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Vólvulo intestinal consiste na torção da

região da raiz do mesentério e é causa

esporádica de cólica em ruminantes, sendo

os bezerros mais predispostos.

A lesão resulta em distensão intestinal

por acúmulo de líquido e gás, acarretando

cólica intensa, comprometimento vascular,

necrose intestinal e evoluindo para choque

e morte (Francoz et al, 2019 ).

INTRODUÇÃO

Foi encaminhado ao Hospital

Veterinário (HV) da Universidade

Federal de Minas Gerais uma bezerra de

3 meses e da raça Nelore, com

desconforto abdominal após vacinação e

vermifugação, sendo tratada na

propriedade com anti-inflamatório,

antiespasmódico e antibiótico.

No HV, apresentava mucosas

hipercoradas, taquicardia, taquipneia,

hipertermia, desidratação moderada e

atonia ruminal. Trinta minutos depois,

adotou decúbito lateral e quadro

compatível com choque, vindo a óbito.
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FIGURA 2: A mucosa do jejuno estava congesta

e hemorrágica, com erosões e quantidade discreta

de fibrina na superfície (hemorragia e necrose

transmural).

Embora incomum em ruminantes, o

vólvulo intestinal deve ser considerado no

diagnóstico diferencial em episódios de

cólica aguda e deterioração rápida do

quadro clínico, especialmente em

bezerros.

Intervenção clínica precoce e

tratamento cirúrgico são determinantes

para um bom prognóstico nestes casos.
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VÓLVULO INTESTINAL 

EM BEZERRA

FIGURA 1: A serosa do intestino delgado

apresenta congestão devido ao vólvulo na raiz

do mesentério (asterisco).

FIGURA 3: Mucosa do intestino delgado com

erosão, perda das vilosidades e hemorragia

intensa. No lúmen, há numerosas estruturas

bacterianas, que variam entre cocos e bacilos.

Clostridium perfringens tipo A pode ser

uma bactéria comensal do trato

gastrointestinal de ruminantes e o

supercrescimento bacteriano neste caso

pode ser resultante da disbiose ocasionada

pelo vólvulo.

Fragmento da alça intestinal e conteúdo

foram encaminhados ao Laboratório de

Anaeróbios da UFMG, sendo isolado e

identificado Clostridium perfringens tipo A.
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