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Introdução

O esôfago é responsável pelo simples e rápido 
deslocamento da ingesta desde a faringe até o 
estômago. Sua distribuição anatômica começa 
dorsalmente a laringe e segue sob a traquéia, 
desviando-se a esquerda para entrar na cavidade 
torácica. Na região torácica o esôfago passa pelo 
mediastino a direita da aorta penetrando na cavidade 
abdominal através do hiato diafragmático presente no 
músculo diafragma [1]. Inúmeras são as enfermidades 
que podem comprometer a integridade deste segmento 
anatômico e alterar a dinâmica do sistema digestivo em 
ruminantes.

Megaesôfago é o termo utilizado para designar a 
dilatação esofágica resultante de um esôfago com 
hipomotilidade ou aperistáltico secundário a distúrbios 
neuromusculares, ou por obstrução da luz esofagiana. 
A dilatação é resultante do acúmulo de alimento e 
líquido na luz do esôfago, sendo a causa mais comum 
de regurgitação [1,3].

Pode estar classificado em congênito, ocorrendo em 
animais jovens logo após o desmame, sendo 
freqüentemente hereditário e resultante de 
anormalidades no desenvolvimento da inervação 
esofágica ou pela persistência do quarto arco aórtico 
direito; e secundário, ocorrendo devido à ausência da 
motilidade esofágica gerada por uma disfunção do 
nervo vago que pode ocorrer devido a diversas 
enfermidades. Qualquer enfermidade que comprometa 
o reflexo nervoso controlador da deglutição ou que 
obstrua a luz esofagiana pode resultar em dilatação 
esofágica.

Os sinais clínicos que podem ser observados no 
megaesôfago são: esôfago com anormalidade 
funcional, dilatado e repleto com saliva, alimento e 
água, anorexia, ansiedade, inquietação, sialorréia,
tentativas vigorosas de deglutição e regurgitação, tosse
e movimentos de mastigação contínuos, fraqueza 
muscular generalizada e em último caso algum material 
pode ser aspirado pelos pulmões resultando em 
insuficiência respiratória e cardíaca aguda ou 
pneumonia aspirativa [2,3,4,5]. Nos ruminantes o 
megaesôfago pode causar timpanismo por impedir a 
eructação [3].

Esofagiopatias podem ser diagnosticadas através de 
exames radiográficos contrastados e exame endoscópico do 
esôfago, além da observação dos sinais clínicos. Técnicas 
como a fluoroscopia podem ser úteis para esclarecer os 
distúrbios da motilidade. Hematologia, bioquímica e a 
urinálise podem ser exames auxiliares na obtenção do 
diagnóstico.

O tratamento visa combater à causa primária, e garantir o 
retorno ao funcionamento normal do órgão, e pode ser 
prolongado ou não acontecer a tempo. Se a origem do 
megaesôfago for congênita, pode voltar ao funcionamento 
normal com o desenvolvimento da idade do animal. 
Devem-se oferecer aos animais acometidos alimentos 
relativamente líquidos. A toracotomia é indicada para a 
correção cirúrgica de hérnia diafragmática, remoção de 
tumores intratorácicos e correção de anomalias vasculares e 
cardíacas congênitas, que são alterações que podem gerar o 
megaesôfago [7].

O objetivo-se neste trabalho diagnosticar e avaliar o 
megaesôfago caprino através do esofagograma, relatando 
um caso que ocorreu no Hospital Veterinário da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco.

Material e Método

Um caprino sem raça definida (SRD), fêmea, com 
aproximadamente sete meses de idade, foi atendida no 
ambulatório de grandes animais do Hospital Veterinário da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, com histórico 
de regurgitação. O proprietário relatou que os episódios 
ocorriam apenas após ingestão de alimento sólido, além de 
registrar perda de peso, apatia, inapetência e tosse. 

Após a anamnese o animal foi submetido ao exame físico 
onde observou-se um aumento de volume na porção 
cervical ventral direita, tendo como suspeita clínica o 
megaesôfago. O animal foi submetido ao esôfagograma 
com o objetivo de confirmar a suspeita clínica.

Para a realização do exame radiológico foi utilizada a 
projeção lateral para as análises (75,0 kw / 8,0 mAs).
Realizou-se uma radiografia simples e três esofagografias
em tempos distintos, a primeira imediatamente após a 
administração do contraste (t=0), a segunda foi realizada 
cinco minutos após a t=0 (t=5), e a terceira foi realizada 
dez minutos após a t=0 (t=10). 

Resultados e Discussão



Na radiografia simples (figura 1A), observou-se 
conteúdo radiopaco na luz esofágica, dorsal a base do 
coração, situado entre o 2º e 6º pares de costelas, com 
densidade e aspecto semelhantes ao conteúdo ruminal. 
Na esofagografia em t=0 (figura1B), constatou-se uma 
dilatação do esôfago, cranial ao conteúdo radiopaco 
descrito na radiografia simples. Na radiografia em t=5 
(figura 1C), realizada na mesma projeção anterior, 
possibilitou concluir que o contraste não evoluiu para o 
rúmen. Nesse momento, optou-se por inserir uma sonda 
na luz esofágica, o que foi feito sem observação de 
resistência de passagem no seu trajeto até o rúmen. A
esofagografia em t=10 foi realizada com o paciente 
sondado, (figura 1D). Na interpretação radiográfica não 
foi visualizada qualquer modificação quanto aos 
achados já descritos anteriormente. 

Associando-se os sinais radiográficos descritos, 
conclui-se que se trata de uma dilatação esofágica 
cérvico-torácica, cranial ao conteúdo observado e 
descrito na luz do esôfago, compatível com conteúdo 
alimentar, sendo o quadro sugestivo de megaesôfago. 
Com base nas avaliações, definiu-se tratar de dilatação 
esofágica comprometendo as regiões cervicais e 
torácicas, com presença de conteúdo alimentar na luz 
do esôfago torácico, sem passagem de contraste para o 
estômago.

Não foram encontrados relatos, na bibliografia 
pesquisada, da ocorrência desta enfermidade em 
caprinos no Brasil. Pôde-se concluir que o 
megaesôfago em caprino é facilmente diagnóstico pelo 
exame radiográfico contrastado, sugerindo que este 
seja o primeiro caso no país.
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Figura 1. Fig. 1A - Radiografia simples, onde pode-se  observar conteúdo radiopaco na luz esofágica, dorsal a base do coração, situado entre o 
2º e o 6º pares de costelas; Fig. 1B - Esofagografia imediatamente após a administração do contraste onde se constatou uma dilatação do esôfago, 
cranial ao conteúdo radiopaco descrito na esofagografia simples; Fig. 1C -  Cinco minutos após a administração do contraste uma nova radiografia 
foi realizada, na mesma projeção anterior, o que possibilitou a conclusão de que o contraste não evoluiu para o rumem; Fig. 1D -  Dez  minutos após 
a administração do contraste, com o paciente sondado, realizou-se uma nova esofagografia; Fig. 1E - Dilatação cervical ventral (seta).


