
FÍSTULA BRONCOESOFÁGICA EM CARNEIRO DA RAÇA 

DORPER ORIUNDO DO HOSPITAL VETERINÁRIO DA 

UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO (HOVET UNISA)

Giovanna Daniele Ribeiro Taccani ¹, Amanda Luzia de Sousa Lima1, Vanessa Guedes de 

Oliveira2, Caio Pedronese Nespoli da Silva2, Julia Mitie Yamamora3, Rodrigo Silvério Ferreira 

da Cruz2, Kátia Oliveira Pimenta Guimarães1, Atilio Sersun Calefi1.

Universidade de Santo Amaro – UNISA, Departamento de Patologia Animal, São Paulo, SP, 

Brasil. gitaccani@hotmail.com

O termo fístula broncoesofágica é

utilizado para a comunicação anormal

entre o lúmen esofágico e estruturas

adjacentes, mais comumente o sistema

respiratório. Essa condição é descrita

de maneira congênita e adquirida,

sendo as adquiridas mais comuns e

decorrentes de traumas, neoplasias,

substâncias tóxicas, infecção crônica e

abcessos. Em animais de produção não

há relatos sobre essa condição, sendo

sua origem desconhecida.

Introdução

Um macho ovino de raça Dorper de seis

anos de idade, oriundo do Hospital

Veterinário da Universidade Santo

Amaro, SP, apresentava sinais clínicos

de taquipneia, apatia e episódios de

tosse após ingestão de alimentos. Em

exame físico escore corporal médio,

normocardia, taquipneia, movimentos

ruminais normais e hipertermia. Animal

veio a óbito subitamente, foi realizado

exame necroscópico do animal.

Figura 2: Fístula broncoesofágica em terço médio de

esôfago. Comunicação com lobo pulmonar direito.

Figura 1: Animal ovino da raça Dorper em

timpanismo cadavérico.

O carneiro relatado apresentava sinais

clínicos inespecificos, entretanto a tosse

após a ingestão de alimento ou água é o

sintoma mais comumente descrito para

pequenos animais. Embora não haja relato

sobre fístula broncoesofágica em

ruminantes, a sintomatologia semelhante

permite relacionar com outras espécies.
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Conclusão

Durante a avaliação necroscópica dos

órgãos, notou-se em terço médio do

esôfago torácico uma fístula com

comunicação ao lobo pulmonar direito,

formando em porção cranial e medial de

parênquima pulmonar uma área

encapsulada medindo 24,5 cm x 22,0 cm x

9,4 cm preenchida por abundante

quantidade de conteúdo ruminal. O lobo

pulmonar direito estava aderido a pleura

parietal e apresentava fibrina. Não foram

observados outros achados macroscópicos

significativos. Ao exame microscópico

pulmão com abundante quantidade de

tecido conjuntivo fibroso com colônias

bacterianas em cocos, na porção caudal do

lobo pulmonar alveolos não apresentavam

fibrose e bactérias.


