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RESUMO

Foi encaminhado ao Hospital Veterinário Equicenter, paciente equino, da raça Puro-Sangue Inglês, macho, 130kg, 30 dias de

idade, apresentando desconforto abdominal com suspeita de intussuscepção. O animal apresentava quadro de dor grave e diarreia

sanguinolenta, além de quadro de disfagia com retorno de conteúdo estomacal em esôfago e nas narinas. Foi realizada a sondagem

nasogástrica observando-se grande quantidade de conteúdo com característica de leite azedo e presença de endoparasitas

sugestivos de Parascaris equorum. Ao exame de ultrassonografia abdominal, foi possível identificar alça intestinal com “loop”

onde o conteúdo era sugestivo da presença de segmento de outra alça, formando imagem ultrassonográfica de “bull’s eye” (Figura

1), característica de intussuscepção. O animal foi encaminhado para realização de procedimento cirúrgico de celiotomia

exploratória, onde observou-se a presença de intussuscepção jejunojejunal em dois segmentos de alça intestinal, sendo uma

proximal correspondendo a cerca de 40cm de alça envolvida com severo comprometimento vascular (Figura 2) e outra em porção

medial correspondendo a maior extensão de alça acometida, cuja serosa apresentava áreas hemorrágicas (Figura 3). O proprietário

optou pela descontinuação do procedimento e foi realizada a eutanásia do paciente. Apesar do prognóstico de intussuscepções

jejunojejunais com intervenção cirúrgica ser considerado bom a reservado, a realização da ressecção do segmento de alça

intestinal seguida pela anastomose não se fez possível neste caso, devido à sua ampla extensão e duplo acometimento do jejuno

inferindo em um prognóstico ruim para o paciente. O controle de endoparasitas se faz necessário para a redução de distúrbios

gastrointestinais em cavalos, inclusive da intussuscepção.
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ABSTRACT

It was referred to the Equicenter Veterinary Hospital, an equine patient, Thoroughbred, male, 130kg, 30 days old, presenting

abdominal discomfort with suspicion of intussusception. The animal had severe pain and bloody diarrhea, as well as dysphagia

with return of stomach contents in the esophagus and in the nostrils. Nasogastric intubation was performed, observing a large

amount of content with a characteristic of sour milk and the presence of endoparasites suggestive of Parascaris equorum. With

abdominal ultrasound examination, it was possible to identify an intestinal loop with a "loop" where the content was suggestive of

the presence of a segment of another loop, forming an ultrasound image of "bull's eye“ (Figure 1), a characteristic of

intussusception. The animal was referred for an exploratory celiotomy surgical procedure, where the presence of jejunojejunal

intussusception was observed in two segments of the intestinal loop, one proximal corresponding to about 40 cm of intestine

involved with severe vascular involvement (Figure 2) and the other in medial portion corresponding the largest extension of the

affected intestine, whose serosa had hemorrhagic areas (Figure 3). The owner opted to discontinue the procedure and the patient

was euthanized. Although the prognosis of jejunojejunal intussusceptions with surgical intervention is considered good to

reserved, resection of the intestinal loop segment followed by anastomosis was not possible in this case, due to its wide extension

and double involvement of the jejunum, resulting in a poor prognosis for the patient. The control of endoparasites is necessary to

reduce gastrointestinal disorders in horses, including intussusception.
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FIGURA 1 – Imagem obtida durante exame ultras-

sonográfico do paciente. FIGURE 1 – Image obtained

during ultrasound examination of the patient.

FIGURA 2 – Identificação da intussuscepção

jejunojejunal durante o procedimento cirúrgico.

FIGURE 2 – Identification of jejunojejunal

intussusception during the surgical procedure.

FIGURA 2 – Comprometimento vascular e áreas hemorrágicas

em segmentos do jejuno. FIGURE 2 – Vascular involvement and

hemorrhagic areas in segments of the jejunum.


