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As obstruções esofágicas quase sempre se constituem em um quadro de

emergência clínico cirúrgica, podendo ocorrer em qualquer animal doméstico,

sendo mais comum nos equinos, ovinos e bovinos. Pode resultar em extensa

lesão tecidual, com consequente formação de tecido cicatricial e estreitamento,

ou em perfuração esofágica. As estruturas mais comumente identificadas como

causadoras de obstrução são frutas ou caroços de frutas. Procedimentos

cirúrgicos no esôfago apresentam prognóstico reservado a ruim, principalmente,

devido à estenose esofágica. Dessa forma deve-se optar por procedimentos

menos invasivos. Sendo assim, objetivou-se neste trabalho relatar um caso de

obstrução esofágica na porção aboral à orofaringe em um equino atendido no

ambulatório de grandes animais do Hospital Veterinário (HOVET) da UFRPE. O

animal era sem raça definida, pesava 370 Kg, de pelagem Tordilho e tinha

aproximadamente 12 anos de idade. Segundo o proprietário, há três dias o animal

havia comido uma manga e a partir deste episódio sempre que comia ou bebia

algo, retornava pelas narinas. Ao exame clínico o animal encontrava-se em

estação e com a cabeça e pescoço estendidos, Tº retal de 38,7 ºC, linfonodos

pré-escapulares aumentados, mucosas congestas e com halo toxêmico,

desidratação 12%, taquicardia (88 bpm) e com dispneia inspiratória. O animal

apresentava ainda pedaços de capim nas narinas e tosse. Na palpação do

esôfago sentiu-se uma massa logo após a orofaringe e ao realizar uma

ultrassonografia visualizou-se imagem hiperecóica com sombra acústica

sugestivo de corpo estranho aboral a orofaringe com formato semelhante ao de

um caroço de manga. Tentou-se passar uma sonda nasogástrica, porém sem

sucesso. O animal foi anestesiado com Detomidina e mantido em venóclise onde

recebeu em média 20 litros de NaCl 0,9% IV. Com a ajuda de um abre boca

tentou-se retirar o corpo estranho manualmente pelo sentido oral, também sem

sucesso. Foi decidido então fazer um acesso cirúrgico ao esôfago, porém sem

incidi-lo, para que, com massagem do órgão no sentido cranial, aliado à remoção

manual pela boca do animal, fosse possível acessar o corpo estranho e retirá-lo,

de maneira mais conservativa. O procedimento foi realizado, sendo removido um

caroço de manga. O procedimento foi realizado, sendo removido um caroço de

manga. O animal ficou internado e passou a ter uma dieta adaptada com capim

verde cortado em partículas pequenas. Como tratamento pós-cirúrgico e

profilático (broncopneumonia) utilizou-se Penicilina G Procaína e Benzatina

(20000 UI/Kg IM), Gentamicina (4,2 mg/Kg IV), Flunixim meglumine (1,1 mg/Kg

IV) e Ranitidina (1,5 mg/Kg IV). No dia seguinte ao procedimento realizou-se

hemograma, dosagem de PPT e fibrinogênio, e bioquímica sérica para avaliação

da função renal e hepática.

Figura1. Fig. 1A, Animal descrito no caso; Fig. 1B, Transoperatório em que está sendo reduzido espaço morto; Fig.
1C, Sutura da pele tipo Donatti ; Fig. 1D, Corpo estranho (caroço de manga) retirado do esôfago.
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O hemograma revelou uma leucopenia com desvio acentuado à esquerda e

hiperfibrinogenemia demonstrando a presença de um foco inflamatório grave. Na

bioquímica sérica observou-se azotemia, provavelmente devido à desidratação,

aumento acentuado de AST, devido à lesão muscular tanto do esôfago quanto do

procedimento cirúrgico. Após o terceiro dia de internamento realizou-se um

segundo hemograma observando leucocitose por neutrofilia, indicando

progressão da resposta ao processo inflamatório. O animal evoluiu para um

quadro de broncopneumonia aspirativa, complicação comum em casos de

obstrução esofágica, passando apresentar secreção mucopurulenta nas narinas,

o protocolo terapêutico foi mantido associando-se Cloridrato de Bromexina

durante sete dias. O animal recebeu alta médica após 22 dias de internamento

com restrição de alimentos grosseiros. Constatou-se neste relato que a obstrução

esofágica se trata de uma emergência demandando rápida assistência aos

animais e que, quando for possível adotar um procedimento menos invasivo para

sua correção este deve ser escolhido, para melhorar o prognóstico evitando as

consequências desagradáveis de uma esofagotomia.
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ABSTRACT
Esophageal obstructions constitute an emergency. The treatment can lead to stenosis or fistula. Identified agents are fruits or its seeds. The equine was

a mongrel, 370 kg, 12 years old. The owner said it had eaten a mango. Since then every time it ate, it had nasal reflux. Physical examination revealed

extended head and neck, rectal temperature of 38,7ºC, increased pre-scapular lymph nodes, congested mucous toxemic halo, dehydration 12%, heart

rate 88 bpm, and dyspnea. Food debris observed into the nostril and cough. Neck palpation reveled a mass inside the esophagus with an oropharynx

location. Ultrasound showed one hyperechoic aboral body oropharynx with a format similar to a mango seed. Animal anesthetized using Detomidine.

Using a mouth opener, an attempt made to oral removal, without success. Surgical removal without esophagostomy carried out combined with direct

massage of the organ in the oral direction. Via mouth, it became possible the manual removal of the seed. The postoperative treatment included

Benzathine penicillin G and Procaine (20,000 IU/kg IM), gentamicin (4.2 mg/kg IV), flunixin meglumine (1.1 mg/kg IV) and Ranitidine (1.5 mg/kg IV).

Twenty-four hours after the procedure, the animal feed with green grass triturated into small particles. Despite treatment using antibiotics, after 72 hours

the animal had pneumonia. The animal treated for seven days with bromhexine hydrochloride. After 22 days of hospitalization, animal received discharge

with a recommendation to ovoid roughage feeds. This case showed that a minimally invasive surgical treatment could help to improve the postoperative

prognosis.


