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Objetivo:
Apresentar o caso de um filhote de Golden Retriever com diagnóstico radiográfico de 
disfunção/acalasia cricofaríngea.
Relato de Caso:
A disfunção cricofaríngea pode se desenvolver como consequência de diversas desordens 
cricofaríngeas incluindo acalasia cricofaríngea, ausência de abertura cricofaríngea e assincronia ou 
dissincronia cricofaríngea as quais são caracterizadas pelo retardo na abertura do esfíncter esofágico 
cranial em relação ao início da contração faríngea e propulsão aboral do bolo alimentar. Foi recebido 
Golden Retriever, macho, inteiro, de seis meses de idade com histórico de refluxo nasal ao ingerir 
líquido e dificuldade de engolir ração seca. Condição que perdurava há meses segundo os 
proprietários. O animal já havia realizado exame anterior do tórax, aos quatro meses de idade, o qual 
não demonstrou alterações relevantes.  Mediante persistência do quadro foi requisitada nova 
avaliação radiográfica do pescoço, tórax e abdômen. Ao exame simples foi detectado somente 
aumento da quantidade de ar/gás em lúmens de estômago e alças intestinais, porém, sem distensão 
anormal. Nenhuma outra alteração relevante foi encontrada. Na sequência foi administrado por via 
oral volume aproximado de 20 mL de contraste radiográfico iodado (iohexol) onde foi observado 
refluxo nasal do meio de contraste e acúmulo do mesmo em região de faringe e laringe. Pequeno 
volume de contraste foi encontrado em esôfago. O paciente realizou broncoaspiração sendo notado 
contraste radiográfico em traqueia e brônquios craniais e médio direito. Um segundo grupo de 
imagens contrastadas foi realizado agora administrando também por via oral mistura de suspensão 
de sulfato de bário com ração úmida na proporção de 1:1 para simular a ingestão de alimentos e 
verificar de forma grosseira a função de deglutição do paciente. Também houve refluxo nasal do 
agente de contraste com acúmulo do mesmo em região faríngea, coana e porção caudal das 
cavidades nasais. Pouco volume de meio de contraste foi observado no esôfago cervical. Após a 
segunda sequência de imagens contrastadas foi observado distensão gasosa do esôfago torácico. 
Como o paciente realizou excessivos movimentos de deglutição na tentativa de engolir o contraste o 
megaesôfago transitório se deve provavelmente à aerofagia, justificando a presença de volume 
aumentado de ar e gás em estômago e alças intestinais no exame simples do abdômen. Mediante o 
resultado do exame radiográfico e histórico do paciente o diagnóstico presuntivo é de disfunção ou 
acalasia cricofaríngea tendo sido o paciente encaminhado a procedimento cirúrgico (realização de 
miotomia cricofaríngea para alívio da constrição causada pela afecção e proporcionando movimento 
aboral do alimento sem obstrução). O prognóstico do paciente é bom. Os animais acometidos 
podem apresentar ânsia, regurgitação, tosse, aspiração e consequentemente pneumonia aspirativa; 
o que explica a facilidade com que o paciente aspirou o meio de contraste durante a sua 
administração. 
Conclusão:
A acalasia cricofaríngea foi suspeitada por ser uma disfagia faríngea rara, geralmente congênita, que 
acomete principalmente animais jovens, como o paciente apresentado nesse relato, apesar de não 
haver obstrução total do esfíncter esofágico cranial. Na presença de filhotes de Golden Retriever com 
histórico de distúrbio de deglutição deve-se suspeitar e investigar a disfunção cricofaríngea devido a 
indícios de que a raça apresente herdabilidade e predisposição para esse tipo de afecção.


