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Resumo: Intussuscepção é o nome dado à invaginação de um segmento intestinal, denominado como 
intussuscepto, em um segmento intestinal denominado como intussuscepiente. Essa alteração é causada 
por hipermotilidade intestinal. Sua etiologia comumente é viral, bacteriana, dietética, parasitária, 
neoplásica ou resultante na ingestão de corpos estranhos. Sinais clínicos incluem dor abdominal, emese, 
fezes pastosas ou ausência de defecação. O diagnóstico deve levar em consideração os sinais clínicos, 
exame físico e exames complementares, como radiografia e ultrassonografia. O objetivo deste trabalho é 
relatar um caso de intussuscepção intestinal em um gato sem raça definica, de 10 meses, fêmea, com 
histórico de anorexia e emese. Segundo a revisão de literatura realizada, a ocorrência de intussuscepção 
intestinal é mais comum em cães do que em gatos.
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INTESTINAL INTUSSUSCEPTION IN A CAT - Case Report

Abstract: Intussusception is the name given to the invagination of an intestinal segment, termed as 
atussuscept, in an intestinal segment termed as intussuscepts. This chanded is caused by intestinal 
hypermotility. Its etiology is commonly viral, bacterial, dietary, parasitic, neoplastic or resulting in the 
ingestion of foreign bodies. Clinical signs include abdominal pain, emesis, pasty stools or absence of 
defecation. The diagnosis should take into consideration clinical signs, physical examination and 
complementary exams such as radiography and ultrasound. The aim of this work is to report a case of 
intestinal intussusceptioni in a 10 month old female breed cat with a history of anorexia and emesis. 
According to the literature review, the occurrence of intestinal intussusceptions is more commom in dogs 
than in cats.
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Introdução
A intussuscepção é caracterizada pela invaginação de um segmento intestinal, denomidado 

intussuscepto, em outro adjacente, denominado intussuscepiente (Orsher; Rosin, 1998). Possui como 
etiologia, a hipermotilidade intestinal, que pode ser provocada por enterites virais, bacterianas, dietéticas, 
parasitárias ou por massas abdominais e corpos estranhos (Patsikas et al., 2003).

A invaginação do segmento intestinal pode resultar na redução do lúmen intestinal e evoluir para 
isquemia, necrose e ruptura intestinal (Fossum, 2002).

Sinais clínicos incluem emese, dor abdominal, o paciente pode apresentar ausência de defecação 
ou fezes pastosas e no exame físico pode ser possível palpar uma massa palpável de formato cilíndrico no 
abdome (Orsher; Rosin, 1998).

Animais que apresentam obstrução parcial podem sobreviver por algumas semanas caso não haja 
isquemia, já os pacientes que apresentam obstrução total e envolvimento da vascularização do segmento 
intestinal invaginado, podem desenvolver toxemia devido ao aumento da permeabilidade da parede 
intestinal ou peritonite resultante da necrose da alça intestinal lesionada (Nelson; Couto, 2010).

O objetivo deste trabalho é relatar um caso de intussuscepção em um felino doméstico.

Relato de caso
Foi atendido no hospital veterinário da Universidade Federal de Mato Groso do Sul (UFMS), um 

felino sem raça definida, fêmea, de 10 meses, não castrada, com histórico de anorexia, perda de peso e 
emese há aproximadamente 4 dias. Tutores não observaram as fezes do animal durante o período e 
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relataram a administração de metoclopramida por conta própria na tentativa de reduzir a emese, sem 
sucesso.

No exame físico, o paciente apresentou desidratação de 12%, mucosas hipocoradas, temperatura 
retal 41,2°C, frequência cardíaca aumentada, TPC de 3 segundos, dor abdominal e estado corporal magro.

O exame ultrassonográfico revelou camadas superpostas da parede do intussuscepto e do 
intussuscipiente, caracterizando a intussuscepção.

Foi realizado hemograma, o qual apresentou valores dentro do intervalo de referência. Os 
exames bioquímicos apresentaram-se dentro dos limites normais para a espécie e incluíram albumina, 
creatinina, alanino aminotransferase e a enzima gama glutamil transferase.

Foi realizado exame coproparasitológico, com resultado negativo. 
O paciente foi encaminhado para o setor de clínica cirúrgica para celiotomia, redução da 

intussuscepção intestinal, avaliação da viabilidade das alças intestinais e possível procedimento de 
enterectomia e enteroanastomose.

Durante o procedimento cirúrgico, foi possível observar a intussuscepção, fezes em cavidade 
abdominal e as alças intestinais envolvidas apresentaram necrose. Portanto, foi necessário realizar a 
lavagem da cavidade abdominal com solução fisiológica aquecida e o procedimento de enterectomia com 
enteroanastomose. Não foi possível observar a presença de corpos estranhos ou massa abdominal.

Após a cirurgia o animal foi mantido em fluidoterapia por via intravenosa com ringer lactato, foi 
administrado a antibioticoterapia com cefalotina na dose de 30mg/kg por via intravenosa e metronidazol 
na dose de 15mg/kg por via intravenosa, analgesia com metadona na dose de 0,2mg/kg por via 
intravenosa e meloxicam na dose de 0,1mg/kg por via intravenosa como antiinflamatório. O paciente 
recebeu apenas dieta líquida nos três primeiros dias e, nas próximas 72 horas realizou-se a transição para 
dieta pastosa, com mudança gradativa para dieta sólida após o período.

Aos 10 dias de pós-operatório, o animal apresentava aumento de peso, normofagia, normodipsia, 
normoquezia, normouria, nível de hidratação normal, mucosas normocoradas e TPC 1 segundo.

Discussão
O sucesso no tratamento de pacientes com intussuscepção intestinal depende de um diagnóstico 

precoce, correção cirúrgica e identificação da causa. No caso descrito, não foi possível identificar a causa, 
mas o paciente foi submetido à correção cirúrgica, fluidoterapia, analgesia e antibioticoterapia 
rapidamente e até o momento deste relato, apresenta bom estado geral. Segundo Nelson & Couto (2010), 
o prognóstico é favorável desde que não tenha ocorrido peritonite séptica e o problema não apresente 
recidiva.

A etiologia normalmente está associada a doenças que cursam com hipermotilidade intestinal, 
como mudanças dietéticas, neoplasia, doenças virais ou bacterianas, presença de corpos estranhos, 
parasitismos, além da forma idiopática (Fossum, 2002). No caso descrito, não foi possível identificar a 
causa de hipermotilidade intestinal.

Segundo Fossum (2002), os sinais incluem anorexia, emese, apatia, perda de peso, diarreia ou 
ausência de defecação e dor abdominal. O paciente deste relato apresentava como principais sinais 
clínicos, anorexia, perda de peso, apatia e emese, de acordo com os achados da literatura.

De acordo com Nelson & Couto (2010), a confirmação do diagnóstico se dá preferencialmente 
por ultrassonografia, assim como observado no relato. Segundo Penninck e D’ Anjou (2011), as imagens 
são caracterizadas por multicamadas de parede intestinal.

Segundo Crivellenti (2015), após a estabilização do paciente o mesmo deve ser submetido à 
correção cirúrgica para redução manual da intussuscepção e possível enterectomia e enteroanastomose, 
dependendo da viabilidade do segmento intestinal acometido. No caso descrito, o paciente foi 
encaminhado para procedimento cirúrgico e o procedimento de enterectomia seguido de 
enteroanastomose foi necessário, devido ao grau de lesão intestinal. 

Conclusões
Conclui-se que o paciente com intussuscepção intestinal pode ser encaminhado para atendimento 

com queixa principal de alterações gastrointestinais. 
O animal deve ser imediatamente estabilizado e faz-se necessário o auxílio de exames de 

imagem, como a ultrassonografia, para o diagnóstico. 
Causas de hipermotilidade intestinal devem ser investigadas e tratadas para evitar a ocorrência 

de recidivas. 
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Após estabilizado, o paciente necessita ser encaminhado para correção cirúrgica para redução 
manual da intussuscepção e avaliação da viabilidade e grau de lesão do segmento intestinal.
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