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Esophageal obstruction often causes serious disorders

and can compromise the life of horses. Most of the cases

are due to coarse foods or foreign bodies, the rapid

diagnosis and treatment of this condition can

significantly alter its prognosis. The objective of the

work is to report the case of a mare, attended at the

Veterinary Hospital of UNIFRAN with the presence of

food content in the nostrils; difficulty swallowing;

swelling near the throat, diagnosed with esophageal

obstruction. Drug therapy was instituted without success,

the removal of the obstructive material came

through videoesdoscopy, however the appearance of

ulcers in the affected portion, these being the specific

complications cases.

Um equino, fêmea, Mangalarga 345 kg, nove anos de

idade, foi atendido no Hospital Veterinário da

Universidade de Franca, onde o tutor relatou que ao se

alimentar o animal passava a expelir o conteúdo pela

narina, sem capacidade de deglutição. Na avaliação clínica

constatou-se aumento de volume de consistência firme na

região do esôfago próximo a garganta. A sondagem

nasogástrica foi realizada, porém sem sucesso devido à

obstrução, e na endoscopia foi possível identificar

presença de tecido inflamatório exuberante no final do

terço proximal da região cervical, que impediu a

progressão do endoscópio. No exame radiográfico

digitalizado observou presença de conteúdo circular na

região descrita (Figura 1). Como tratamento terapêutico

utilizou-se ocitocina (10UI/animal, QID, IM, por 5

dias), tiocolchicosídeo (1mg/100kg, QID, IM, por 5 dias)

dexametasona (0,2mg/kg, SID, EV, por 5

dias), sulfadoxina e trimetoprim (10mg/kg, SID, EV, por

12 dias), dipirona e hioscina (25mg/kg/EV, QID, por 14

dias), além disso, cloridrato de ranitidina (1,5mg/Kg, EV,

BID) e terapia suporte foi realizada durante todo o período

de terapia. Após quatro dias iniciais ao tratamento clínico

realizou-se exame radiográfico e novamente o

procedimento de endoscopia, sendo possível identificar

uma estrutura circular definida, bem como retirá-la com

auxílio da pinça endoscópica, identificado o fruto

da Acromonia aculeata popularmente conhecido como

coco de macaúba. A terapia clínica foi continuada,

acrescida de sulfadoxina e trimetoprim (333,4mg/Kg, SID,

VO por 20 dias)

e sucralfato (40mg/kg, BID, VO, por 20 dias), todavia o

animal ainda apresentava episódios de engasgos

frequentes. No término de vinte dias, o animal recebeu

alta médica. Dois meses após, o tutor relatava que a égua

apresentava episódios esporádicos de engasgos, então o

animal retornou ao Hospital para nova endoscopia,

havendo resistência esofágica a passagem do endoscópio,

estando o esôfago novamente obstruído. Contudo o

problema foi solucionado com sondagem nasogástrica,

que fez com o que o conteúdo alimentar parado

progredisse para o estomago. No mesmo momento, nova

endoscopia foi realizada e detectou-se úlcera na mucosa

esofágica com presença de edema perilesional. Diante

disso, um novo protocolo terapêutico foi implantado com

dexametasona (0,2mg/kg, SID, EV por 4 dias) após isso

aplicação semanal de triancinolona (0,2mg/kg, IM -

3 semenas), ceftiofur (2,2mg/kg, SID, IM, por 10

dias), gastrozol (1g/57kg, SID, VO, por 30

dias), sulfametoxazol e trimetoprim (333,34mg/kg, BID,

VO, por 30 dias) e suplementos vitamínicos.

Semanalmente o animal foi avaliado por endoscopia,

sendo que na primeira semana observou-se melhora

clínica da região ulcerada, o tratamento estipulado por

trinta dias foi suficiente para que no término deste

período a área ulcerada estivesse reepitelizada e não

houvesse episódios de engasgos.

Figura 1 – Presença de conteúdo circular no exame radiográfico

Fonte: Hospital Veterinário UNIFRAN.

CONCLUSÕES

Diante do exposto, conclui-se que os casos de obstrução

esofágica são considerados emergências e que estes

devem ser diagnosticados e solucionados de forma ágil,

uma vez que comprometem a vida, a saúde e nutrição do

animal afetado. A rápida resolução e o

monitoramento pós-intervenção de obstrução

esofágica confere melhora no prognóstico dos animais e

redução de complicações posteriores.
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