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Introdução

O megacólon consiste no aumento no diâmetro 
normal do intestino grosso e hipomotilidade que se tem 
em conjunto uma constipação grave [3,5]. Tanto no 
gato quanto no cão existem formas congênitas e 
adquirida [2,6]. A constipação é defecação difícil ou 
feita com pouca freqüência e apresenta a retenção de 
fezes no cólon e no reto [3,5,7]

O megacólon adquirido se tem com mais freqüência 
em gatos , é raro no cão sem predisposição sexual pode 
ta mais associada a dieta ou trauma ou neoplasias do 
intestino grosso ou estenoses [2,5]. Fezes que ficam por 
um longo período desidratam e solidificam devido a 
reabsorção hídrica, com isso as fezes ficam endurecidas 
e grande pra passar no canal pélvico [5].

Para se diagnosticar deve se levar em consideração 
os sinais predisponentes, a anamnese dada pelos 
proprietários, fazer sempre um exame físico minucioso, 
verifica-se a desidratação do animal, na palpação 
abdominal se observa o cólon aumentado, no exame 
retal terá fezes retida no reto. Como exames 
complementares pode ser solicitado radiografia e ultra-
sonografia abdominal, hemograma e bioquímico 
alterados.[3,5]

Os sinais clínicos observados são fezes secas e 
firmes, pútridas, letargia, depressão, anorexia (ou 
hiporexia), perda de peso, desconforto à palpação 
abdominal, irritação da mucosa anal, disquezia, 
ausência de defecação e tenesmo  [1,2,4]. 

No tratamento primeiramente deve ser tentar fazer a 
correção hídrica, evacuação digital (necessário as vezes 
anestesia), amolecimento da fezes, enemas. Prescrever 
para o animal com laxante supositório, antibiótico 
(devido a irritação da mucosa anal, dietas ricas em 
fibras [2,3,5]. Não obtendo êxito deve se optar pelo 

tratamento cirúrgico que é feita a colectomia subtotal
ou total [1,2,5].

Material e métodos

Foi atendido no Hospital Veterinário da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, um 
canino, do sexo masculino, sem raça definida, de 7 
anos de idade, pesando 18,1 kg. No ato do atendimento 
no ambulatório o proprietário relatava que o animal não 
estava defecando (constipação) isso já estava fazendo 8 
dias, por conta própria o proprietário administrou Lacto 
purga e óleo de rícido, o animal era alimentado com 
comida caseira, apresentava normoúria, normofagia e 
estado geral bom, na palpação da cavidade abdominal 
notou-se presença de estruturas firmes sugestivas de 
fecaloma. Como exame complementar foi feito uma 
radiografia abdominal em incidência latero-lateral, na 
qual diagnosticou fecaloma (figura 1).

Foi feito enema no animal sem muito êxito, daí foi 
marcada a cirurgia do animal para a retirada das fezes 
no intestino grosso, que foi realizada 5 dias após e o 
animal estava sem desidratação, nível de consciência 
plena.

Resultados e Discussão

A recuperação da cirurgia do animal foi total que 
voltou 2 semanas após para a retirada da sutura de pele. 
O proprietário relata que o animal esta defecando 
normal agora e melhorou a qualidade da alimentação o 
animal, já que antes ele estava dando comida caseira 
para o animal, juntamente com ossos, que contribuíram 
muito para a formação o fecaloma, como relata sobre a 
dieta Bojrab [2] e Fossum [5].



Com esse estudo que pode ser analisado que ainda 
há muito proprietário que oferecem aos seus animais 
uma alimentação de má qualidade e ossos, com isso se 
demonstra o descaso de alguns proprietários. O 
necessitamos mais é fazer um conscientização dos 
proprietários de animais para adotarem uma dieta mais 
adequada a cada espécie de animais.
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Figura 1. radiografia abdominal em incidência latero-lateral, na qual diagnosticou fecaloma.


