extremidade do endoscópio, este fica centrado no lúmen, tentando manter toda a 

circunferência de mucosa na imagem (Guilford, 2005 e Sherding e Johnson, 2011). 

O endoscópio deve ser realinhado aquando da curva para a entrada torácica. No esófago a 

nível cervical e torácico, é possível a visualização da endentação da traqueia e a pulsação dos 

grandes vasos e do coração (Guilford, 2005 e Sherding e Johnson, 2011). 
No esófago distal é visualizado o Esfincter esofágico Inferior (EEI). Anatomicamente não 

é um verdadeiro esfíncter, mas é uma zona de alta pressão que mantém o esófago fechado 

entre os movimentos de deglutição. Se o EEI se encontra fechado, uma flexão de 30º deve ser 
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efetuada, em simultâneo com uma insuflação, para que se possa aceder ao estômago. Sábe-se 

que se está no estômago quando de repente diminui a resistência no avanço do endoscópio 
(Hall, 2007).     

O esófago cervical do cão possui estrias longitudinais e pregas de mucosa mais 

pronunciadas do que no gato e, quando insuflado, estas desaparecem. O esófago dos felinos é 

composto por músculo estriado nos dois/terços proximais e liso no terço distal. Pregas de 

mucosa circunferencial podem ser encontradas na porção cranial. A aparência normal em 

ambos é lisa e brilhante, de rosa pálido a rosa acinzentado; por vezes, em gatos, observamos 

os vasos da submucosa. Animais com mucosa pigmentada como chow chows ou shar-pei 

podem ter esófago também pigmentado (Guilford, 2005 e Sherding e Johnson, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7) Exploração do Estómago 

  2.7.1) Gastroscopia 

A gastroscopia serve para identificar anomalias da mucosa gástrica. Tornou-se um meio de 

diagnóstico muito valioso para identificar desordens gástricas primárias porque permite 

Fig10. Esófago normal. A. EES de cão fechado. B. EEI de cão fechado. C. Corpo do esófago do cão. 
D e E. Corpo do esófago do gato com as pregas de mucosa circunferencial e EEI. F. Corpo do 
esófago pigmentado de cão de raça Shar-pei (Sherding e Johnson, 2011). 

A B C 

D E F 



                                                   Catarina Maria Fernandes Costa  

- 21 -  

observação direta da mucosa gástrica (Guilford, 1990; Guilford, 2005; Hall, 2007 e Tams, 

2011). 

Um animal tem indicação para gastroscopia sempre que sinais clínicos como vómito, 

náusea, salivação, hematemese, melena, anorexia, estejam presentes. As causas mais comuns 

de hematemese em cães e gatos são gastrite crónica, erosões provenientes de medicamentos 

(AINES) e hipotensão com consequência a diminuição do fluxo sanguíneo do estômago 

(Guilford, 1990; Guilford, 2005; Hall, 2007 e Tams, 2011). 

    A endoscopia não é realizada em casos de vómito agudo exceto se existir suspeita de CE 

ou ulceração. Se o vómito agudo continua por mais de 3 ou 4 dias, ou se existe vómito 

crónico intermitente, ou vómito com sangue, devemos proceder à endoscopia (Tams, 2011 e 

Hall,2007). 

    Outros meios de diagnóstico podem ser usados em simultâneo, nomeadamente a 

ecografia que nos indica a espessura gástrica e o Rx para alertar para a presença de CE 

radiopaco (Tams, 2011 e Hall,2007). 

    2.7.1.1) Estômago normal 

        Durante o exame inicial do estômago é possível detectar CE, alimento, fluido, bílis e 

sangue. Estes achados são importantes indicadores de patologia subjacente. Deve-se também 

detetar a facilidade de distensão, a aparência das pregas e a aparência da mucosa (Guilford, 

2005; Hall, 2007 e Tams, 2011). 

    A visão inicial, ao entrar no estômago, é a junção do fundo e do corpo na curvatura maior, 

onde se pode verificar pregas paralelas na curvatura maior que se dirigem ao antro no ângulo 

da curvatura menor. Um leve recuo da extremidade em simultâneo com insuflação permite 

visualização do lúmen (Guilford, 2005; Hall, 2007 e Tams, 2011). 
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    A morfologia do estômago normal dos animais de companhia é ilustrada pela fig11. 

 

 

 

 

 

 

   Assim que o EEI é ultrapassado, as pregas da curvatura maior do corpo são visualizadas. 

Geralmente o estômago está parcialmente ou completamente colapsado; então, é necessário 

proceder à insuflação e consequente distensão. O grau de distensão ideal é atingido quando as 

pregas começam a separar-se. Durante o procedimento pode ser necessária uma distensão 

maior para que toda a mucosa gástrica seja examinada. Quando o estômago está 

sobreinsuflado, as pregas tornam-se quase planas e indetetáveis e podemos, por vezes, 

observar os vasos da submucosa (Guilford, 2005; Hall, 2007 e Tams, 2011). 

    A presença de grandes quantidades de fluído, por vezes de aspecto bilioso, pode ser 

anormal e é sugestiva de refluxo de fluído intestinal devido a uma desordem de refluxo 

duodenogástrico, obstrução intestinal, desordem de motilidade gástrica primaria. A bílis é 

uma substância irritante para a mucosa gástrica e assim visualiza-se eritema, que não pode ser 

considerado gastrite sem antes fazer biópsia e histopatologia. Na presença de pequena 

quantidade de fluido não é necessário proceder a aspiração; no entanto, se houver maior 

quantidade de fluido, o suficiente para obscurecer as pregas gástricas, deve- se proceder à 

sucção do mesmo (Hall, 2007 e Tams, 2011). 

    O corpo do estômago é avaliado com movimentos da extremidade nas várias direções ou 

pela rotação do tubo de inserção. O endoscópio é avançado ao longo da curvatura maior até 

que o ângulo do estômago seja identificado (Hall, 2007 e Tams, 2011). 

    Com a retroflexão e inserção com insuflação torna-se possível a visualização do cárdia e do 

tubo de inserção do endoscópio no EEI. Pela redução da retroflexão torna-se possível 

Fig11. Imagem representativa das várias 
regiões do estômago (Tams, 2011). 
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visualizar o antro. O ângulo da curvatura menor (incisura angularis), que separa o cárdia do 

antro, é o principal ponto de referência (Hall, 2007 e Tams, 2011). 

      Para visualizar o cárdia e o fundo, o endoscópio deve ser retroflectido, ou seja, requer uma 

flexão de 180º da extremidade, tornando-se possível a observação da porção do tubo de 

inserção que passa através do cárdia assim como a área circundante (fig12). Este 

procedimento pode ser feito no momento ou depois da duodenoscopia. O movimento de 

retroflexão da extremidade para cima torna-se possível visualizar a curvatura menor. Acima 

desta estão o cárdia e o fundo e abaixo está o antro. Com a retirada parcial do endoscópio 

enquanto retroflectido é possível a visualização do cárdia e do piloro; no entanto, desta forma 

não é possível a progressão até ao piloro. Uma falha nesta manobra leva a falha de deteção de 

lesões localizadas no fundo ou cárdia como erosão, úlcera, neoplasia, CE (Guilford, 2005; 

Hall, 2007 e Tams, 2011). 

 
 
 
 
 

    Se a distensão for insuficiente, as paredes do estômago colapsam sobre o endoscópio, 

perdendo visibilidade. Pode ocorrer movimento paradoxal quando avançamos o tubo de 

inserção por aprisionamento da extremidade que não acompanha o movimento (Hall, 2007 e 

Tams, 2011). 

    A retroversão deve ser reduzida gradualmente para inspeção da mucosa em simultâneo. A 

extremidade pode ser avançada para o antro proximal enquanto parcialmente retroflectido, o 

que permite uma vista adicional do estômago proximal e da curvatura menor (Hall, 2007 e 

Tams, 2011). 

    O antro pilórico difere do corpo do estómago pela ausência de pregas (Hall, 2007 e Tams, 

2011). Quando o instrumento passa ao longo de curvatura maior, a extremidade deve ser 

flectida para cima, visualizando o ângulo. O antro deve ser avaliado cuidadosamente, para se 

A B C 
Fig 12. Manobras para observação do cárdia e do fundo.  A Visualização do fundo, assim que travessado o EEI. 
B e C Retroversão da extremidade do endoscópio para observação do cárdia  (Tams, 2011). 
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detetar a presença de hipertrofia da mucosa ou inflamação crónica, pólipos, úlceras ou 

massas. 

    O antro é alcançado, avançando o endoscópio ao longo das pregas da curvatura maior (fig 

13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Em gatos o ângulo da curvatura menor é mais agudo, pelo que pode ser necessário o recurso 

à técnica slide by. Em cães maiores, existe uma tendência da extremidade do endoscópio ficar 

ancorada na curvatura maior e, ao avançar o tubo, a extremidade parece estar a retroceder. A 

isto é chamado o movimento paradoxal, e ocorre particularmente se o estômago estiver 

sobreinsuflado. A sobreinsuflação torna a curvatura maior mais redonda, o que impossibilita a 

entrada da extremidade do endoscópio no antro. O piloro encontra-se no fim do antro, e a 

entrada no duodeno torna-se possível (Hall, 2007 e Tams, 2011). 

 

 

 

A B C 

Fig13. Manobras para observação do antro, e incisura angular do estômago. A. Visualização do antro. B e C. 
visualização da incisura angular. Em cima fica o corpo e por baixo fica o canal antral. D. Visualização do 
piloro. E. Retroversão da extremidade do endoscópio na junção antral-pilorica. Riscos em A, D e E 
representam a pressão exercida pelo endoscópio sobre a curvatura maior (Tams,  2011). 

D E 
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    A principal regra a ter em conta no avanço do endoscópio através do piloro é manter o 

piloro no centro do campo endoscópico (fig 14), porque a sua posição varia quando o paciente 

respira (Hall, 2007; Tams, 2011). 

 
 
 
 
 
    A função fisiológica do piloro é fechar em resposta da distensão. Quando a distensão é 

mínima o piloro está relativamente relaxado e o endoscópio passa sem resistência (Hall,2007). 

    Quando o endoscópio é avançado no estômago numa velocidade constante até ao ângulo, 

com insuflação e manipulação mínima do estômago, o piloro mantém-se aberto e pode ser 

atravessado de imediato; assim, o melhor é proceder à duodenoscopia e biópsia primeiro e 

depois examinar cuidadosamente o fundo e o cardia. O encerramento do piloro sugere 

sobreinsuflação ou o diagnóstico de hipertrofia da mucosa do esófago (Guilford, 2005 e Tams 

e Webb, 2011). O padrão de movimento do piloro, quando o animal respira, deve ser 

observado para detetar possíveis desordens de motilidade (Hall, 2007). 

    Devido ao ângulo entre o piloro e o duodeno, é necessário fazer alterações de direção assim 

que atravessamos o piloro para que a extremidade do endoscópio se mantenha no centro do 

canal duodenal. Ocasionalmente a abertura do canal pilórico é difícil de detetar devido à 

deposição de fluido e às pregas obscurecendo a abertura do canal. Por vezes é necessário 

alterar o decúbito do animal. O decúbito dorsal pode alterar a conformação antral-pilórica o 

suficiente para poder avançar para o duodeno. Depois de avançar para o duodeno o animal é 

recolocado em decúbito lateral esquerdo (Hall, 2007 e Tams, 2011). 

As imagens (fig 15) que se seguem são imagens de um estômago em condições normais, 

onde podemos visualizar as várias regiões (Guilford, 2005; Hall, 2007 e Tams, 2011). 

 

 

Fig14. Visualização do piloro (Tams, 2011). 
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 2.8) Exploração do Intestino Delgado 

  2.8.1) Enteroscopia 

   A enteroscopia identifica anomalias da mucosa intestinal, distorção por massas ou órgãos 

que exerçam compressão externa. Está indicada sempre que existam sinais clínicos crónicos 

associados com IBD como vómito, diarreia, hematemese, melena, alterações de apetite e 

perda de peso. Se o vómito é o sinal clínico predominante, a endoscopia é principalmente 

dirigida ao esófago, estômago e intestino delgado proximal; no entanto, em gatos com vómito, 

com ou sem diarreia, pode ocorrer secundariamente a lesão na área ileocecal ou no cólon 

proximal. Por vezes nestes casos pode ser necessário esofagoastroduodenoscopia e 

colonoscopia para obtenção de diagnóstico definitivo. A vantagem mais significativa da 

endoscopia com biópsia do intestino delgado é a oportunidade de se diagnosticar Inflamatory 

Fig15. A. Primeira imagem obtida, depois da passagem no EEI, do corpo do 
estômago com as pregas longitudunais. B. Incisura angular (azul). C. Incisura 
angular com o canal antral (vermelho). D e E. Manobra de retroversão, para 
observação do fundo e do cárdia. F. Piloro (Tams, 2011). 

A 

C 

B 

D 

E F 
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Bowel Disease (IBD) precocemente, assim que os sinais clínicos se tornem evidentes 

(Guilford, 2005; Simpson, 2007 e Tams e Webb, 2011). 

    A principal desvantagem da endoscopia quando comparada ao Rx de contraste é a 

incapacidade de examinar todo o comprimento do trato intestinal. A melhor forma de 

contornar este problema é a utilização da endoscopia em conjunto com a ecografia, quando 

existem sinais clínicos como vómito crónico, diarreia crónica, melena, alterações de apetite, 

perda de peso e dor abdominal, e quando na ecografia se deteta a presença de espessamento 

da mucosa intestinal e perda de integridade da parede intestinal. Outra das principais 

desvantagens da endoscopia é a incapacidade de revelar a ausência de doença pancreática 

exócrina, pois esta é a maior causa, não envolvida com o TGI, de vómito e diarreia em 

animais de companhia (Guilford, 2005; Simpson, 2007 e Tams e Webb, 2011). 

    A ileoscopia consiste no avanço do endoscópio através da válvula ileocólica, que pode ser 

tecnicamente difícil ou limitado pelos instrumentos. Em gatos o orifício ileocólico é tão 

pequeno que não é possível avançar com o endoscópio. Uma das hipóteses é avançar a pinça 

de biópsia pelo orifício “às cegas” e obter a amostra de biópsia, obtendo uma amostra de 

espessura parcial. Nestes casos o mais adequado seria aceder à válvula ileocólica através do 

cólon (colonoscopia). A diferença é que esta última requer jejum de 24 a 36h horas 

combinado com administração de enemas e ocasionalmente uma solução de lavagem oral 

(Guilford, 2005; Simpson, 2007 e Tams e Webb, 2011). 

    A dieta também foi descrita por Tams e Webb (2011) como causa ou tratamento de 

distúrbios GI. Uma revisão da dieta pode ser um passo prudente antes de se proceder à 

endoscopia. Observada a combinação de alterações GI com alterações dermatológicas 

devemos ponderar a hipótese de alergia alimentar (Guilford, 2005; Simpson, 2007 e Tams e 

Webb, 2011). 

    2.8.1.1) Intestino delgado normal  

     A capacidade de manter a posição central do piloro é técnica essencial para que se possa 

proceder à entrada no duodeno (Simpson, 2007 e Tams e Webb, 2011). 

    A mão direita mantém a tensão no tubo de inserção, o que ajuda a manter a posição do 

endoscópio ou a abrir orifícios, exercer torção do endoscópio e coordenar todos os 

movimentos de flexão da extremidade, de rotação ou avanço. A extremidade do endoscópio 
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pode ser dirigida para o interior do canal pilórico surgindo uma imagem desfocada ou 

vermelha, pois as paredes fazem pressão em torno do endoscópio. Flexão para baixo e para a 

direita facilita a entrada no duodeno proximal. A porção inicial do duodeno continua desde o 

piloro, passando para a parede direita sendo defletido caudalmente onde começa o duodeno 

descendente (fig 16) (Simpson, 2007 e Tams e Webb, 2011).  

 
 

 

 

 

 

    Uma curva convexa é formada pela junção do antro com o duodeno descendente, sendo 

este possível visualizar como um túnel com o avanço gradual do tubo de inserção. Uma das 

indicações de que já estamos no duodeno é a alteração de cor passando de bege/rosado para 

um rosa avermelhado (fig17) (Simpson, 2007 e Tams e Webb, 2011). Devido a presença de 

vilosidades, a mucosa possui aparência aveludada (Guilford, 2005; Simpson, 2007 e Tams e 

Webb, 2011). 

 

    

 

 

 

 

     Uma vez que o duodeno proximal seja ultrapassado a progressão ao longo do lúmen do 

duodeno descendente é fácil (Tams e Webb, 2011). Com a extremidade do endoscópio na 

região média do duodeno descendente, é possível observar uma prega ou curvatura que 

Fig16. A e B Manobras de observação do duodeno proximal e duodeno descendente 
(Tams, 2011). 

A B 

A B 
Fig17. Intestino delgado. A. Entrada no piloro com o duodeno proximal. B. Duodeno descendente 
(Tams e Webb, 2011). 
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representa a junção entre o duodeno descendente e o ascendente. Esta curva está situada entre 

o rim direito e a abertura pélvica. Dependendo da quantidade de tubo de inserção que ainda 

resta, o endoscópio é avançado gradualmente e pode continuar sem grande resistência, pois as 

curvaturas do intestino têm grande amplitude de movimento acomodando a passagem do 

endoscópio (Simpson, 2007 e Tams, 2011). 

2.9) Exploração do Intestino Grosso 

  2.9.1) Colonoscopia 

    O cólon dos animais de companhia é anatomicamente simples, pelo que a colonoscopia é 

simples de realizar e serve para avaliar a mucosa do intestino grosso e recolha de amostras de 

biópsia, sendo uma componente importante no diagnóstico de problemas como: diarreia 

crónica de intestino grosso, tenesmo, excessiva produção de muco ou hematoquézia 

acompanhada de fezes normais. Também pode ser usada para monitorização de desordens 

colonicas neoplásicas ou inflamatórias, servindo para observação pós-operatória de recessões 

e anastomoses quando são removidos tumores. É recomendada uma vigilância a cada 3 a 6 

meses (Richter, 2005; Simpson, 2007 e Leib, 2011). 

    Os sinais clínicos mais frequentes de afeção do cólon, assim como do reto são: aumento da 

frequência de defecação com diminuição da massa fecal, tenesmo, hematoquézia e excessiva 

produção de muco. A perda de peso é um sinal clínico menos frequente (Richter, 2005; 

Simpson, 2007 e Leib, 2011). 

    Antes de se recorrer à endoscopia, deve ser realizada uma série de exames complementares. 

Se a história clínica, exame físico, exame fecal e desparasitação forem inconclusivos, deve-se 

então proceder à colonoscopia (Richter, 2005; Simpson, 2007 e Leib, 2011). 

    A colonoscopia pode ser realizada através de endoscopia rígida ou flexível. Na 

colonoscopia rígida, são usados endoscópios de 9 a 18mm de diâmetro e 25 cm de 

comprimento, e está limitada ao exame do cólon descendente. Muitos tumores localizam-se 

no cólon distal e no reto; no entanto, a inversão cecal, parasitas, e algumas lesões 

inflamatórias ou neoplásicas estão localizadas no cólon ascendente, cólon transverso e no 

ceco, não sendo o diagnóstico possível com este tipo de endoscópios. Na colonoscopia 

flexível, são usados endoscópios com menos de 10mm de diâmetro e 100 a 140 cm de 

comprimento. A sua principal vantagem comparativamente à colonoscopia rígida é a 
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possibilidade de visualização de todo o cólon, incluindo o reto, o ceco e, em alguns animais, o 

íleo distal (Richter, 2005; Simpson, 2007 e Leib, 2011). 

    2.9.1.1) Colón normal  

   Antes da realização da colonoscopia, deve-se proceder ao toque retal para poder detetar a 

possibilidade de obstrução, massa, úlcera, divertículo ou hérnia perineal. A insuflação deve 

ser contínua e gradual e é necessária para distender o cólon e provocar o aplanamento das 

pregas de mucosa que são mais proeminentes no reto e no cólon descendente distal. O 

assistente deve segurar o tecido perineal em torno do endoscópio assegurando que o ar não 

escape e assim permitir a distensão (Simpson, 2007 e Leib, 2011). 

    O animal é posicionado em decúbito lateral esquerdo como está demonstrado na fig18. O 

endoscópio avança no reto até atravessar uma flexura que se dirige para o lado esquerdo do 

abdómen. À medida que se desloca no cólon descendente, deparamo-nos com a flexura 

esplénica que representa uma mudança de direção de, aproximadamente 90º, avançando no 

cólon transverso desde o lado esquerdo ao lado direito do abdómen. Visualizamos a flexura 

hepática que se localiza entre o cólon transverso e o cólon ascendente. Surge, então, a junção 

cecocólica com o esfíncter cecocólico. A passagem para o íleo pode ser feita em cães de porte 

médio ou grande. Depois de completa a inspeção do cólon o endoscópio é lentamente retirado 

e suavemente rodado para se certificar que toda a circunferência de cólon é observada 

(Simpson, 2007 e Leib, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig18. Posicionamento do animal para colonoscopia 
(Simpson, 2007). 
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    O princípio geral do avanço do endoscópio através do intestino grosso é centralizar o 

endoscópio (fig 19), insuflar o cólon e avançar, evitando danos graves no intestino como a 

perfuração (Simpson, 2007 e Leib, 2011). 
 
 
 
 
 
 

     

    Na zona do reto o endoscópio deve ser retrofletido 180º para se proceder ao exame da 

porção terminal do reto. Quando a junção anorretal é alcançada devemos promover rotação do 

endoscópio para assim analisar toda a mucosa por detrás do tubo de inserção, pois é um local 

comum de neoplasia. A fig 20 ilustra estas 3 manobras (Simpson, 2007 e Leib, 2011). 

 

 

 

 

    A mucosa do cólon apresenta uma tonalidade rosa pálido, lisa e brilhante, normalmente os 

vasos da submucosa podem ser visualizados (fig21). É normal a presença de algum líquido 

fecal ou de lavagem (Richter, 2005; Simpson, 2007 e Leib, 2011). 

 

 

 

 

Fig19. Manobras de observação do cólon. A. Visualização do cólon descendente. B. 
Visualização do cólon transverso. C. Visualização cólon ascendente o ceco (Simpson, 
2007). 

A B C 

Fig20. A e B Manobra de entrada no ânus e observação do reto. C. Observação da junção anorretal 
(Simpson, 2007). 

A B C 
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2.10) Limitações  

    Algumas patologias não são possíveis de detetar através deste método, como é o caso de 

desordens funcionais e de motilidade, lesões hipersecretoras, deficiências da bordadura em 

escova; também não é capaz de visualizar lesões de submucosa, para além de não ser possível 

aceder a todo o TGI. É importante referir que, em casos de linfangiectasia e linfoma 

alimentar, onde é necessária obtenção de biópsias de espessura total, não é possível através de 

endoscopia, mas só por laparotomia exploratória (Guilford, 1990; Guilford, 2005; Richter, 

2005 e Tams e Webb, 2011). 

2.11) Complicações  

    Na realização da endoscopia, geralmente a recuperação da anestesia é normal, sem 

complicações, e o animal pode ter alta no mesmo dia da intervenção. Pode iniciar a 

alimentação umas horas depois, assim que a recuperação anestésica esteja completa (Guilford, 

1990; Guilford, 2005; Richter, 2005 e Tams e Webb, 2011). 

     As complicações são raras e incluem aspiração de secreções causadas pela incorreta 

entubação ou durante o período de recuperação anestésica e a perfuração esofágica que é 

muito rara mas muito séria e pode estar relacionada com biópsia, ou CE afiados. Esse risco 

A B 

C D 
Fig21. Intestino grosso. A. Cólon descendente. B. Passagem para cólon transverso. C. 
Ceco. D. Retroversão para observação do reto (Leib, 2011). 
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pode ser aumentado se existir comprometimento significativo do tecido gástrico e se for 

exercida pressão excessiva em áreas estreitas. Para minimizar este risco as dimensões do 

endoscópio devem ser adequadas ao tamanho do animal. Podem ocorrer, também, 

complicações cardíacas e pulmonares relacionadas com a anestesia ou distensão prolongada 

do estômago, como: hemorragia descontrolada, hipoxemia irreversível, arritmia cardíaca 

instável, falência cardíaca. Hipotensão e bradicardia, sendo mais raras, podem ocorrer 

(Guilford, 1990; Guilford, 2005; Richter, 2005; Hall, 2007 e Tams e Webb, 2011). 

        Geralmente não requerem medicação, a não ser em casos de esofagite ou dor derivadas 

da remoção do CE ou dilatação de constrições. A esofagite é tratada com inibidor da bomba 

de protões para controlar a produção de ácido, sucralfato para proteger a mucosa, e 

metoclopramida como procinético para aumentar o tónus do EEI e prevenir refluxo de ácido. 

Os analgésicos são prescritos de acordo com o nível de desconforto associado a danos na 

mucosa (Hall, 2007 e Tams e Webb, 2011). 

    A gastroduodenoscopia não diagnostica outras causas de vómito e diarreia, para além do 

sistema digestivo, como, por exemplo, a pancreatite (Hall, 2007). 

    A monitorização cuidada da anestesia e do animal e controlo da distensão gástrica durante 

todo o procedimento ajudam a evitar muitas complicações (Hall, 2007). 

2.12) Controlo 

    As endoscopias de seguimento são muito importantes em casos de remoção de CE, 

presença de esofagite, erosões, úlceras, e extração de tumores intestinais, pois conseguimos 

monitorizar a resposta ao tratamento, a evolução do paciente e emitir prognóstico (Lhermette 

e Sobel, 2007). 

 

3) CORPOS ESTRANHOS DO TRATO GASTROINTESTINAL 

    Os CE gastrointestinais são muito frequentemente encontrados na prática clínica de 

pequenos animais. Em muitas situações os objetos passam silenciosamente e 

assintomaticamente pelo TGI acabando por sair. Ocasionalmente ficam impactados no 

esófago, estômago ou intestino, ou ficam livres no estômago mas aprisionados. Os CE 

obstrutivos são considerados emergências médicas, porque quanto mais tempo permanecem 
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no local, maiores as probabilidades de ocorrerem danos severos na mucosa local (Guilford, 

1993; Guilford, 2005; Chamness, 2011; Leib, 2011e Tams e Spector 2011). 

    Até ao final dos anos 70, a esofagoscopia rígida sob anestesia geral era o procedimento de 

eleição para remoção de CE esofágicos. Nos anos 80 a terapia standard era a remoção 

cirúrgica por gastrotomia e enterotomia. Com os avanços na endoscopia flexível e a criação 

de instrumentos específicos para remoção de corpos estranhos como fórceps, cestos e laços, 

tornou-se o procedimento de eleição para remoção de CE. Hoje é muito raro ser necessária 

remoção cirúrgica à exceção de algumas situações, como risco de existência ou agravamento 

de perfuração, e presença de necrose (Guilford, 1993; Guilford, 2005 e Leib, 2011). 

    A endoscopia flexível é recomendada como terapia de primeira linha porque carrega uma 

taxa de complicações (rutura) mais baixa e melhor conforto para o paciente. Como segunda 

linha de tratamento está a endoscopia rígida. Outro método vantajoso é a fluoroscopia mas 

esta apresenta uma limitação importante, dado que não permite uma visualização direta da 

mucosa esofágica (Leib, 2011). 

3.1) Instrumentação 

    Para remoção dos CE devido à possibilidade de visualização direta e manuseamentodo 

próprio CE, a melhor opção é o recurso à endoscopia flexível. O diâmetro do canal de 

trabalho é um fator limitante, pois condiciona o tipo e o tamanho das pinças que podem ser 

usadas no procedimento (Guilford, 2005; Chamness 2011 e Tams e Spector 2011). 

    Dos instrumentos mais usados para a remoção de CE são as pinças de 2, 3 ou 4 pontas que 

são as mais usadas para este fim. Existem também fórceps de crocodilo, usados 

principalmente para CE lisos e achatados; os fórceps dente de rato, devido à sua força, são 

usados quando se trata de um CE pesado, como material têxtil (Lue e Lue 2009; Chamness 

2011; Tams e Spector (2011) e Ragni e Moore 2012). 

    Os laços de polipectomia são os mais versáteis. O laço é colocado ao redor do CE para 

promover mais pressão, é mais usado para CE redondos e de superfície lisa. Objetos redondos 

são mais facilmente recolhidos com um laço do que com uma pinça, pois esta última faz com 

que os objetos escorreguem. Os cestos são menos usados mas são mais efetivos na extração 

de CE lisos e redondos, como, por exemplo, pedras. As redes têm o formato de uma bolsa que 
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confere uma boa ajuda para remoção de conjuntos de objetos redondos e leves, como, por 

exemplo, moedas, berlindes e pedras pequenas (Lue e Lue; 2009 e Tams e Spector, 2011). 

    É muito importante não usar instrumentos de biópsia em procedimentos de extração de CE 

porque podemos danificar o material. O material de biópsia quer-se cortante, preciso e com a 

força necessária para obter uma amostra de tecido (Tams e Spector, 2011). 

    Um kit de instrumentos de remoção endoscópica de CE deve conter pelo menos uma pinça 

de 2 pontas, um laço, uma pinça dentes de rato, uma rede e um cesto. É aconselhado também 

um fórceps de endoscopia rígida, pois, enquanto visualizamos o CE usando o endoscópio 

flexível, avançamos o fórceps ao longo do endoscópio para agarrar firmemente o objeto. O 

fórceps de endoscopia rígida tem mais força de tração para remoção de alguns tipos de CE em 

que o instrumento de endoscopia flexível não consegue ter força suficiente, levando a que o 

objeto escorregue facilmente (Lue e Lue 2009 e Tams e Spector, 2011). 

    Os diferentes instrumentos, falados anteriormente, aparecem esquematizados na fig 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig22. Material para remoção de corpo estranho (Chamness, 2011). 

                   Cesto de 4 fios 
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    O overtube (fig 23) foi desenhado para facilitar a remoção de CE por endoscopia, sendo o 

diâmetro interno maior que o do endoscópio e o bordo distal deve ser atraumático, a fim de 

limitar o potencial aprisionamento da mucosa entre os dois aparelhos durante a inserção, 

facilitando a passagem no trato digestivo. É usado para proteger a mucosa GI do trauma e 

limitar o risco de aspiração. Também aumenta a profundidade de inserção e mantém dilatação 

dos esfíncteres, facilitando o acesso para repetidas manobras de extração e inserção do 

endoscópio. É importante a lubrificação da superfície interna e externa para não provocar 

abrasão na mucosa e permitir passagem do endoscópio (Tierney, 2009 e Tams e Spector, 

2011). 
    Está indicado para remoção de CE e proteção da mucosa de objetos afiados, intubação, 

redução do looping, permitindo o acesso de aparelhos de maiores dimensões, e para 

descompressão colónica. As suas principais vantagens são a prevenção de danos na mucosa e 

prevenção de aspiração e serve de guia para inserções repetidas. Pelo contrário, as suas 

desvantagens são a abrasão da mucosa, aprisionamento de mucosa entre o endoscópio e o 

overtube e consequente perfuração, ruptura e compressão traqueal, dificuldade em medir a 

profundidade, para além de interferir com a torção do endoscópio (Tierney, 2009 e Tams e 

Spector, 2011).  

 

 

 

 

 

3.2) Tipos de CE  

    Os CE podem ser afiados ou rombos, tóxicos ou não tóxicos. Se forem visíveis 

radiograficamente devemos medi-los e perceber a probabilidade da passagem espontânea sem 

haver necessidade de endoscopia. A configuração e a localização ajudam a determinar se a 

remoção endoscópica é possível (Guilford, 2005 e Tams e Spector, 2011). 

    Os tipos de CE mais comuns são ossos e cartilagens no esófago e objetos de plástico no 

estômago. Quando a tentativa de remoção endoscópica não é bem sucedida, ou quando existe 

A B C 
Fig23. Uso do overtube para remoção de CE. A. Posicionamento do overtube. B. e C. Uso do overtube 
para remoção de CE pontiagudo (Tams e Spector, 2011). 
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perfuração ou elevado risco de perfuração, é preferível recorrer a cirurgia convencional, 

esofagotomia ou gastrotomia. Os ossos são os mais encontrados no esófago e são removidos 

por endoscopia com sucesso. Agulhas de costura são as mais comummente ingeridas por 

gatinhos quando brincam com linhas ou fios de costura dos proprietários. Muitas vezes passa 

despercebido pois, desde que as agulhas estejam no cólon, ficam cobertas de material fecal 

que protege a mucosa intestinal e faz com que sejam eliminadas sem dificuldade (Tams e 

Spector, 2011 e Binvel, 2016). 

    A intervenção precoce é melhor opção quando comparada com o tratamento conservativo e 

o método do “esperar e ver” (Guilford, 2005; Tams e Spector, 2011 e Binvel, 2016). 

3.3) Considerações anatómicas 

    Os CE ficam impactados pela anatomia normal ou por alterações patológicas. Os fatores 

que determinam se o CE vai passar ou se vai ficar retido são o seu tamanho e a sua 

configuração (Guilford, 2005; Tams e Spector, 2011).  

    As quatro áreas de estreitamento natural anatómico do esófago são o Esfinter Esofáfico 

Superior (EES), esófago à entrada torácica, na base do coração, EEI, proximal à junção 

gastroesofágica. Outras localizações onde os CE ficam ocasionalmente retidos incluem os 

ângulos do duodeno, válvula ileocecal e ânus; adicionalmente patologias como constrições, 

tumores e intervenções cirúrgicas anteriores (Guilford, 2005; Tams e Spector, 2011). 

    Objetos rombos que falham a passagem espontânea, devemos suspeitar de desordem na 

motilidade ou constrições patológicas. Objetos grandes e lisos, materiais não flexíveis como 

pele ou plástico, afiados ou irregulares, podem ficar retidos no estômago porque não são 

suficientemente pequenos para passar no piloro ou então ficam impactados no antro, piloro ou 

cárdia. Uma bola de pelo tubular pode ficar retida devido a desordem de motilidade gástrica 

em vez do seu tamanho ou configuração (Tams e Spector, 2011). 

3.4) Incidência 

     Devido a hábitos alimentares indiscriminados, os CE são mais comuns no cão do que no 

gato; no entanto, a frequência de ingestão de bolas de pelo e o comportamento de brincadeira 

dos gatos causa a ingestão de CE (Leib, 2011). 
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    A ocorrência de CE é mais comum em animais jovens do que em animais de meia-idade a 

idosos. No entando Lund (2006) realizou um estudo onde afirma que em média os cães tinha 

2,7 anos de idade e os gatos tiham 3,3 anos de idade. Independentemente da idade, a 

possibilidade de haver CE ou desordens relacionadas deve ser colocada sempre que há sinais 

sugestivos (Leib, 2011 e Tams e Spector, 2011).  

A maioria dos CE é ingerida durante um “ataque” ao lixo ou durante a brincadeira, ou em 

algumas circunstâncias ingerem objetos sem razão aparente. É mais comum ocorrer em cães 

de raça labrador, golden retriever e beagles, machos e menos comum em gatos, sendo as raças 

mais comuns o siames e o persa (Lund, 2006). 

3.5) Sinais clínicos 

    Os sintomas variam dependendo da área de alojamento. Se o CE se encontra alojado na 

cavidade oral ou faringe, os sinais clínicos são geralmente agudos e caracterizam-se por 

salivação, disfagia, pontapear a boca ou pescoço, não deixar mexer na cabeça e no pescoço 

devido à dor, ansiedade ou stress respiratório. Também incluem regurgitação, odinofagia, 

anorexia e tentativas sucessivas para vomitar. Por vezes os CE gástricos são associados a 

obstrução completa ou parcial, e assim causam vómito frequente, como é o caso de bolas de 

pelo tubulares alojadas no piloro. A presença de um CE gástrico causa inapetência, anorexia 

completa e sensibilidade abdominal. Dor e febre sugerem perfuração (Leib, 2011; Tams e 

Spector, 2011 e Chamness 2011). 

    Na presença de um CE livre pode ocorrer vómito intermitente e, se o objeto for pequeno, 

pode até nem causar sinais clínicos durante vários dias. Se o objeto for grande e se este estiver 

alojado no antro, está normalmente associado com vómito frequente (Leib, 2011; Tams e 

Spector, 2011 e Chamness 2011). 

    Ocasionalmente um CE esofágico pode permanecer não detetado durante muito tempo. Os 

sinais crónicos incluem depressão, anorexia, salivação e regurgitação (Tams e Spector, 2011). 

    CE tóxicos causam convulsões ou hemólise. A toxicidade depende do derramamento da 

substância e da duração do contacto com a mucosa. Se o objeto se mantiver por mais de 24h 

ou se está alojado no trato intestinal, endoscopia ou cirurgia de um CE tóxico é obrigatória. O 

apetite volta ao normal assim que o CE seja removido (Tams e Spector, 2011). 
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3.6) Diagnóstico 

    O diagnóstico geralmente está subentendido a partir de história. Muitas vezes o dono 

observa o “ataque” ao lixo ou a deglutição de um brinquedo, etc (Leib, 2011 e Tams e 

Spector, 2011). 

    O Rx deve fazer parte da primeira abordagem em animais que apresentem sinais associados 

a CE, porque, se o objeto for radiopaco (ossos, metais e minerais), obtemos o diagnóstico 

definitivo, a sua localização e configuração. Rx lateral na zona do pescoço, podemos localizar 

fragmentos de ossos impactados no esófago, Rx torácico evidencia sinais de perfuração como 

pneumomediastino ou efusão pleural, Rx abdominal evidencia CE intestinal e dilatação 

gástrica que é compatível com um CE de longa duração. Os Rx são muito importantes na 

localização do CE, pois a decisão de proceder para endoscopia é baseada na história do 

paciente, Sc, e na interpretação do clínico dos Rx. A acumulação de gás e a dilatação 

esofágica e gástrica, resultado da aerofagia, são frequentemente observadas em animais que 

ingeriram CE (Tams e Spector, 2011 e Thompson et al., 2012). 

    Ocorre muito frequentemente que os CE sejam radiotransparentes. Acontece também que 

sejam mistos, ou seja, uma parte radiopaca e uma parte radiotransparente e não sabermos o 

tamanho real do CE. Um contraste negativo é útil em casos de suspeita de CE 

radiotransparente, um bom contraste é o ar pois este não mascara o CE, como acontece com o 

bário (Tams e Spector, 2011 e Thompson et al., 2012). 

    Nos casos em que o Rx seja inconclusivo, é recomendada uma ecografia, pois confirma a 

presença de material estranho, ou deteta sinais orgânicos que sejam compatíveis com a 

presença de CE. É possível avaliar a motilidade, distensão, espessura da parede e sua 

integridade, assim como envolvimento regional (ascite, aumento dos linfonodos e 

pancreatite). Em algumas circunstâncias a administração de água é recomendada para criar 

contraste e assim conseguir distinguir um CE de gás intraluminal (Tidwell, 1992 e Thompson 

et al., 2012). 

    Muitas vezes os CE são achados durante uma endoscopia de rotina em pacientes com 

inapetência ou vómito. Caso isto aconteça deve ser efetuada uma tentativa de remoção. Se não 

for possível a extração, o animal deve ser reencaminhado de seguida para cirurgia. Quando o 

CE for removido e sempre que exista vómito crónico, devemos recolher amostras de biópsia 

do estômago e intestino delgado (Tams e Spector, 2011). 
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    Se não for possível extrair um CE esofágico, dependendo da localização, devemos tentar, 

pelo menos, avançá-lo para o estômago (Tams e Spector, 2011). 

3.7) Diagnósticos Diferenciais 

  3.7.1) Esofagite 

    A esofagite é uma inflamação aguda ou crónica do esófago, e na maior parte das vezes 

resulta da ação mecânica, química ou refluxo de ácido na mucosa do esófago. Esofagite 

severa leva a complicações severas como necrose, perfuração, ou constrição (Guilford, 2005; 

Sherding e Johnson, 2011e Bisset, 2012). 

    A fig 24 apresenta exemplos de esofagite severa e de esofagite moderada. 

 

 

 

 

 

 

 

    A presença de CE é uma das causas mais comuns de esofagite, especialmente em cães. 

Ossos, plástico, agulhas, anzóis e fios que podem lacerar ou mesmo perfurar o esófago e até 

causar necrose. Os CE lineares que causam vómito constante levam a esofagite. Outras causas 

menos comuns são a administração de medicações irritantes como a doxiciclina, corrosivos, 

infeções (candidíase), radiação, ação térmica como queimaduras por ingestão de alimento 

muito quente (Guilford, 2005; Sherding e Johnson, 2011 e Bisset, 2012).  

    Inflamação da porção terminal do esófago causa distúrbio na motilidade e diminuição do 

tónus do EEI (Sherding e Johnson, 2011 e Bisset, 2012 ). 

    Os sinais mais comuns são disfagia, regurgitação, odinofagia, deglutições repetidas e 

salivação excessiva (Guilford, 2005; Sherding e Johnson, 2011 e Bisset, 2012). 

Fig24. Esofagite. A. Esofagite severa com presença de úlceras e 
hemorragia. B. Esofagite moderada (Sherding e Johnson, 2011). 
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    Esofagite deve ser considerada sempre que existe história de anestesia recente, CE, 

ingestão de químicos ou vómito persistente (Guilford, 2005; Sherding e Johnson, 2011 e 

Bisset, 2012). 

    O método mais sensível e específico de diagnóstico é a endoscopia. Anormalidades da 

mucosa incluem hiperemia, aumento da fragilidade, facilidade de hemorragia, superfície 

granular, erosões, úlceras, necrose focal, pseudomembranas e constrições (Guilford, 2005; 

Sherding e Johnson, 2011 e Bisset, 2012). 

  3.7.2) Perfuração esofágica 

    A perfuração esofágica é uma complicação rara e está geralmente associada à presença de 

CE (Butinar, 1993 e Sherding e Johnson, 2011). 

    Objetos irregulares e afiados ou crónicos que causam necrose profunda. Pode ocorrer 

iatrogenicamente durante remoção do CE, ou insuflação excessiva. Também pode ocorrer por 

penetração como mordidas, chumbos, etc (Butinar, 1993 e Sherding e Johnson, 2011). 

    Os sinais clínicos de perfuração são anorexia, depressão, odinoagia, febre e dor local. Tosse 

e dispneia podem ocorrer se a perfuração for localizada no esófago torácico e leva a 

mediastinite ou pleurite. Perfuração cervical leva a deglutições, celulite, abcessos e fístulas. 

Sendo assim, a endoscopia é contraindicada em casos de perfuração torácica do esófago. Se a 

perfuração ocorrer durante a endoscopia pode ocorrer pneumotórax e requer toracocentese 

imediatamente (Butinar, 1993 e Sherding e Johnson, 2011). 

  3.7.3) Megaesófago 

    O megaesófago é a dilatação flácida do esófago resultando de desordens de hipomotilidade, 

como mostra a fig 25. O principal sinal clínico é a regurgitação não relacionada com a 

alimentação que leva a complicações, tais como: perda de peso e pneumonia por aspiração. É 

pouco frequente ocorrer secundariamente a outras doenças. É possível confirmar o 

diagnóstico de megaesófago através de Rx. O esófago normal, na maioria das vezes, não é 

visualizado ao Rx mas, na presença de megaesófago, o esófago encontra-se dilatado com gás, 

alimento ou fluido, tornando-se então visível (Kumar, 2015 e Sherding e Johnson, 2011). 
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    O exame endoscópico não é realizado como rotina em casos de suspeita de megaesófago; 

contudo, pode ser útil realizar uma esofagoscopia para detetar causas obstrutivas de dilatação 

e esofagite; para além de que a anestesia provoca relaxamento do esófago, e quando 

promovemos a insuflação parece haver dilatação mas tal é considerado de artefacto (Kumar, 

2015 e Sherding e Johnson, 2011) 

  3.7.4) Divertículo esofágico 

    O divertículo esofágico é uma saculação na parede do esófago que interfere com o 

movimento natural da ingesta pelo esófago (fig 26). 

 

 

 

 

 

  

 

    Os divertículos são pouco comuns e podem ser congénitos ou adquiridos. Os divertículos 

adquiridos podem resultar de tração externa ou distorção do esófago por adesões 

inflamatórias, impactação de alimento, esofagite, hipomotilidade (megaesófago) ou obstrução 

Fig25. Megaesófago. Marcada dilatação do lúmen do 
esófago (Sherding e Johnson,  2011). 

Fig26. Divertículo (Setas vermelhas ) (Sherding 
e Johnson, 2011). 
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por corpo estranho, tumores, constrições, etc. Divertículos maiores podem tornar-se 

impactados com ingesta ou pelos causando stress pós-prandial, odinfagia e regurgitação. 

Anorexia, letargia e febre também podem ocorrer mas são menos comuns (Sherding e 

Johnson, 2011). 

    O diagnóstico pode ser obtido por Rx ou por endoscopia. A esofagoscopia revela uma 

estrutura sacular na parede do esófago acompanhado de esofagite. Fluído, alimento ou pêlos 

devem ser removidos antes da inspeção do divertículo. A insuflação deve ser cuidadosa pois a 

parede do divertículo é fina e delicada, podendo ocorrer perfuração (Sherding e Johnson, 

2011). 

    Em algumas raças, como os braquicefálicos e os shar-pei, possuem uma depressão no 

esófago que pode ser confundida com divertículo; no entanto, esta desaparece quando 

provocamos a extensão do pescoço (Sherding e Johnson, 2011). 

  3.7.5) Constrições esofágicas  

    As constrições esofágicas (fig 27) são causadas por inflamação ou danos severos que se 

estendem até à submucosa e à muscular da mucosa resultando em fibrose intramural. A 

deposição de colagénio restringe a capacidade de distensão do lúmen e resulta em constrições 

fibrosas. A formação de constrições depende da severidade e da profundidade dos danos 

(Guilford, 2005 e Sherding e Johnson, 2011). 

 

 

 

 

 

 

    As constrições em animais de companhia estão relacionadas com esofagite associada a 

anestesia, esofagite iatrogénica por administração oral de doxorrubicina e clindamicina, 

vómito, trauma por CE esofágicos, refluxo gastroesofágico associado com hérnia de hiato e 

A B 
Fig27. A e B Constrições esofágicas (Sherding e Johnson 2011). 
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pode também ser uma complicação de cirurgia esofágica ou colocação de tubo de 

esofagostomia (Guilford, 2005 e Sherding e Johnson, 2011). 

    Os sinais clínicos mais comuns incluem regurgitação pouco depois da alimentação (apenas 

de sólidos, os líquidos passam espontaneamente), odinofagia, hipersialia, disfagia, perda de 

peso. O apetite mantém-se inalterado. Deve-se suspeitar de uma constrição sempre que os 

sinais de regurgitação surgem depois da anestesia e de cirurgias de esófago, vómito, ingestão 

de CE ou substâncias corrosivas (Sherding e Johnson, 2011 e Guilford, 2005). 

    O diagnóstico de constrição é confirmado radiograficamente ou endoscopicamente, 

podendo neste último ser realizado concomitantemente o tratamento. Radiograficamente pode 

ser difícil de distinguir constrição fibrosa, de inflamação severa ou neoplasia. A 

esofagoscopia é o método de diagnóstico mais fidedigno para confirmação da presença de 

constrições esofágicas e para determinação do diâmetro, comprimento e presença de 

esofagite. A aparência endoscópica é variável mas, na maioria das vezes, surge com uma 

formação circunferencial focal com um anel esbranquiçado de tecido fibroso. É uma região 

muito pouco distensível, o que pode até impedir a passagem do endoscópio (Guilford, 2005 e 

Sherding e Johnson, 2011). 

    A dilatação mecânica por endoscopia é o método com mais sucesso e minimamente 

invasivo, pois por cirurgia convencional existe maior risco de recorrência da constrição 

devido a fibrose na ferida cirúrgica. É usado um cateter de dilatação ou um bougienage, que 

consiste em passar um conjunto de balões dilatadores no canal de trabalho e, quando chegam 

ao local de constrição, são insuflados. Depois do procedimento, deve-se fazer terapêutica para 

a esofagite com um inibidor da bomba de protões como o omeprazol para diminuir os danos 

do refluxo de acido gástrico, metoclopramida para diminuir refluxo promovendo o 

esvaziamento gástrico e aumentando o tónus do EEI, sucralfato para proteger a mucosa e um 

antibiótico de largo espetro como a amoxicilina e ácido clavulânico para prevenir colonização 

bacteriana na mucosa. Deve-se administrar também corticosteroides para prevenir fibrose pós-

dilatação e recorrência de constrição, embora seja controverso (Guilford, 2005 e Sherding e 

Johnson, 2011). 
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  3.7.6) Neoplasia esofágica 

    A ocorrência de neoplasias esofágicas é rara, sendo a mais comum o carcinoma das células 

escamosas no gato. Causa regurgitação, disfagia, ptialismo, perda de peso e anorexia. O 

diagnóstico definitivo é conseguido por endoscopia e biópsia (Sherding e Johnson, 2011). 

  3.7.7) Massas periesofágicas 

    As massas periesofágicas podem causar compressão extraluminal ou invadir localmente a 

parede do esófago e referem como sinais clínicos regurgitação, disfagia, hipersialia e até 

dispneia. Podem ser diagnosticadas por Rx, citologia aspirativa, toracocentese e citologia do 

fluido, e a mais comum é o linfoma mediastinal (Sherding e Johnson, 2011). 

    A endoscopia é útil para avaliar a extensão da obstrução e verificar se a massa é 

intraluminal ou extraluminal (Sherding e Johnson, 2011). 

  3.7.8) Anomalias do anel vascular 

    As anomalias do anel vascular são malformações congénitas dos grandes vasos e seus 

ramos na região do esófago intratorácico (fig28) e causam sinais clínicos de obstrução 

esofágica. O esófago fica aprisionado e envolto por ligamentos, artéria aorta e base do 

coração (Sherding e Johnson, 2011). 

 

 

 

 

 

 

        Animais com este tipo de anomalia têm sinais de regurgitação logo após alimentação ou 

amamentação; no entanto, também pode haver regurgitação desfasada da alimentação, pois 

uma das consequências das obstruções esofágicas no geral é o aparecimento de divertículos 

ou dilatações craniais à obstrução que levam à impactação de alimento. Pode ocorrer 

Fig28. Anomalia do anel vascular. A e B. Constrição do lúmen pelo 
ligamento arterioso (Sherding e Johnson, 2011). 
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putrefacção do alimento impactado e gerar esofagite cranial à obstrução (Sherding e Johnson, 

2011). 

    Radiograficamente, o esófago surge dilatado com alimento e fluido na zona cranial ao 

coração e um ligeiro desvio da traqueia (Sherding e Johnson, 2011). 

    A endoscopia é útil para distinguir a compressão extraluminal causada pelo anel da 

constrição e de outras causas de obstrução e dilatação como, por exemplo, um CE obstrutivo 

(Sherding e Johnson, 2011). 

  3.7.9) Hérnia do hiato  

    A hérnia do hiato (fig29) é a protusão de uma porção de estômago que entra no hiato 

esofágico, e pode ser congénita ou adquirida. As hérnias adquiridas resultam do alargamento 

do hiato e relaxamento dos tecidos envolventes causado por um aumento da pressão intra-

abdominal associado com vómito ou trauma abdominal e provocam sinais clínicos como 

vómito crónico intermitente, regurgitação, salivação excessiva e esofagite secundária a 

refluxo (Burnie 1989 e Sherding e Johnson, 2011). 

 

 

 

 

 

 

    A hérnia do hiato deslizante é a mais comum e é caracterizada por um deslocamento cranial 

de um segmento de esófago, junção gastroesofágica e cardia através do hiato. Pode ser 

diagnosticada radiograficamente e confirmada por endoscopia (Burnie 1989 e Sherding e 

Johnson, 2011). 

  3.7.10) Intussuscepção 

   A intussuscepção consiste numa invaginação do estômago para o lúmen do esófago, e pode 

ser uma complicação de hipomotilidade ou de megaesófago e pode ser diagnosticada por Rx 

Fig29. Hérnia de hiato com refluxo (vermelho) e 
esofagite (azul) (Sherding e Johnson, 2011). 
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ou por endoscopia, observando-se pregas de estômago invaginadas formando uma massa 

intraluminal, podendo causar obstrução e esofagite de refluxo (fig30) (Sherding e Johnson, 

2011). 

 

    

 

 

 

 

    Os sinais clínicos são hematemese, depressão, dispneia e colapso circulatório podendo 

levar à morte, e a severidade depende do grau da intussuscepção (Sherding e Johnson, 

2011). 

  3.7.11) Gastrite 

    A mucosa do estômago apresenta-se irregular e friável em acidentes com gastrite severa. O 

diagnóstico definitivo só é conseguido através de biópsia (Guilford, 2005 e Tams, 2011). 

   Durante a endoscopia podemos observar a existência de eritema (fig31), mucosa 

hemorrágica, espessamento e irregularidade das pregas e erosões. As erosões e a hemorragia 

podem ser uma consequência do stress, doença crítica, trauma gástrico, AINES, agentes 

corrosivos, radiação, isquémia ou erosões crónicas idiopáticas (Guilford, 1990; Guilford, 

2005; Hall, 2007 e Tams, 2011). 

 

 

 

 

 

Fig30. Intussuscepção esofagogástrica. Invaginação das pregas 
gástricas pelo EEI (Sherding e Johnson, 2011). 
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  3.7.12) Anomalias de motilidade 

    A endoscopia é um método importante para o diagnóstico de anomalias de motilidade; no 

entanto, usada sozinha, não tem muito valor. É usado para obter amostras de biópsia pois dá 

evidência sobre a desordem subjacente incluindo gastrite, fibrose, ou IBD. Geralmente estas 

alterações influenciam a motilidade, e estas anomalias levam a acumulação de alimento ou 

fluido com eritema generalizado (Tams, 2011). 

  3.7.13) Erosões e hemorragias 

    As erosões e hemorragias podem surgir em qualquer local do estômago e podem ser únicas 

ou múltiplas. As erosões são defeitos na mucosa que não se estendem até à muscular da 

mucosa e submucosa. Tipicamente são focais, planas ou com depressão mínima. As 

hemorragias referem-se à aparência de petéquias e não a ruturas visíveis da mucosa, e são 

descritas como subepiteliais (fig32). Estas não devem ser consideradas causas primárias dos 

sinais clínicos, sendo elas lesões de stress, trauma, CE, ingestão de substâncias corrosivas, 

radiação, AINEs, idiopáticas (Hall, 2007 e Tams, 2011). 

 

 

Fig31. Gastrite. A. Eritema severo no antro. B. Eritema moderado no 
piloro. C e D. Focos de gastrite no corpo do estômago (Tams, 2011). 

B 

C D 
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  3.7.14) Úlceras gástricas 

    As úlceras (fig33) são mais profundas do que as erosões e atingem a muscular da mucosa. 

Têm uma variedade de causas como CE, desordens que causem aumento da produção de 

ácido, helicobacter, etc. A incidência em cães e gatos é baixa, mas podem ocorrer com o uso 

prolongado de AINEs, doença hepática ou mastocitose (Hall, 2007 e Tams, 2011). 

 

 

 

 

 

 

  3.7.15) Pólipos 

    Pólipos gástricos (fig34) não são clinicamente significativos, são raros e muitas vezes são 

achados clínicos em Rx, endoscopia ou cirurgia. Podem causar náusea e vómito se causarem 

obstrução. Endoscopicamente são protuberâncias pedunculadas que não desaparecem com a 

insuflação máxima. Se forem clinicamente significativos, os pólipos devem ser removidos 

endoscopicamente com o laço de polipectomia e cauterizados ou por excisão cirúrgica (Tams, 

2011). 

 

 

A B C 
Fig32. Erosões e hemorragia. A. Erosão isolada. B. Erosões múltiplas com hemorragia na curvatura 
maior. C. Hemorragia focal subepitelial (Tams, 2011). 

A C 
Fig33. Úlceras gástricas. A. Úlcera no corpo. B. Úlcera no fundo. C. Úlcera profunda no antro, com 
espessamento da mucosa periférica (Tams, 2011). 
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  3.7.16) Bolas de pêlo em gatos 

    As bolas de pelo são, muitas vezes, achados acidentais e não são diagnósticos de uma 

desordem específica (fig35). Bolas de pelo tubulares no antro causam obstrução e são 

facilmente removidas por uma pinça de CE. Se ocorrer vómito, inapetência ou perda de peso 

devemos proceder a recolha de biópsia gástrica e duodenal (Tams,2011). 

 

 

 

 

 

 

 

3.8) Tratamento 

   O tratamento principal é tentar a extração em primeiro lugar. Quando um CE esofágico não 

é possível de retirar via endoscopia, deve ser empurrado para o estômago onde o meio ácido 

pode provocar dissolução ou permite mais espaço para manipulação. Alternativamente, 

remoção cirúrgica do estômago pode ser tentada, sendo mais fácil de executar do que uma 

cirurgia ao esófago. A cirurgia do esófago deve ser evitada sempre que possível devido à 

dificuldade de acesso e fraca capacidade de cicatrização (Leib, 2011 e Tams e Spector, 2011).  

A B 
Fig34. Pólipos gástricos. A. Dois pequenos pólipos no antro. B. Um 
grande pólipo no antro (Tams, 2011). 

Fig35. Bola de pelo desde o corpo até ao antro 
(Tams, 2011). 
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    Não é um procedimento de urgência a menos que o CE esteja a causar obstrução completa 

ou stress respiratório devido a compressão traqueal; neste caso, observamos a existência de 

salivação e engasgos. Se houver sinais de obstrução, é necessário intervenção cirúrgica 

imediata; no entanto, a endoscopia dever ser na mesma realizada anteriormente para ver sinais 

de trauma ou esofagite secundária a refluxo ou vómito ou outros sinais (Leib, 2011 e Tams e 

Spector, 2011).  

    São várias as vantagens do recurso à endoscopia para remoção de CE. É um método rápido, 

demora 5 a 15 mim ou 1 h se o processo for complicado, é eficaz e minimamente invasivo. A 

recuperação é geralmente pouco dolorosa e rápida (o paciente vai para casa em 4h ou no 

máximo em 2 dias); no entanto, a necessidade de anestesia geral como se fosse para cirurgia é 

uma limitação. Outros problemas podem ser levantados quando se trata de um CE: tamanho, 

peso e textura, assim como a força das pinças de remoção (Leib, 2011 e Tams e Spector, 

2011). 

    Objetos lisos são difíceis de apanhar com a pinça e passar pelas contrições naturais 

(esfíncteres); para superar estas dificuldades foram desenvolvidos cestos e pinças de 

endoscopia. Leib (2011) e Tams e Spector (2011) 

    Quando estamos perante situações de incapacidade de tração, dificuldade de pinçar o 

objeto, ou quando existem danos severos no esófago, temos indicação para remoção cirúrgica 

em vez de remoção endoscópica (Leib, 2011 e Tams e Spector, 2011). 

    Muitas vezes, para uma boa recuperação do animal, principalmente em casos de CE 

esofágico, como por exemplo os ossos, é necessário colocar um tubo de alimentação, para que 

o animal não sofra com o atrito do alimento no local afectado e que mantenha reservas de 

energia e nutrientes (Tams e Spector, 2011 e Hodshon, 2014).  

 

3.9) CE esofágico 

    A obstrução esofágica por CE, seja radiopaco ou radiotransparente (fig36), deve ser 

considerada emergência médica pois, quanto mais tempo permanecer no esófago, maior o 

risco de aspiração e de afeções da parece do esófago como, por exemplo, necrose por pressão 

(Leib, 2011 e Tams e Spector, 2011).  
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    Com o avanço da tecnologia, os endoscópios tornaram-se o tratamento de escolha na 

remoção de CE esofágicos. Exploração cirúrgica é preferível em casos de esofagite severa, 

CE perfurantes localizados na zona da base do coração devido ao risco de laceração da artéria 

aorta ou das veias pulmonares (Deroy et al. 2015). A perfuração do esófago distal resulta na 

morte do paciente, por isso é recomendada inspeção cuidadosa do esófago (Tams e Spector, 

2011 e Aertsenes et al., 2016). 

    Complicações como esofagite, constrição e pneumonia por aspiração podem ocorrer, bem 

como outras menos comuns e mais severas, como pneumotórax, pneumomediastino, efusão 

pleural, piotorax, hemotórax, e até mesmo a morte. Sempre que possível, é recomendada 

intervenção imediata para que o grau de danos não piore (Tams e Spector, 2011 e Thompson 

et al., 2012).  

    A remoção endoscópica é vantajosa pois evita processos invasivos, como toracotomia e 

laparotomia, leva a redução significativa de custos e recuperação mais rápida. Permite 

também visualização direta do CE e danos na mucosa; no entanto, a remoção endoscópica 

envolve riscos e complicações, como hemorragia e ruptura. O grau de esofagite observado 

após remoção esta correlacionado com a duração e severidade dos sinais clínicos (Juvet et 

al.,1983 e Tams e Spector, 2011), que por sua vez, depende do tipo, tamanho, localização do 

CE e duração da obstrução (Gianella et al., 2009). 

    Ocasionalmente os animais não demonstram sinais clínicos, como, por exemplo, nos casos 

de obstrução parcial. A duração da impactação do CE pode variar de horas a dias ou semanas 

até surgirem os sinais clínicos e poder ser diagnosticada (Gianella et al. 2009 e Tams e 

Spector, 2011) 

A 
Fig36. CE esofágico. A. Exemplo de CE radiopaco (osso). B. Exemplo de CE 
radiotransparente (pelo) (Tams e Spector, 2011). 
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    Uma extração segura requer avaliação preliminar e seleção do instrumental adequado ao 

caso. Devemos fazer um exame físico e identificar problemas diretamente relacionados com o 

CE, como: dispneia, esforço para vomitar, saliva com sangue, febre e desidratação, e detetar 

problemas que podem piorar com a anestesia geral, como problemas cardíacos (Tams e 

Spector, 2011). 

    Depois do exame físico, deve-se administrar a medicação analgésica e antieméticos como, 

por exemplo, o maropitant ou o dolasetron. Deve também incluir um prefil sanguíneo para 

analisar complicações pré-existentes como leucocitose com desvio à esquerda, que indica 

impactação a longo prazo de um osso, por exemplo, que causa infeção secundária ou 

perfuração. Deve ser realizado um estudo radiográfico para determinar a localização exata do 

CE e a sua conformação e procurar evidência de perfuração esofágica (Tams e Spector, 2011). 

    O animal deve estar sob anestesia geral com tubo endotraqueal com cuff insuflado para 

prevenir aspiração de algum objeto inadvertidamente caído na faringe durante o procedimento 

de extracção (Guilford, 2005; Tams e Spector, 2011 e Chamness, 2011).  

    O endoscópio é inserido lentamente na cavidade oral e, assim que passa a faringe, começa o 

processo de insuflação para melhorar a visualização da mucosa do esófago. É importante 

monitorizar a insuflação, pois o ar vai para o estômago e a consequente dilatação pode causar 

comprometimento respiratório e cardíaco. Com a pinça inserida no canal de trabalho, 

devemos usá-la para libertar o objeto. Uma vez livre e seguro, o endoscópio e a pinça com o 

CE devem ser removidos gentilmente e em simultâneo (Tams e Spector, 2011). 

    Uma extração, para ser bem sucedida, requer boa visualização do CE e da mucosa 

envolvente, utilização firme da pinça, e evitar tração excessiva para reduzir o risco de 

complicações (Guilford, 2005 e Tams e Spector, 2011).  

    Um CE afiado está localizado proximalmente, a pinça pode ser usada para o cobrir assim 

protegemos a mucosa do esófago e o CE pode ser empurrado para o estômago e 

reposicionado. Em alternativa, colocamos o overtube e conseguimos retirar o objeto afiado ou 

cortante via endoscopia e evitar danos. CE afiados levam a perfuração, hemorragia e 

migração. Pacientes com CE perfurantes exibem sinais típicos como enfisema subcutâneo, 

pneumotórax e abcesso local. Ossos irregulares com 2 ou mais pontos afiados, CE de grandes 

dimensões, CE que causem abcessos, são as principais causas de falha na endoscopia. 

Dificuldades na endoscopia estão relacionadas com a natureza, forma, profundidade e duração 
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da impactação. A endoscopia é interrompida quando o risco de perfuração e hemorragia é 

elevada. Depois da realização da endoscopia podem surgir complicações relacionadas, como o 

caso de esofagite, constrição esofágica, pneumonia por aspiração e perfuração, sendo esta 

menos comum (Chen et al. 2012 e  Aertsenes et al.2016). 

    Depois do procedimento de remoção, o endoscópio deve ser reintroduzido para verificar 

danos e se ainda existe algum remanescente do CE. Geralmente algum grau de laceração da 

mucosa ocorre no local de impactação do CE no esófago. A extensão dos danos deve ser 

avaliada e apropriadamente medicada (Tams e Spector, 2011). 

    A remoção cirúrgica de CE esofágico está relacionada com mais dor pós-operatória. A 

toracotomia é o procedimento mais complicado que pode causar alterações na função 

pulmonar devido à dor pós-operatória e podem surgir complicações que põem em risco a vida 

do paciente como: deiscência de sutura ou derramamento de conteúdo, piotórax, mediastinite 

e pleurite (Deroy et al., 2015). Um objeto aprisionado com elevado risco de criar ou piorar 

perfuração pela tentativa de remoção ou presença de necrose esofágica é uma das principais 

indicações para realização de cirurgia. Jejum completo por 24h a 7 dias após cirurgia com 

hospitalização de 1 a 5 são os principais cuidados a ter após cirurgia do esófago (Tams e 

Spector, 2011 e Aertsenes et al., 2016) .  

3.10) CE gástrico 

    Todos os CE retidos, sejam radiodensos ou radiotransparentes (fig37), devem ser retirados 

especialmente, se forem de grandes dimensões, aguçados ou potencialmente tóxicos (Hall, 

2007). 
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     Se não houver sinais clínicos e se o objeto for pequeno e não tóxico, devemos proceder à 

vigilância radiográfica periódica para passagem espontânea. Se hover sinais clínicos 

significativos como vómito persistente, desidratação ou inapetência, o CE deve ser removido 

assim que possível (Hall, 2007 e Tams e Spector, 2011). 

    O estômago deve estar vazio para melhor visualização do CE, pelo que é aconselhado um 

jejum. Antes da endoscopia devemos proceder a uma reavaliação radiográfica para confirmar 

a presença e a localização do CE, pois com 1h de diferença o CE já pode estar noutra 

localização ou até mesmo já não estar presente (Hall, 2007 e Tams e Spector, 2011). 

     O paciente deve estar sob anestesia geral, entubado, e em decúbito lateral esquerdo, pois 

assim o CE tende a migrar para o fundo ou para o corpo do estômago, o que facilita a 

remoção. Objetos com superfícies irregulares tendem a ficar alojados no antro, e aí 

permanecem independentemente do decúbito (Hall, 2007 e Tams e Spector, 2011). 

    O sucesso da remoção de CE gástricos depende de uma boa fixação, para que o objeto se 

mantenha alinhado para o movimento retrógrado desde o estômago para o esfíncter do 

esófago e até ao exterior (Hall, 2007 e Tams e Spector, 2011). 

A B 

C D 
Fig37. Exemplo de CE gástrico. A e B. Presença de CE radiodenso (agulha) C e D. Presença 
de CE Radiotransparente (palha) (Tams e Spector, 2011). 
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    O uso de um overtube pode ser importante para manter a dilatação do esfíncter esofágico 

caudal para que o CE passe facilmente. O overtube, o endoscópio e o CE devem ser extraídos 

em simultâneo. Se estivermos perante múltiplos fragmentos pequenos, o overtube pode ser 

mantido na mesma posição no esfíncter, enquanto avançamos ou recuamos o endoscópio com 

os fragmentos, evitando danos iatrogénicos sobre a mucosa (Tierney, 2009 e Tams e Spector, 

2011). 

    Tal como no esófago, após a remoção do CE o estômago e o duodeno devem ser 

inspeccionados (Tams e Spector, 2011). 

    Raramente é necessária medicação, pois o estômago cura rápido e os Sc relacionados com o 

CE desaparecem logo após remoção. Alimento e água podem ser fornecidos 8 a 12 h após o 

procedimento (Tams e Spector, 2011). 

3.11) CE intestinal 

   As obstruções GI, completas ou parciais, resultam em distúrbios no equilíbrio hidro-

eletrolítico e ácido-base, devido a hipersecreção e sequestro no TGI, exacerbada pelo vómito 

e pela falta de ingestão de fluidos e nutrientes. A maioria dos CE não lineares obstrutivos 

compromete o fluxo sanguíneo do segmento intestinal pela distensão do lúmen, levando a 

edema e necrose progressiva da parede intestinal. Estes fatores contribuem para o aumento 

intraluminal de bactérias patogénicas levando a uma quebra na barreira mucosa, endotoxémia 

e desequilíbrios eletrolíticos e ácido-base (Hayes, 2009 e Leib, 2011). 

    Os CE lineares podem causar obstrução parcial crónica, e uma grande proporção de 

intestino é afetada e torna-se comprometida. São necessárias múltiplas incisões para remoção 

de CE linear, o que aumenta o tempo cirúrgico, contaminação e necessidade de usar de 

material de sutura, podendo levar a deiscências de sutura ou derrame de conteúdo para a 

cavidade abdominal (Hayes, 2009 e Leib, 2011). 

    Na opinião de Leib (2011), os CE intestinais que resultem em obstrução completa não são 

de fácil remoção endoscópica e são considerados uma emergência cirúrgica. O local mais 

comum de impactação de CE é a junção ileocólica. A secreção de fluido para o lúmen 

intestinal e a ocorrência de vómito podem resultar em desidratação severa e shock 

hipovolémico (Leib, 2011). 
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3.12) Exemplos 

  3.12.1) Osso 

   Os ossos não são nada fáceis de retirar depois de estarem alojados no esófago e geralmente 

deixam a mucosa lacerada no local de fixação (Tams e Spector, 2011). Quando se aproxima 

do osso, verifica-se acumulação de saliva e restos de alimento a nível proximal. Esta área 

deve ser aspirada e lavada de forma a obter visualização clara dos pontos de fixação (Tams e 

Spector, 2011). 

    O osso tem de ser libertado dos locais de fixação antes da tentativa de extracção através de 

insuflação para que as paredes do esófago se afastem do osso. Uma vez que o objeto esteja 

livre, é pinçado firmemente e efetuamos uma tentativa de extração, com movimentos 

repetidos de pinçar e puxar até libertar. Também é possível usar pinças de endoscopia rígidas 

inseridas ao longo do endoscópio flexível, pois estas têm mais força de tração (Tams e 

Spector, 2011). 

    Se se conseguir visualizar a extremidade distal do osso e se verificar que esta está inserida 

profundamente na mucosa, não se deve aplicar força para sentido caudal pois corre-se o risco 

de ocorrer perfuração. É aconselhado o uso de um overtube e, uma vez libertado, o osso e o 

endoscópio são retirados simultaneamente efetuando ligeira pressão contra o overtube 

(Tierney, 2009 e Tams e Spector, 2011). 

    Se não for possível retirar o osso retrogradamente, devemos tentar empurrá-lo para o 

estômago, onde geralmente é descalcificado na presença de ácido gástrico, e os seus 

remanescentes passam espontaneamente no trato intestinal sem incidentes. Se estiver 

profundamente implantado na mucosa e impossível de retirar por endoscopia ou avançar para 

o estômago, devemos proceder imediatamente para esofagotomia (Tams e Spector, 2011). 

    A mucosa deve ser cuidadosamente inspecionada após a retirada do osso. Os danos são 

diretamente proporcionais ao tempo em que o osso esteve ali alojado e pode piorar com os 

esforços de extração. Se ocorrerem danos significantivos, devemos administrar sucralfato para 

proteção local/tópica 3 a 4 vezes por dia, antagonistas dos recetores de histamina, como a 

ranitidina, para diminuir a acidez gástrica, e, no caso de haver refluxo, não danificar ainda 

mais a mucosa, antibiótico como amoxicilina ou cefalosporinas. Se a esofagite é severa, um 

inibidor da bomba de protões e metoclopramida devem ser administrados para diminuir o 
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refluxo por aumento do tónus do esfíncter e promover o esvaziamento gástrico (Tams e 

Spector, 2011). 

    A duração do tratamento depende do grau de esofagite e dos danos causados pelo CE. Se 

for significativo manter tratamento por 7 dias, se moderada a severa manter por 2 a 3 

semanas. Se não há evidência de infecção ponderar uso de corticosteroides 2 x dia durante 3 

dias para diminuir a resposta dos fibroblastos e assim promover a fibrose (Tams e Spector, 

2011). 

    Analgesia pode ser necessária para alguns casos. Colocação de tubos de gastrotomia para 

alimentação se os danos forem tão severos que o efeito abrasivo do alimento tem de ser 

evitado (Tams e Spector, 2011). 

   Os pacientes têm alta do hospital 1 a 4 dias após procedimento. Nos casos mais severos 

vigilância endoscópica periódica durante 1 a 3 semanas após remoção é recomendada e nos 

casos particularmente severos a vigilância endoscópica 3 a 5 dias após extracção (Tams e 

Spector, 2011). 

  3.12.2) Bolas de pelo em gatos 

   As bolas de pelo em gatos são um achado acidental e não diagnóstico de uma desordem 

específica. Bolas de pelo tubulares no antro causam obstrução e são facilmente removíveis 

com pinças de remoção de CE (Tams e Spector, 2011). 

  3.12.3) Lineares vs Não lineares 

    Fios, com ou sem agulha e trapos, são um exemplo de CE linear e não linear 

respetivamente. Ambos provocam Sc não específicos e variáveis, relacionados com doença GI 

como anorexia, vómito, diarreia, desconforto abdominal e letargia (Hobday et al., 2014). 

    Os CE lineares possuem elevada frequência de complicações pós-operatórias e de pior 

prognóstico, como necrose intestinal, perfuração intestinal, peritonite, tempo de cirurgia 

longo, hospitalização prolongada, quando comparados com os CE não lineares. Causam 

obstrução parcial e podem não apresentar sinais clínicos tão severos quanto a obstrução 

completa, como anorexia, vómito, letargia e dor à palpação abdominal que pode estar 

relacionada a necrose e perfuração intestinal e peritonite. Animais com CE linear requerem 

mais gastrotomias, enterotomias e recessão e anastomose intestinal do que os animais com CE 
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não linear. Em animais com CE não linear é possível remoção endoscópica (Hobday et al., 

2014).  
    O Rx pode falhar ao revelar CE radiolucentes, mas podem revelar dilatação de segmentos 

intestinais com gás ou fluido; no entanto, não são patognomónicos de obstrução por CE 

(Hobday et al., 2014). 

    Os CE lineares são mais frequentemente encontrados em gatos do que em cães. Quando 

estão fixos na cavidade oral, geralmente na base da língua, ou no piloro, o movimento 

peristáltico progressivo causa plicação ao longo do CE e pode resultar em perfuração e 

peritonite. Sc como vómito, anorexia, depressão, desidratação, intestino plicado à palpação 

são característicos. Podemos cortar o CE nos pontos de fixação anteriormente mencionados e 

vigiar a presença de sinais clínicos. A passagem pode levar 1 a 3 dias. A cirurgia a um CE 

linear a nível intestinal requer múltiplas enterotomias e reparação das perfurações intestinais 

(Leib, 2011). 

    3.12.3.1) Agulhas de costura e fios 

    Trata-se de um CE linear, mais comummente encontrado em gatos do que em cães, devido 

ao seu comportamento de brincadeira (Pratt et al., 2014). 

    Uma agulha localizada na orofaringe está relacionada com o aparecimento de sinais 

clínicos como resistência ao exame oral, hipersiália, sensibilidade cervical à flexão ventral. 

Em alguns casos é possível a visualização da agulha durante o exame físico, e pode ser 

removida facilmente com recurso a endoscopia e sem ocorrência de complicações. Se for 

localizada no estômago e/ou intestino, o exame físico demonstra sinais de sugestivos de CE 

como aumento de tensão nos músculos abdominais ou sinais de dor durante a palpação da 

região abdominal (Pratt et al., 2014). 

     A monitorização intensiva, indução da emése, remoção endoscópica ou cirúrgica, são 

opções de tratamento. Se a remoção não é possível pelas vias não invasivas e se o animal não 

tem sinais clínicos associados ao CE, a monitorização é feita através de Rx, recomendado até 

que se dê a passagem do CE. A intervenção cirúrgica é recomendada em pacientes que 

desenvolvem Sc ou em que a passagem do CE não tenha ocorrido depois de 3 dias (Leib, 

2011 e Pratt et al., 2014).  
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    O prognóstico de um animal com perfuração esofágica difere com a localização, extensão 

dos danos e tempo de intervenção (Pratt et al., 2014). 
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III) OBJETIVOS 

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

que diz respeito à endoscopia como tratamento de eleição para remoção de CE 

gastrointestinais; 

 Abordar os diferentes CE e localizações mais comuns; 

 Acompanhar todas as etapas realizadas na prática clínica, nomeadamente as consultas, 

os exames complementares de diagnóstico, o tratamento endoscópico e a 

monitorização da evolução clínica dos animais em estudo; 

 Fazer uma descrição detalhada dos casos clínicos apresentados; 

 Interpretar todos os dados clínicos em cada caso, fazendo a respetiva comparação com 

a informação disponível na bibliografia; 

 Fazer uma análise dos casos acompanhados, alertando para a importância da 

endoscopia no sucesso do diagnóstico e/ou tratamento; 

 Tecer conclusões relativamente à importância de endoscopia gastrointestinal. 
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IV) CASOS CLÍNICOS 

    Os casos clínicos descritos neste trabalho foram acompanhados no Hospital Veterinário das 

Laranjeiras, Lisboa, Portugal, ao longo de 6 meses de estágio, durante os quais foram 

realizadas 41 endoscopias. Dessas 41 endoscopias assistidas ao longo do estágio, 23 foram 

endoscopias para remoção de CE gastrointestinal, tornando-se assim na amostragem deste 

trabalho. Dessas 23 endoscopias foram selecionadas 5 (3 cães e 2 gatos) com as localizações 

mais comuns de CE em animais de companhia e de desfecho de sucesso, sendo caracterizados 

por idade, raça, género e peso. 3 destes casos foram acompanhados desde a primeira consulta, 

e os outros 2 foram referenciados por outras clínicas. Ambos foram seguidos até ao momento 

da sua alta. 

    Dessas 41 endoscopias, 25 (61%) foram gastrointestinais (das quais 23 foram por CE), 11 

(26,8%) foram respiratórias (das quais 5 foram por CE), 2 (4,8%) otoscopias e 3 (7.3%) 

laparoscopias. 

    O local mais comum para o surgimento de CE (com 82%) foi o trato gastrointestinal. Dos 

casos observados, 18% foram casos de CE (praganas) no trato respiratório. 

    A maioria das endoscopias do trato gastrointestinal foram realizadas a nível do esófago 

(48%) e estômago (44%), sendo também os locais mais comuns para deposição de CE. 

    Dos CE gastrointestinais, a maioria (87%) foram casos cuja remoção endoscópica foi bem 

sucedida, os restantes 13% foram casos onde foi necessário recorrer a cirurgia convencional, 

pois tratava-se de CE radiotransparentes com dimensões superiores ao esperado. 

    A localização mais frequente dos corpos estranhos foi no estómago com 87%, seguido dos 

CE no esófago com 9% e 4% tiveram uma localização mista. 

    A maioria dos animais incluídos neste trabalho (74%) tinha idade superior a 2 anos e eram 

maioritariamente cães (82%). Relativamente ao sexo eram na sua maioria machos (65%). 

    Foras diversas as raças observadas, sendo que a maioria (31%) dos animais não tinham raça 

defenida, seguidos de cães de raça Labrador (18%), Beagle (9%) e gatos de raça Persa (9%). 
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1) CASO Nº 1 - REMY 

1.1) Identificação 

    O Remy (fig 38) é um gato macho inteiro de 3 anos de idade da raça Scotisch Straight com 
3,89kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2) História pregressa 

    No dia 11 de novembro de 2017, Remy foi apresentado à consulta numa clínica devido a 

episódios sucessivos de vómito. Estava habituado a comida seca e a tutora comprou-lhe uma 

lata de alimento húmido, e cuja ingestão lhe provocou diarreia. A veterinária receitou-lhe 

Fortiflora® e a diarreia parou. Passados 2 dias começou a vomitar, primeiro vómito alimentar, 

e depois a espuma sem sangue. Perante estas alterações, foi prescrita uma pasta de malte 

indicada quando se suspeita de presença de bolas de pelo mas não surtiu efeito, pelo que a 

proprietária decidiu ir às urgências do Hospital Veterinário das Laranjeiras. 

    O Remy é um animal que tem sido sempre saudável, com plano vacinal e desparasitações 

em dia. Tem o hábito de brincar com carretos, linhas de costura e elásticos. Foi realizado 

então Rx e este não revelou alterações significativas. Administrou-se Ranitidina 4mg/kg SC e 

Cerenia® (maropitant) 1mg/kg SC e teve alta com Lasa®10mg (famotidina) 1/4 comprimido 

BID durante 10 dias e Cerenia® (maropitant) 24mg 1/2 comprimido SID durante 2 dias. Foi 

recomendada a vigilância de fezes e vómito. 

    No dia 13 de novembro de 2017, o Remy regressou à consulta porque continuava sem 

comer e estava outra vez com diarreia, embora sem episódios de vómito, continuava a fazer a 

medicação prescrita em casa. Apesar deste quadro clínico, o exame físico revelou-se sem 

Fig38 : Foto do Remy tirada no Hospital Veterinário das 
Lanranjeiras. 
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alterações, sem dor abdominal e sem linfadenomegalias. Realizaram-se análises sanguíneas 

(hemograma e bioquímicas) e estava tudo normal. Teve alta com a prescrição de Mirtazapina 

3,75mg/gato a cada 72h e Fortiflora® para mais 5 dias, com ração gastrointestinal para gatos. 

No dia 15 de novembro 2017, continuava sem apetite e os proprietários tinham forçado 

comida com seringa.  

    Ficou internado para re-hidratação, vigilância mais cuidada e administração de medicação 

injetável. 

1.3) Exame físico e sinais clínicos 

    O Remy apresentava sinais de vómito, diarreia, prostração, anorexia, falta de apetite e 

perda de peso. Exame físico sem alterações significativas, com frequência cardíaca e 

respiratória de 196bpm e 36rpm respetivamente, e temperatura a 37,6ºC, sem 

linfadenomegalias, nem sinais de dor à palpação abdominal, apenas desconforto e uma ligeira 

desidratação. 

1.4) Diagnósticos diferenciais 

    Muitas condições podem estar relacionadas com os sinais clínicos acima citados mas, 

devido ao seu comportamento de brincadeira, surgiu a suspeita de corpo estranho. A presença 

de sinais clínicos associados ao desconforto aparente do animal podería também remeter para 

suspeita de pancreatite. 

1.5) Exames complementares 

    Foram realizadas análises sanguíneas (hemograma e bioquímicas) que se revelaram sempre 

normais. Posteriormente foi realizado um Rx (fig 39), que se revelou inconclusivo pois 

aparentava estar normal, sem evidência de CE, de impactação ou dilatação. Em simultâneo foi 

realizado um teste de fPLI (teste qualitativo da enzima Lipase pancreática felina) para 

descartar pancreatite, cujo resultado foi negativo. 
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    A ecografia abdominal é importante nos casos em que o Rx se revela inconclusivo, só 

assim foi possível observar dilatação do estômago com conteúdo líquido e gás com 

peristaltismo diminuído, sem dilatação de ansas intestinais; o restante varrimento abdominal 

encontrava-se normal.  

    A endoscopia foi usada como método de diagnóstico pois, com o tratamento conservativo, 

não se notara melhorias no estado clínico do animal. Desta forma observou-se um CE linear 

ancorado na base da língua que não se encontrava visível aquando do exame fisico.  

1.6) Diagnóstico 

    Presença de CE linear ancorado na base da língua. 

1.7) Tratamento 

  O tratamento de eleição para este caso foi a remoção endoscópica. O Remy foi sedado com 

ketamina 3 mg/kg IM e medetomidina 0,03mg/kg IM, a indução da anestesia com propofol e 

manutenção anestésica com isoflurano inalatório. 

    Através da endoscopia realizada no dia 16 de novembro de 2017, reparou-se que o fio 

estava ancorado na base da língua, e já a provocar lesão no cárdia. O fio foi cortado no ponto 

de ancoragem na incisura angular com o auxílio de uma tesoura de endoscopia rígida devido à 

sua robustez e maior precisão e capacidade de manobra por parte do auxiliar da endoscopia. 

Esta tesoura foi inserida fora do canal de trabalho ao longo do tudo de inserção do endoscópio 

Fig39. Rx LL do remy sem indicação da presença de CE, apenas com 
alguma dilatação das ansas intestinais com gás (seta azul) e conteúdo fecal 
(seta vermelha). Imagem gentilmente cedida por Dr Luís Cruz. 
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até surgir no campo de visão da câmara. Após corte do fio, a sua porção cranial foi removida 

pela boca, deixando visíveis danos na mucosa da incisura angular, cárdia e do EEI (esofagite 

ligeira). A fig40 documenta estes procedimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    O Remy ficou durante a noite para observação e repetir ecografia na manhã seguinte. 

E 
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Fig40. Fotos cedidas pelo Dr. Luís Cruz.Endoscopia do Remy no Hospital Veterinário das 
Laranjeiras (observa-se o fio e os danos causados por este na mucosa). A. É possível 
observar o CE linear (seta azul) a passar ao longo do corpo do esófago (E) e atravessar o 
EEI em direção ao estômago. B. Já no estômago é possível observar o cárdia (Ca), a 
incisura angular (IA) e o corpo do estômago. É possível observar também os danos 
causados na IA (seta vermelha) com edema e inflamação ligeira. C. Uso da tesoura de 
endoscopia rígida como instrumento de corte do CE. D. Imagem endoscópica pós-corte do 
CE linear e danos deixados por ele na IA. E. Danos causados pelo fio no cárdia e no EEI, 
esofagite ligeira. F. Remoção pela boca da porção cranial do fio. Imagens gentilmente 
cedidas por Dr. Luís Cruz. 
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    No dia seguinte, antes da realização da ecografia, reparou-se que o Remy tinha fezes 

impactadas pelo que foi administrada uma ampola retal de Microlax®, tendo defecado 

juntamente com o fio que se mostrou com resistência ao puxar. Após este acontecimento, foi 

então realizada a ecografia e reparou-se no típico aspeto de intestino em acordeão indicando a 

presença de fio no intestino. Foi submetido a cirurgia onde se realizaram várias enterotomias 

para cortar o fio em várias porções do intestino. 

   Ficou hospitalizado mais 2 dias para vigilância pós-cirúrgica, e para administração da 

medicação injetável e evitar complicações como deiscência de sutura e derramamento. 

Reparou-se num aumento súbito de temperatura na ordem dos 38,8ºC a 39,7ºC e iniciou-se 

antibiótico Marbofloxacina 2mg/kg IV SID. 

 1.8) Medicação 

   O Remy ficou internado para fluidoterapia, e iniciou inibidores da bomba de protões e 

protetores gástricos, como o Omeprazol 1mg/kg IV, SID e o Sucralfato   ⁄  saqueta BID, 

analgesia com Buprenorfina 0,02mg/kg IV TID. Depois da endoscopia, iniciou um antibiótico 

devido a laceração já existente no cárdia e na incisura angular, a Ceftriaxona 25mg/kg IV 

BID. Após a enterotomia, iniciou-se Metronidazol, dose procinética, 10mg/kg IV BID, por ser 

um antibiótico com boa ação no trato gastrointestinal com algum poder procinético, 

Marbofloxacina 2mg/kg IV SID, Eritromicina 0,5mg/kg TID PO e, como anti-inflamatório, 

Meloxicam dose inicial de 0,2mg/kg IV e 0,05mg/kg IV SID de manutenção durante 5 dias. 

    Teve alta dia 20 de novembro de 2017 com Eritromicina 0,02 ml TID PO, Marbocyl® 5mg 

(marbofloxacina) 1 comprimido PO SID durante 3 dias, 1 ampola de Ceftriaxona 25mg/kg 

BID IV), 1 saqueta de Laevolac® 1,5ml PO BID. Voltou 3 dias depois para reavaliação, 

retirou-se o cateter e foi medicado com Lasa® 10mg   ⁄  comprimido PO SID, Laevolac® 

1,5ml PO BID, Eritromicina 0,02ml PO TID, Sucralfato   ⁄  saqueta PO BID, Flagyl® 

250mg (metronidazol)   ⁄  de comprimido BID, Cruxial® (Marbofloxacina) 20mg   ⁄    ⁄  

de comprimido PO SID  e Cefabactim500mg (cefalexina)   ⁄  de comprimido PO BID, 

durante 7 dias. 

1.9) Prognóstico 

    O prognóstico foi reservado, pois o diagnóstico não foi precoce, tendo já provocado lesão 
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no cárdia, e porque houve necessidade de cirurgia intestinal que, por si só, pode evoluir com 

complicações.  

 

2) CASO Nº 2 - GRACIE 

    A Gracie é uma gata fêmea inteira sem raça definida, de 9 meses de idade, com 1,800kg, 

sem vacinações e com desparasitações em dia, Fiv/FelV negativa 

2.1) História pregressa 

    No dia 7 de fevereiro de 2018, surgiu à consulta porque o proprietário suspeitava da 

possibilidade de ingestão de um cardaço de sapato nesse mesmo dia de manhã. Já se tinha 

alimentado e não tinha vomitado e estava bem-disposta. 

2.2) Exame físico e sinais clínicos 

    Ao exame físico pudemos observar que estava em bom estado de hidratação, as mucosas 

estavam rosadas com tempo de repleção capilar menor que 2 segundos, Fc de 200bpm, FR de 

16 rpm. Reparamos num ligeiro desconforto no quadrante abdominal cranial esquerdo e 

temperatura de 38.4ºC. 

    Para além do desconforto abdominal, não possuía mais sinais clínicos. 

2.3) Diagnósticos diferenciais 

    Devido à presença de dor no quadrante abdominal cranial esquerdo pudemos suspeitar de 

uma patologia relacionada com os órgãos desde quadrante, sendo estes o estômago, baço, rim 

esquerdo, jejuno e pâncreas; mas, como o dono presenciou a ingestão do cardaço de sapato, à 

partida sabemos o diagnóstico.  

2.4) Exames complementares 

    Análises sanguíneas (hemograma e bioquímicas) são sempre recomendadas em qualquer 

animal com sinais de patologia ou sempre que sujeito a cirurgia, e estas revelaram-se normais. 

As análises foram repetidas à saída e não apresentavam alterações de relevo. 
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    Realizou-se um Rx, que se mostrou com sinais de presença de CE duodenal, e uma 

ecografia, que confirmou a presença de CE duodenal. 

2.5) Diagnóstico 

    Presença de CE linear no estômago e duodeno proximal. 

2.6) Tratamento  

  O tratamento de eleição para este caso foi a remoção endoscópica. A Gracie foi sedada com 

ketamina 3 mg/kg IM, e medetomidina 0,03mg/kg IM; para indução da anestesia geral, usou-

se propofol e, para manutenção, o isoflurano inalatório. 

  A remoção endoscópica do CE linear localizado no corpo do estômago foi feita com o 

auxílio de um fórceps de ponta redonda (fig 41).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    A remoção foi fácil, e não provocou danos aparentes. 

 

 

E 
CE 

CE 
A B 

P P C D 
Fig41. Fotos tiradas no Hospital Veterinário das Laranjeiras, da remoção de CE linear gástrico 
da gata Gracie. A. Esófago (E) normal com anéis típicos de felinos. B. Visualização do corpo 
estranho (CE) linear no Corpo do estômago. C. e D. Remoção do CE com o auxílio de um 
fórceps de ponta redonda (P). Imagens gentilmente cedidas por Dr Luís Cruz. 
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2.7) Prognóstico 

    O prognóstico foi muito bom, pois o CE foi descoberto atempadamente, sem necessidade 

de cirurgia. A Gracie ficou em observação durante a noite para detetar alguma complicação 

ou presença de mais algum CE nas fezes, e teve alta no dia seguinte. 

 

3)CASO Nº3 - SEBASTIÃO 

    O Sebastião é um cão macho castrado, Bulldog Francês, com 3 anos de idade e 14kg, com 

as desparasitações e vacinações em dia. 

3.1) História pregressa 

    No passado dia 15 de janeiro de 2018, o proprietário apareceu a uma consulta numa clínica 

indicando que, no dia anterior, o Sebastião havia ingerido uma colher de café, enquanto estava 

a medicá-lo. Desde então alimentou-se e defecou normalmente, e não teve episódios de 

vómito. Foi, no mesmo dia, referenciado para o Hospital Veterinário das Laranjeiras para 

realização de endoscopia digestiva alta para a remoção do CE. 

3.2) Exame físico e sinais clínicos 

    O exame físico estava normal na clínica, e continuou sem alteração quando se apresentou 

ao Hospital Veterinário das Laranjeiras. O Sebastião não apresentava sinais clínicos. 

3.3) Exames complementares 

   Uma vez que, neste caso, temos o diagnóstico definitivo desde o início, os exames 

complementares realizados, 2 projeções de Rx ( LL e VD) (fig 42), servem para localizar e 

medir as dimensões do CE para mais fácil remoção endoscópica, preparação do material 

necessário e redução do tempo do procedimento.  
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    As análises sanguíneas (hemograma e bioquímicas) estavam normais. 

3.4) Diagnóstico 

    Presença de CE radiopaco (colher) no estômago. 

3.5) Tratamento 

   Para remoção do CE foi então realizada a endoscopia (fig43). Foi sedado com Butorfanol 

0.1mg/kg e Dexmedetomidina 0,1mg/ml IV; para a indução da anestesia, usou-se propofol e, 

para a manutenção, isoflurano inalatório. A remoção endoscópica foi possível com o auxílio 

de uma pinça de 3 pontas. Por ser um objeto com uma forma característica, composto por um 

cabo e uma parte redonda convexa mais larga, a remoção foi difícil pois, muitas vezes, o CE 

soltava-se da pinça na passagem pelos esfíncteres, tendo provocado danos no esfiter esofágico 

inferior (visíveis na fig43 D). 

 

 

 

 

 

A B 
Fig 42. Rx realizados na clínica que recebeu o Sebastião onde é possível visualizar a colher. A. Projeção VD. B. 
Projeção LL. Imagens gentilmente cedidas por Dr Luís Cruz 
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3.6) Prognóstico 

    O prognóstico revelou-se muito bom, uma vez que a ingestão do CE foi detetada 

atempadamente. 

 

4) CASO Nº 4 - PIPA 

    A pipa é uma cadela fêmea ováriohisterectomizada, de 2 anos, de raça Schnauzer gigante, 

com 40kg, com plano vacinal e de desparasitação atual. 

4.1) História pregressa 

    Foi apresentada à consulta no dia 26 de fevereiro de 2018, pois a Pipa tinha andado a 

brincar com pedras e acabou por ingerir algumas delas, e não defecava há cerca de uma 

semana. Este problema era recorrente ou seja, já tinha acontecido várias vezes no passado, 

mas as pedras passaram sem problema pelo trato digestivo, só que, desta vez, não passaram e 

C 

EEI 
A B 

C D 
Fig43. Fotos cedidas pelo Dr. Luís Cruz. Endoscopia do Sebastião no Hospital Veterinário 
das Laranjeiras. A. Podemos observar o Corpo do estômago (C) repleto de alimento. B. 
Envolvida no alimento, podemos visualizar a colher (seta azul). C. A colher foi fixa pela 
sua extremidade mais fina para ser possível atravessar os esfínteres na vertical. D. 
Podemos observar danos na mucosa (seta verde) do esfíncter esofágico inferior (EEI) 
devido à passagem do CE. Imagens gentilmente cedidas por Dr Luís Cruz. 
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foi necessário fazer tratamento. Pensa-se que a ingestão de pedras seja por causa psicológica 

como stress ou ansiedade. 

4.2) Exame físico e sinais clínicos 

    O exame físico estava normal, apresentava poliúria e polidipsia, e sem defecar há uma 

semana. 

4.3) Exames complementares 

    Foram realizadas 2 projeções de Rx na clínica de origem (fig 44) para localizar e medir as 

dimensões das pedras, assim como análises sanguíneas (hemograma e bioquímicas), que se 

revelaram normais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   No Rx foram visualizadas 2 pedras, com dimensões compatíveis com a sua remoção 

endoscópica, sendo então referenciada para o Hospital Veterinário das Laranjeiras. 

 

4.4) Tratamento 

    A Pipa foi preparada para realização de endoscopia (fig 45) para remoção dos CE. Foi 

sedada com Butorfanol 0.1mg/kg e Dexmedetomidina 0,1mg/ml IV; para a indução, usou-se 

propofol e, para manutenção da anestesia, usou-se isoflurano inalatório. 

B A 
Fig44. Imagens de Rx capturadas numa clínica antes do reencaminhamento do caso para o Hospital Veterinário das 
Laranjeiras. A. Projeção LL da Pipa, onde se consegue observar 2 pedras (seta azul) e impactação de fezes (seta 
vermelha). B. Projeção VD onde se observa as 2 pedras (seta azul) e impactação de fezes (seta vermelha). Gentilmente 
cedidas pelo Dr Luís Cruz.  



                                                   Catarina Maria Fernandes Costa  

- 75 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Procedeu-se então à remoção de 4 CE gástricos, de aproximadamente 5 cm cada (fig46), 

por via endoscópica, com o auxílio de um cesto, sendo este o instrumento apropriado quando 

se trata de CE pequenos, redondos, lisos ou rugosos. Foram removidas 4 em vez de 2 pedras 

que se viam no Rx, dado que no tempo que decorreu entre a saída da clínica e chegada ao 

Hospital o animal ingeriu mais 2 pedras. 

P 
P 

C 
A B 

P P C C 
C D 

P P 
P C 

E F 

P C G H 
Fig45. Remoção endoscópica das pedras da Pipa, realizada no Hospital Veterinário 
das Laranjeiras. A. Vizualização de uma das pedras  (P) no corpo do estômago. B. 
C. D. E. Remoção das pedras com o auxilio de um cesto (C). F. G. Uma das pedras 
soltou-se no esófago e repetimos o procedimento para a fixar novamente. H. todo o 
estômago deve ser inspecionado para que não restem outros CE. Cedidas por Dr 
Luís Cruz 
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4.5) Prognóstico 

    O prognóstico foi bom, pois foi detetado atempadamente e não existem danos na mucosa 

relacionados com os CE. 

 

 5) CASO Nº 5 - LE LOUP 

    O Le loup é um cão de raça indefinida, macho inteiro com 14 anos, com 8,600kg. 

5.1) História pregressa 

    O Le loup apareceu a uma consulta no dia 29 de Dezembro de 2017 numa clínica com 

queixa de vómito, hipersiália, prostração, falta de apetite e anorexia. Foi realizado 

Hemograma e bioquímicas sanguíneas que se revelaram normais. Foi ralizado também uma 

Raio x que revelou um CE (osso) no esófago proximal. Dado apresentar um quadro clínico 

complexo, foi referenciado para o Hospital Veterinário da Laranjeiras.  

5.2) Exame físico e sinais clínicos 

    Ao exame físico observou-se uma frequência cardíaca e respiratória elevada, na ordem dos 

190 bpm e 30 rpm, respetivamente e temperatura retal a 39ºC. Apresentava dor na zona da 

faringe e pressões arteriais elevadas 148/84.  

    Os sinais clínicos que apresentava eram hipersialia, vómito, anorexia, odinofagia e 

prostação, engolir em seco/engasgos dolorosos. 

Fig46 A. B. Pós- remoção das pedras da pipa. Fotos capturadas no Hospital Veterinário das Laranjeiras 
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5.3) Exames complementares 

   Já no Hospital Vetarinário das Laranjeiras fez novo Raio x cervical (fig47), que revelou a 

presença de um corpo estranho com radiopacidade de tecido ósseo com 36 mm x 10mm, a 

nível do esófago proximal. Fez-se também um Rx torácico que revelou ligeiro pneumotorax 

esquerdo e enfisema subcutâneo. Realizou-se uma ecografia abdominal, para pesquisa de 

obstruções ou fragmentos no restante tubo digestivo e também para detetar presença de 

derrame pleural, que se revelou sem sinal de CE intestinal ou de obstrução e peristaltismo 

normal, presença de fezes no colón, estômago vazio com estrutura rígida no interior (sonda de 

alimentação). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fizeram-se análises sanguíneas (hemograma e bioquímicas) à entrada (dia 29/12/2017), 

que se revelaram com algumas alterações, principalmente a nível dos leucócitos, dos 

neutrófilos e monócitos (Tabela 1). Estas alterações não foram consideradas significativas, 

uma vez que o resultado ultrapassa apenas ligeiramente o limite superior dos valores de 

referência. 

 

Fig47. Rx do Le loup realizado no Hospital Veterinário das Laranjeiras, onde 
é possível observar o CE, com radiopacidade do tipo osso, localizada no 
esófago proximal (seta azul). Imagem cedida por Dr. Luís Cruz 
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5.4) Diagnóstico 

   Corpo estranho, tipo osso, localizado no esófago proximal. 

5.5) Tratamento 

    No dia 2 de Janeiro de 2018, repetiu-se o hemograma antes da endoscopia. Este revelou 

piorias notando-se um aumento significativo dos leucócitos e dos neutrófilos, que indica 

infecção. 

     O Le loup teve então indicação para endoscopia e foi sedado com Butorfanol 0.1mg/kg e 

Dexmedetomidina 0,1mg/ml IV; para indução da anestesia, usou-se o propofol e, para 

manutenção o isoflurano. 

    Procedeu-se à remoção endoscópica do CE (fig48) com o auxílio de uma pinça de 

endoscopia rígida (por ter mais força de tração do que outro instrumento de endoscopia 

flexível) e de um overtube para proteger a mucosa das arestas pontiagudas do osso, e não 

piorar os danos já causado pelo CE. Aproveitou-se a anestesia para colocação de tubo de 

esofagostomia. Observou-se também perfuração do esófago. Rx pós-remoção não indicou 

complicações como mediastinite/pneumomediastino. Foi recomendado que o Le loup ficasse 

hospitalizado no mínimo 2 dias para vigilância. 

 

Parâmetro Unidades Valor referência Resultado 

Leucócitos x    /µl 6-17 16.85 

Neutrófilos x    /µl 3-12 12.3↑ 

Linfócitos x    /µl 1-4.8 1.6 

Monócitos x    /µl 0.2-1.5 2.5↑ 

Eosinófilos x    /µl 0-0.8 0.3 

Basófilos x    /µl 0-0.4 0 

Eritrócitos x    / µl 5.5-8.5 7.93 

Hematócrito % 37-55 53.8 

Tabela 1: Primeiro hemograma do Le loup no dia 29 de Dezembro de 2017. 
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5.6) Medicação 

    Le loup ficou hospitalizado 10 dias com Patch de Fentanil 50mg   ⁄  de penso, Cefazolina 

22mg/kg IV BID, Metronidazol 10mg/kg IV BID, Metadona 0,4mg/kg IV QUID dependente 

das pressões arteriais, Meloxicam 0,1 mg/kg (toma única) SC, Sucralfato 2,5 ml PO QUID 

para proteção física do esófago, Omeprazol 1mg/kg IV SID  como protetor gástrico por ser  

inibidor da bomba de protões, devido ao vómito, e, como esteve a ser alimentado por sonda, 

Metoclopramida 0,5mg/kg IV BID pelo seu efeito antiemético e procinético.  

    Pelo tubo esofágico, fez-se o suporte nutricional do Le loup utilizando ração diluída, 

amolecida em água e liquefeita de forma a não provocar a obstrução do tubo. 

    Depois da remoção do CE adicionou-se marbofloxacina 2mg/kg IV SID e metoclopramida 

2mg/kg IV SID em infusão contínua, e mesmo assim, o Le loup vomitava. Observou-se lesão 

ao redor do tubo de esofagostomia com exsudado purulento (abcesso) e enfizema subcutâneo. 

Fez-se citologia desse exsudado e foram observados muitos bacilos e neutrófilos com bacilos. 

Introduziu-se Ceftriaxona 25mg/kg IV BID. As pressões continuaram altas (na ordem dos 220 

mmHg) com frequências cardíaca e respiratória e temperatura normais. Então iniciou-se 

Tramadol 3,5mg/kg, quando necessário. 

    Le loup teve alta contra decisão médica, pois os proprietários assim o exigiram, com a 

condição de continuar o tratamento em casa. Levou cateter colocado para administrar 

Ceftriaxona 2,2 ml IV BID, Marbofloxacina 20 mg 1 comprimido PO SID, Metronidazol 250 

O 

A B 
Fig48. Endoscopia para remoção de CE esofágico do Le loup no Hospital Veterinário das 
Laranjeiras. A. Visualização do osso (O), aprisionado na mucosa do esofago. B. Após 
remoção do CE, onde podemos observar esofagite severa e perfuração. Cedidas por Dr. 
Luís Cruz 
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mg 1 comprimido PO BID, Omeprazol 10 mg 1 comprimido PO, Sucralfato 1 saqueta QUID 

durante 4 dias, desinfecção da ferida com Clorohexidina ® e colocação de gelo TID, com 

reavaliação marcada dentro de 4 dias para evolução do hemograma. 

5.7) Evolução clínica 

    No dia 4 de janeiro de 2018, repetiu-se o hemograma para controlo, pois um dos protocolos 

do Hospital Veterinário das Laranjeiras indica que, para os animais internados, deve-se 

proceder à recolha de sangue e realização de hemograma e/ou bioquímicas de 48 em 48h, 

dependendo do caso. Neste hemograma verificou-se um aumento dos leucócitos e dos 

neutrófilos mesmo com a administração de antibióticos. Talvez se deva ao facto do 

aparecimento de um abcesso. Fez-se citologia desse líquido e apresentou muitos bacilos e 

neutrófilos com bacilos. Na tabela 2 estão quantificados os valores obtidos. 

Parâmetro Unidade Valor referência Resultado 

Leucócitos x    /µl 6-17 33.16↑ 

Neutrófilos x    /µl 3-12 27.19↑ 

Linfócitos x    /µl 1-4.8 2.13 

Monócitos x    /µl 0.2-1.5 2.51 

Eosinófilos x    /µl 0-0.8 1.14 

Basófilos x    /µl 0-0.4 0.2 

Eritrócitos x    /µl 5.5-8.5 6.85 

Hematócrito % 37-55 43.61 

 

    Devido ao aumento do número de leucócitos e de neutrófilos, e pela observação de bacilos 

na citologia, introduziu-se Ceftriaxona. 

    No dia 8 de janeiro de 2018, repetiu-se o hemograma à saída do hospital, pois os 

proprietários exigiram a sua alta, com a condição de continuar o tratamento em casa. O 

hemograma revelou piorias a nível dos leucócitos e netrófilos. A tabela 3 contém as 

informações desse hemograma. 

 

Tabela 2: Primeiro hemograma de controlo. 
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Parâmetro Unidade Valor referência Resultado 

Leucócitos x    /µl 6-17 36.04↑ 

Neutrófilos x    /µl 3-12 32.69↑ 

Linfócitos x    /µl 1-4.8 1.74 

Monócitos x    /µl 0.2-1.5 1.41 

Eosinófilos x    /µl 0-0.8 0.17 

Basófilos x    /µl 0-0.4 0.03 

Eritrócitos x    /µl 5.5-8.5 6.73 

Hematócrito % 37-55 43.57 

 

    No dia 12 de janeiro de 2018, o Le loup regressou para reavaliação e, apesar do número de 

leucócitos e neutrófilos continuarem aumentados, apresentou melhorias no hemograma. Essas 

melhorias constam da Tabela 4. 

Parâmetro Unidade Valor referência Resultado 

Leucócitos x    /µl 6-17 21.22↑ 

Neutrófilos x    /µl 3-12 19.49↑ 

Linfócitos x    /µl 1-4.8 0.94 

Monócitos x    /µl 0.2-1.5 0.75 

Eosinófilos x    /µl 0-0.8 0.03 

Basófilos x    /µl 0-0.4 0.01 

Eritrócitos x    /µl 5.5-8.5 6.22 

Hematócrito % 37-55 40.20 

Tabela 4:Terceiro hemograma de controlo realizado aquando da consulta de reavaliação.  

    Manteve Ceftriaxona BID por mais 4 dias, pois esta produziu efeito sofre a infeção. 

    No dia 18 de janeiro de 2018, registaram-se melhorias significativas no hemograma 

(Tabela 5), as pressões arteriais estavam normais, o Le loup tinha apetite e não tinha vómito. 

Realizou-se uma endoscopia para avaliação dos danos, a qual apresentou melhorias 

significativas na reparação da mucosa. 

 

Tabela 3: Segundo hemograma de controlo realizado no dia 8 de janeiro. 
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Parâmetro Unidade Valor referência Resultados 

Leucócitos x    /µl 6-17 12.06 N 

Neutrófilos x    /µl 3-12 9.65N 

Linfócitos x    /µl 1-4.8 1.39 

Monócitos x    /µl 0.2-1.5 0.56 

Eosinófilos x    /µl 0-0.8 0.32 

Basófilos x    /µl 0-0.4 0.15 

Eritrócitos x    /µl 5.5-8.5 6.18 

Hematócrito % 37-55 40.55 

 

    O gráfico 10 serve para observar de forma geral, a evolução dos leucócitos e dos 
neutrófilos do Le loup desde o dia 29 de dezembro de 2017 até 18 de janeiro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Através do gráfico 1, podemos observar que no início do problema (29/dez/2017) o número 

de leucócitos e de neutrófilos ainda se encontrava dentro dos limites dos valores de referência, 

continuando o seu aumento acentuado e repentino até ao dia 4/jan/2018, dia em que se iniciou 

a Ceftriaxona, continuando a aumentar até ao dia 8/jan/2018. A partir do momento que a 

Tabela 5: Quarto hemograma de controlo da evolução dos leucócitos e dos neutrófilos. 

05
10152025303540

x10^3/
 µl 

Evolução dos Leucocitos e Neutrofilos do Le 
Loup 

Leucócitos

Neutrófilos

Limite Superior

Limite inferior

Gráfico 1: Evolução da quantidade de leucócitos e neutrófilos do Le loup ao longo do período 
de hospitalização e controlo depois da alta, sendo o sombreado azul os valores de referência 
para cada um. 
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Ceftriaxona fez efeito, o número de leucócitos e neutrófilos começou a diminuir, o que indica 

que diminuiu a infeção. 

5.8) Prognóstico 

   O prognóstico do Le loup revelou-se pouco favorável, pois a remoção endoscópica foi 

considerada tardia e o grau dos danos causados já era avançado, fazendo com que a 

endoscopia agravasse os danos no esófago. Mas a partir do momento que o antibiótico 

começou a fazer efeito, o quadro clínico começou a melhorar.   
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V) DISCUSSÃO 

    Este trabalho visa valorizar e transmitir a importância da endoscopia como método de 

diagnóstico e de tratamento tendo em vista o bem-estar animal pois, quando comparada com a 

cirurgia convencional, a recuperação é muito mais rápida, menos dolorosa, a ocorrência de 

complicações é rara, e geralmente o prognóstico é muito bom. 

    O presente capítulo pretende tecer considerações sobre as vantagens e desvantagens do uso 

deste procedimento médico em cada caso, mas também fazer uma análise da informação 

obtida em cada caso e comparar, sempre que possível, com a informação bibliográfica 

existente. 

    No que respeita à remoção endoscópica de CE, verificou-se que tal ocorria com maior 

incidência no trato gastrointestinal (Guilford, 2005; Hall, 2007; Leib, 2011; Chamness, 2011 e 

Tams 2011). No Hospital Veterinário das Laranjeiras a maioria (61%) das endoscopias 

realizadas, foi a nível gastrointestinal. Assim, podemos confirmar que tendo em conta os 

casos que observamos, estes reforçam o que já havia sido apurado em estudos científicos 

anteriores. Também foi possível constatar que em animais de companhia o local mais comum 

para impactação de CE é o trato gastrointestinal. Estas conclusões foram também confirmadas 

pelos casos aqui tratados visto que a referida remoção atingiu a expressiva percentagem de 

82% do total das endoscopias realizadas. 

       A impactação de CE dava-se na maioria das vezes a nível do trato gastrointestinal 

superior, que inclui o esófago, o estômago e o intestino delgado proximal. (Guilford, 2005; 

Hall,2007; Chamness, 2011 e Tams, 2011). Tal veio a observar-se na casuística registada no 

Hospital Veterinário das Laranjeiras. Em 87% dos casos registados, o CE se localizava no 

estômago. Pelo que foi detetado nos animais que analisamos, parece-nos legitimo depreender 

que estes casos ilustram o que consta da bibliografia revista, que assinalava o trato 

gastrointestinal superior como o espaço mais comum para impactação de CE. 

    A taxa de sucesso da endoscopia como método de remoção de CE é >80% (Hall,2007 e 

Tams, 2011). Tal veio a comprovar-se no nosso estudo, podendo-se afirmar que atingimos a 

excelente percentagem de 87% de casos bem-sucedidos. Consideramos pertinente dizer que 

este estudo reforça as conclusões avançadas em anteriores investigações.  
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    Os casos deste trabalho foram selecionados por serem casos representativos das 

localizações mais comuns de alojamento de CE em animais de companhia, que me 

despertaram maior interesse, atenção e curiosidade. Assim sendo, estamos perante 1 caso de 

CE esofágico, 3 casos de CE gástrico e 1 caso de CE linear esofagogastricoduodenal. 

     A impactação de CE dos casos tratados neste estudo, acontece devido a hábitos 

alimentares indiscriminados da maioria dos cães, comportamentos de brincadeira de grande 

parte dos gatos, ou um “ataque” ao lixo (Leib, 2011 e Tams e Spector, 2011). 

    Neste trabalho, quando comparamos a epidemiologia dos casos analisados com a referida 

na bibliografia, verificamos que estes não se encontram em concordância, no que diz respeito 

à idade dos animais aquando da ingestão de CE, sendo que é mais comum a ocorrência em 

animais jovens do que em animais de meia idade ou idosos (Leib, 2011 e Tams e Spector, 

2011). Tal facto não coincide com o demonstrado nos resultados deste trabalho, que nos 

mostra que, na nossa amostra de 23 animais, a maioria deles tinha idade superior a 2 anos. 

Independentemente da idade, a possibilidade de haver CE ou desordens relacionadas deve ser 

colocada sempre que há sinais sugestivos (Leib, 2011 e Tams e Spector, 2011). No entando 

Lund (2006) realizou um estudo onde afirma que em média os cães tinham 2,7 anos de idade 

e os gatos tinham 3,3 anos de idade quando lhes foi diagnosticado a presença de CE, e assim, 

indo de encontro aos resultados obtidos neste trabalho.  

     A ocorrência de CE é mais comum em cães do que em gatos, devido aos seus hábitos 

alimentares indiferenciados, no entanto, a frequência de ingestão de bolas de pelo e o 

comportamento de brincadeira dos gatos causa a ingestão de CE (Leib,2011). Esta informação 

está de acordo com a casuística recolhida no Hospital Veterinário das Laranjeiras, onde 82% 

dos animais eram cães e 18% eram gatos, ou seja, dos 23 casos recolhidos, 15 eram cães e 8 

eram gatos. Pelo exposto, queremos puder afirmar que os dados deste estudo corroboram as 

conclusões da investigação veiculada pelos autores que constam da revisão bibliográfica. 

    No que diz respeito ao género, 65% da nossa amostra são machos e 35% são fêmeas, ou 

seja, dos 23 animais aqui representados, 15 eram machos (9 cães e 6 gatos) e 8 eram fêmeas 

(6 cadelas e 2 gatas). Num estudo realizado por Lund (2006) verificou-se que a maioria 

(21,5%) dos cães e a minoria (7,6%) dos gatos que se apresentaram com CE seriam machos, 

podendo então concluir que os resultados da análise da nossa amostra estão de acordo com a 

bibliografia. 
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    No que diz respeito às raças, podemos afirmar que a maioria (31%) dos animais não tinha 

raça defenida, seguido de cães de raça labrador e beagle com 18% e 9% respectivamente, e 

gatos persa (9%). Ou seja, da nossa amostra de 23 animais, 7 (5 gatos e 2 cães) não tinham 

raça defenida, tratavam-se de 4 cães de raça labrador, 2 cães da raça beagle, e 2 gatos da raça 

persa. Num estudo realizado por Lund (2006) foi possível observar que maioria (12.8%) dos 

cães que se apresentaram com CE era de raça labrador, seguidos dos golden retriever com 

4,2%, dachshunds com 3,7% e beagles com 3,3%. Quanto aos gatos, o mesmo estudo revela 

que os persas e os siameses estão entre as raças com mais predisposição para a ingestão de 

CE. Assim sendo é possível constatar que os resultados da nossa amostra estão de acordo com 

a bibliografia. 

    Quando nos referimos aos sinais clínicos, excetuando os casos 2 e 3 (nos quais os 

proprietários observaram a ingestão do CE, não tendo decorrido tempo suficiente para exibir 

sinais clínicos), verificou-se que o motivo em comum que levou os proprietários à consulta, 

foi a presença de vómito, prostração, anorexia e falta de apetite. De todos os animais 

analisados, apenas um (caso nº2) apresentava dor abdominal, o que não permitiu uma 

completa e profunda palpação do abdómen, especialmente na zona mais cranial. Estes sinais 

clínicos encontram-se em concordância com a bibliografia, que descreve que animais com 

impactação de CE demonstram sinais de vómito, inapetência, anorexia, sensibilidade 

abdominal, hipersialia, prostração ou ansiedade, dependendo do local de alojamento do CE 

(Chamness 2011; Leib, 2011 e Tams e Spector, 2011). 

    Depois de uma completa anamnese e exame físico a todos os animais para identificar 

problemas diretamente relacionados com o CE, como: dispneia, esforço para vomitar, saliva 

com sangue, febre e desidratação (Tams e Spector, 2011). Procedeu-se então ao seu 

internamento para que pudessem ter um acompanhamento adequado e com maior vigilância, 

com o objetivo de tornar o prognóstico o mais favorável possível. Seguidamente, efetuou-se a 

recolha de sangue para a realização do hemograma e bioquímica sérica, para analisar 

complicações pré-existentes como leucocitose com desvio à esquerda, que indica impactação 

a longo prazo de um CE que causa infeção secundária ou perfuração (Tams e Spector, 2011) e 

detetar problemas que podem piorar com a anestesia geral, como problemas cardíacos (Tams 

e Spector, 2011). Apesar de não serem fundamentais para o diagnóstico e terapêutica de cada 

caso, acabam por se revelar muito importantes, uma vez que nos dão informação acerca do 
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estado geral do animal, orientando um pouco a nossa opção terapêutica e primeiras 

abordagens a fazer (Tams e Spector, 2011). 

    As alterações mais significativas destes parâmetros podem ser observadas no caso nº 5. A 

presença de leucocitose (por neutrofilia) é uma alteração relativamente inespecífica, que pode 

dever-se a inúmeras causas, sendo a mais provável neste caso, a presença de infeção 

secundária ou perfuração (Tams e Spector, 2011). 

    O Rx e a ecografia são exames complementares de diagnóstico, uma vez que fazem parte 

de uma primeira abordagem por serem úteis para descartar doenças concomitantes, evidenciar 

sinais de associados a CE como a dilatação gástrica (Guilford, 2005; Chamness, 2011; Tams, 

2011; Tams e Spector, 2011 e Thompson et al., 2012). Em todos os casos descritos 

anteriormente foi usado o Rx como primeira abordagem pois, se, através do Rx, os CE forem 

radiopacos (como o que acontece em todos os casos exceto o nº1), o diagnóstico definitivo 

está feito, assim como a localização e a dimensão do CE. Se forem CE radiotransparentes, 

pode se revelar dificei de detetar, mas podem revelar dilatação de segmentos intestinais com 

gás ou fluido; no entanto, não são patognomónicos de obstrução por CE (Hobday et al., 

2014). 

 A decisão de proceder para a endoscopia é baseada na história do doente, sinais clínicos e na 

interpretação clínica dos Rx (Thompson et al., 2012). 

    No caso em que o Rx seja inconclusivo, é recomendada uma ecografia, pois confirma a 

presença de material estranho, ou deteta sinais orgânicos que sejam compatíveis com a 

presença de CE. É possível avaliar a motilidade, distensão, espessura da parede e sua 

integridade, assim como envolvimento regional. Em algumas circunstâncias a administração 

de água é recomendada para criar contraste e assim conseguir distinguir um CE de gás 

intraluminal (Tidwell, 1992 e Thompson et al., 2012). 

     Assim sendo, e compararando com a bibliografia dos parágrafos anteriores, o Rx e a 

ecografia revelaram-se importantes nos casos nº1 e 2 pois, como se trata de CE 

radiotransparentes (fios), ao Rx e à ecografia reparou-se na dilatação do estômago e das ansas 

intestinais e peristaltismo diminuído, em que este último apenas é visível por ecografia. Daí 

que seja importante o uso dos dois métodos como complemento um do outro. 
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     O diagnóstico presuntivo de CE gastrointestinal é feito através de alterações detetadas na 

anamnese, exame físico e exames complementares, ou como ocorre nos casos 2, 3 e 4, em que 

o proprietário observa ou suspeita de ingestão do CE não havendo nenhuma alteração 

patognomónica da doença (Hobday et al., 2014), ou seja, os sinais clínicos não são 

específicos da ingestão de CE, por exemplo, um animal com vómito ou regurgitação pode ser 

devido a malformações congénitas como megaesófago, constrições esofágicas, gastrite como 

causa ou consequência, CE, pancreatite, etc (Tams e Spector, 2011), os sinais clínicos variam 

do local de alojamento do CE, do tamanho, se causa obstrução completa ou parcial ou tempo 

que decorre entre a ingestão e o diagnóstico, podendo alguns passar espontaneamente pelo 

trato gastrointestinal sem provocar sinais (Guilford, 2005; Chamness, 2011 e Tams, 2011). 

   Em todos os casos recolhidos, a endoscopia é o método de eleição e fundamental para 

remoção de CE e perante a observação da presença ou não de danos, a decisão de tratamento 

médico ou não (Guilford, 1993; Guilford, 2005 e Leib, 2011). 

    Animais com CE lineares, exibem sinais clínicos pouco específicos e variáveis como 

anorexia, vómito, diarreia, desconforto abdominal e letargia, sendo os mais característicos 

vómito, anorexia, depressão, desidratação, intestino plicado à palpação (Leib, 2011 e Hobday 

et al., 2014). O Rx pode falhar ao revelar CE radiotransparentes, mas pode revelar dilatação 

de segmentos intestinais com gás ou fluido (Hobday et al., 2014). Esta informação vai de 

encontro ao caso nº 1, sendo um caso de CE linear esofagogastrointestinal, as queixas dos 

proprietários remetem principalmente para a presença de vómitos e diarreia, assim como 

algum desconforto abdominal, falta de apetite, anorexia e desidratação. O Rx e a ecografia 

iniciais revelaram-se inconclusivos, pois só nos deparamos com dilatação das ansas intestinais 

com gás. 

   Os CE lineares possuem elevada frequência de complicações pós-operatórias e de pior 

prognóstico, como necrose intestinal, perfuração intestinal, peritonite, tempo de cirurgia mais 

longo e hospitalização prolongada palpação (Leib, 2011 e Hobday et al., 2014), justificando o 

facto do prognóstico no caso nº1 ser reservado, uma vez que o diagnóstico não foi precoce, 

tendo já provocado lesão no cárdia, e também porque houve necessidade de cirurgia intestinal 

que, por si só, pode evoluir com complicações; assim sendo, o Remy ficou hospitalizado mais 

tempo para monitorização cuidada da passagem do fio pelo intestino. Foram introduzidos 

antibióticos e anti-inflamatórios pois foi submetido a uma cirurgia que pode facilmente 

contaminar (enterotomia); foi introduzido também o metronidazol como procinético para 
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promover o esvaziamento, diminuindo refluxo e aumentando o tónus do esfíncter; e inibidor 

da bomba de protões, uma vez que já existem danos no estômago.  

    Acrescentam que o tratamento adequado para estes casos é o recurso à endoscopia para 

avaliar a extensão dos danos na mucosa e secionar o fio nos pontos de ancoragem que, no 

caso 1 se localizavam na base da língua e na incisura angular e aguardar pela passagem do 

restante fio pelo intestino (Leib, 2011). Nestas situações, como referido na revisão 

bibliográfica, mostra-se vantajoso o uso de um instrumento de endoscopia rígida (tesoura) 

devido ao facto de poder exercer maior pressão e conseguir obter melhor precisão de corte. 

(Lue e Lue 2009 e Tams e Spector, 2011). No dia seguinte reparou-se que o Remy ainda 

possuía sinais clínicos de vómito e dificuldade em defecar e após realização de ecografia 

notou-se que o intestino estava plicado típico de CE linear intestinal, procedendo-se assim a 

várias enterotomias para libertar o fio (Leib, 2011 e Hobday et al., 2014). 
   CE gástricos podem causar gastrite, erosões, hemorragias ou úlceras dependendo do seu 

tamanho e textura. Se os CE forem suficientemente pequenos podem não provocar sinais 

clinicos, e o seguir seu caminho espontaneamente. Os sinais clínicos que acompanham um CE 

gástrico podem ser vómito, salivação, hematemese, melena e anorexia. (Hall, 2007 e Tams, 

2011)   

    Os casos 2, 3 e 4 são casos de CE gástrico e, à exceção do caso 4, não aparentavam sinais 

clínicos pois os proprietários presenciaram ou suspeitaram da ingestão, sendo o tratamento 

precoce e de ótimo prognóstico. Cada um destes 3 casos demonstra a utilidade de 3 

instrumentos diferentes, escolhendo o que melhor se adapta á textura e tamanho de cada CE, 

incluindo a enorme vantagem e importância do overtube (Tierney, 2009 e Tams e Spector, 

2011). Foi escolhida uma pinça de ponta redonda para o caso nº 2 pois tratava-se de um CE 

linear leve e de pequena dimensão envolto em alimento. A extração foi fácil e não provocou 

nenhum dano na mucosa gástrica, possibilitando a sua alta no dia seguinte (Lue e Lue, 2009; 

Chamness, 2011; Tams, 2011; e Moore e Ragni, 2012).  

    Para o caso nº 3, escolheu-se uma pinça de 3 pontas devido à configuração particular do CE 

pois tratando-se de uma colher, possui uma parte redonda convexa com um cabo estreito, 

sendo o principal objetivo manter a posição vertical da colher e assim ser possível ultrapassar 

o EEI. Devido à pressão exercida sobre o CE e à sua conformação provocou ligeira escoriação 
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no esfíncter, mas tal foi considerada irrelevante (Lue e Lue, 2009; Chamness, 2011; Tams, 

2011; e Moore e Ragni, 2012).  

    Relativamente ao caso nº 4, por se tratar de um CE pesado, de grandes dimensões e de 

textura lisa e redonda, o melhor instrumento a usar é um cesto pois é o único capaz de segurar 

e aprisionar o CE no seu interior, fixando-o em vários pontos, impedindo-o de se soltar (Lue e 

Lue, 2009; Chamness, 2011; Tams, 2011; e Moore e Ragni, 2012). 

    A presença de CE é uma das causas mais comuns, especialmente em cães. Ossos, plástico, 

agulhas, anzóis e fios que podem lacerar ou mesmo perfurar o esófago e até causar necrose. 

Se existir perfuração, surgem sinais clínicos como anorexia, depressão, odinoagia, febre e dor 

local, e se esta perfuração se localizar a nível cervical leva a deglutições, celulite, abcessos e 

fístulas (Sherding e Johnson, 2011). Estes dados blibliográficos apontam para o caso nº5, um 

CE no esófago cervical 

    Parece contraditório fazer endoscopia nestes casos de suspeita de rutura esofágica, uma vez 

que o processo de insuflação pode ser prejudicial ao anima (Guilford, 2005 e Sherding e 

Johnson, 2011). Contudo, este processo foi realizado com máxima cautela e insuflação 

mínima, o suficiente para libertar os pontos de ancoragem na mucosa do esófago. A 

endoscopia permitiu no caso nº 5 retirar todo o CE do lúmen esofágico, evitando a incisão do 

esófago e contribuindo para a melhor cicatrização daquela área. 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.  

    Conseguimos perceber pela história pregressa que os animais do caso 1, 4 e 5 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): CE ósseos e CE presentes há 

mais de 3 dias. 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 nº 5 consegue-se observar uma extensa área de hemorragia que parecia ser 

compatível com uma lesão aguda provocada pela remoção do CE, mas não foi possível 
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confirmar durante a intervenção se esta lesão já lá estava ou se foi provocada pela remoção do 

CE, apesar de se ter usado o overtube. 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. Mais tarde o animal 

desenvolveu um abcesso com enfizema subcutâneo, muito doloroso, cuja citologia revelou 

bacilos e neutrófilos com bacilos, sugerindo infeção. As alterações mais significativas no 

hemograma deste caso, foram a presença de leucocitose (por neutrofilia) podendo ser 

relacionada com a presença infeção secundária ou perfuração (Tams e Spector, 2011). Através 

do gráfico 5, podemos observar a evolução no hemograma do Le loup ao longo do tratamento. 

    Pela observação do gráfico 5, podemos constatar que, desde o 1º registo (29/dez/2017), o 

número de leucócitos e de neutrófilos, que ainda podia ser considerado dentro dos valores de 

referência, atingiu picos que denunciavam o agravamento da infecção. Entre os dias 

4/jan/2018 e 8/jan/2018, apesar da administração de Ceftriaxona, continuou a piorar o quadro 

clínico do Le loup. O processo reverteu tendo o número de leucócitos e neutrófilos atingido os 

valores normais, graças ao efeito do antibiótico que permitiu controlar a infecção. 

    A colocação de um tubo de esofagostomia foi um aspeto muito importante para a 

recuperação do animal, pois impedia a acção abrasiva do alimento em conjunto com a ação 

protetora local do sucralfato (Tams e Spector,2011). 

    Felizmente, todos os casos foram bem-sucedidos, uns mais morosos que outros. Todos os 

animais revelaram melhorias significativas ao longo de todo o processo. Os proprietários 

referiram também que os animais voltaram à sua vida normal em casa, sem alterações ou 

recidivas a apontar. 
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VI) CONCLUSÃO 

    Com a realização deste trabalho, os objetivos pretendidos foram atingidos, uma vez que, 

após a revisão da bibliografia, focada sobre a endoscopia na remoção de CE gastrointestinais, 

sua etiologia e localização mais frequentes, procedemos ao acompanhamento e análise 

pormenorizada dos casos clínicos e sua interligação com a importância da utilização da 

endoscopia nos mesmos. 

    A endoscopia, na medicina veterinária, encontra-se ainda em expansão, sendo um meio de 

diagnóstico e tratamento extremamente útil, que nos fornece imagens profundamente 

importantes para a resolução de casos clínicos. 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 contraindicações, que devem ser devidamente ponderadas. 

    A experiência de estágio no Hospital Veterinário das Laranjeiras, permitiu o contacto direto 

com a endoscopia, acompanhar decisões médicas, as vantagens e as desvantagens do uso 

deste procedimento. 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 na resolução de impactação por CE, permitindo do ponto de vista do bem-estar animal 

uma recuperação mais rápida e menos dolorosa de certas condições. 

    Assim sendo, conclui-se que a endoscopia é, sem dúvida, um procedimento médico 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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