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Introdução

     Intussuscepção é a invaginação de uma parte do 
trato gastrintestinal (intussuscepto) no lúmen do 
segmento contíguo (intussuscipiente) [2]. Nesse 
distúrbio, a excessiva motilidade do peristaltismo força 
um segmento do intestino para o interior do segmento 
adjacente [6]. A enfermidade ocorre normalmente em 
animais jovens, tendo como fator predisponente a 
hipermotilidade secundária a enterites virais, 
bacterianas, parasitárias, corpo estranho linear ou 
cirurgia abdominal prévia, porém em muitos casos são 
idiopáticos [1].

    Os sinais clínicos mais comuns são de êmese, 
regurgitação, dor abdominal, fezes mucosas ou 
mucosanguinolentas, dispnéia, anorexia, depressão e 
desidratação [1]. Intussuscepções crônicas podem 
causar diarréia sem muco, hematoquezia, vômito ou 
dor abdominal. Enteropatia com perda de proteína em 
cães diarréicos jovens sugere intussuscepção crônica, 
que tipicamente provoca perda de proteína apesar da 
ausência de hemorragia [5].

   A intussuscepção pode causar uma obstrução parcial 
ou total; animais com obstrução parcial, que mantém 
um equilíbrio eletrolítico razoável, podem sobreviver 
por semanas caso não haja isquemia na área envolvida. 
Contudo, animais que apresentam obstrução total com 
envolvimento da vascularização do intussuscepto, 
podem desenvolver uma toxemia resultante do aumento 
da permeabilidade da parede intestinal ou até mesmo 
peritonite devido à necrose da área lesionada [1].   

    O diagnóstico é baseado a partir da anamnese, 
exame físico e dos exames complementares como o 
ultra-som abdominal e radiografia simples, sendo a 
ultra-sonografia considerada o método de eleição para
essa avaliação [3].

    O tratamento é feito através da laparotomia exploratória, 
após a estabilização do paciente com fluidoterapia e 
iniciada a antibioticoterapia para reduzir a translocação 
bacteriana das alças intestinais estagnadas [8]. Durante a 
cirurgia pode-se tentar a redução manual, quando não há a 
formação de aderência e quando as alças intestinais 
estiverem íntegras. A enterectomia seguida de 
enteroanastomose é recomendada quando a coloração 
estiver alterada e houver ausência de pulsação arterial e 
contração da camada muscular [1, 2].

      O objetivo do presente trabalho é relatar o diagnóstico 
de intussuscepção intestinal em cadela através da ultra-
sonografia abdominal.

Material e métodos

       Foi atendida pelo serviço de uma Clínica Veterinária 
Particular, localizada na Região Metropolitana do Recife, 
uma fêmea canina, com idade estimada em torno de 1 ano, 
da raça Pastor Alemão Branco, com peso de 15 kg. A 
paciente veio encaminhada de outra clínica veterinária para
internação. Na anamnese, a proprietária informou que não 
sabia o histórico da paciente, pois a havia pego na rua no 
mesmo dia, mas estava apresentando prostração, anorexia e 
diarréia. Ao exame clínico, a cadela apresentava estado 
nutricional ruim, mucosas congestas, temperatura corporal 
de 40,1°C, desidratada, dispnéica e com sensibilidade a 
palpação abdominal.  A paciente foi submetida à 
fluidoterapia com NaCl 0,9% e uma ampôla de glicose 
50% diluída no soro. Enquanto o resultado do hemograma 
era aguardado, o tratamento foi feito de acordo com os 
sinais clínicos que a paciente apresentava (dipirona sódica 
25mg/kg, S.C, TID, até a temperatura normalizar; 
enrofloxacina 5mg/kg, S.C, BID). O resultado do 
hemograma apresentou hemoconcentração, 
hiperproteinemia e leucocitose 49,3(mil/mm3), a pesquisa 
para hematozoários e inclusão viral foi negativa. Em vista 
da anamnese, e do exame clínico e do resultado do 
hemograma suspeitou-se a princípio de piometra.



    A cadela foi encaminhada para a realização do 
exame ultra-sonográfico abdominal. Para a realização 
do exame, foi necessário fazer antes a tricotomia ampla 
do abdômen ventral até o apêndice xifóide e 
estendendo-se lateralmente até os dois últimos pares de 
costelas do lado direito e esquerdo. Após a tricotomia, 
foi aplicado sobre a pele gel. O exame da cavidade 
abdominal foi realizado em decúbito dorsal, com 
aparelho de ultra-som LOGIQ 100 PRO®, transdutor 
linear de 7,5 MHz e convexo de 5,0MHz. Durante a 
realização do exame não foi visibilizado alteração 
uterina, mas na região mesogástrica observou-se uma 
estrutura de aspecto tubular de multicamadas que, em 
corte transversal, caracterizava a forma de “alvo” e as 
alças intestinais apresentavam paredes espessadas e 
dilatadas, medindo cerca de 1,8 cm de diâmetro, sendo 
o quadro compatível com intussuscepção intestinal. 
Optou-se por realizar o exame complementar 
radiográfico simples, para este foi utilizado filme 
kodak® 24x30cm e um aparelho de raios x Emic®

10050 com capacidade operacional de 100 miliampéres 
(mA) e 90 quilovolts (Kv), revelando exuberante 
volume gasoso em segmentos intestinais, sugerindo um 
quadro obstrutivo.

     Frente ao diagnóstico de intussuscepção intestinal, a 
paciente foi encaminhada para o Setor de Cirurgia da 
mesma clínica para uma laparotomia exploratória. Foi 
acrescentada, ao pré-operatório, a cefalotina sódica 
(30mg/kg I.V). Durante a laparotomia foi necessário
fazer a enterectomia seguida de enteroanastomose, pois 
parte do segmento da alça intestinal estava com a 
camada serosa lesionada, bastante inflamada e textura 
friável. Ao término da cirurgia, foi acrescentado ao 
protocolo o antiinflamatório não-esteroidal
(cetoprofeno 1mg/kg S.C, SID, durante 5 dias), a 
antibioticoterapia foi alterada para metronidazol 
(15mg/kg I.V, BID, durante 5 dias) e cefalotina sódica 
(30mg/kg, TID, durante 10 dias) e dimeticona (20 
gotas, por via oral, TID, durante 3 dias) para eliminar o 
excesso de gases no intestino. 

A recuperação da paciente, nas primeiras 48 
horas, foi surpreendentemente favorável, a mesma 
permaneceu internada com dieta alimentar líquida 
durante os três primeiros dias e, depois, gradativamente 
foi passando de ração pastosa até seca. Após dez dias 
foram retirados os pontos, a paciente estava ativa, 
saudável e recebeu alta. 

Resultados e discussão

       Os sinais clínicos observados no exame da 
paciente e os achados ultra-sonográficos, ofereceram 
subsídios para o diagnóstico de intussuscepção, 
confirmado na laparotomia exploratória.

       A intussuscepção não tem predisposição sexual e 
racial conhecida, entretanto há relatos de maior prevalência 
em cães da raça Pastor Alemão [4].

       No caso descrito, o aumento de peristaltismo é a causa 
mais provável de intussuscepção, excluindo outras causas 
como manipulações inadequadas durante a laparotomia 
exploratória, neoplasias intestinais e cirurgias torácicas [7]. 

    Esta forma da intussuscepção provavelmente é aguda, 
pois o hemograma da paciente em estudo apresentou 
hiperproteinemia. Em cães jovens, diarréicos, com perda de 
proteína, sugere-se a intussuscepção crônica [5].

    O tratamento cirúrgico empregado neste trabalho foi 
baseado no comprometimento da camada serosa, a 
alteração da coloração e textura do tecido que apresentava-
se  friável.

    Pode-se concluir que a ultra-sonografia foi 
imprescindível para a elucidação diagnóstica neste relato de 
caso, não sendo comum na rotina clínica veterinária esta 
enfermidade. 
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