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RESUMO
Paciente com gastroenterite aguda
que evolui após 10 dias, com mudança
do padrão das fezes e estado geral,
com sintomas atípicos de invaginação
intestinal. Feito o diagnóstico precoce e
redução manual do intestino em centro
cirúrgico. Com excelente recuperação
do quadro e recebendo alta após 5
dias da intervenção.

INTRODUÇÃO
A invaginação intestinal é a causa
mais comum de abdome agudo
obstrutivo nas crianças entres 6 e 36
meses de idade. As possíveis
complicações são isquemia, perfuração
e peritonite que podem ser fatais.

OBJETIVO
Descrever a importância do
diagnóstico e intervenções precoces na
invaginação intestinal.

METODOLOGIA
As informações contidas neste
trabalho foram obtidas por meio da
revisão do prontuário, análise dos
exames laboratoriais, imagem e clínica
do paciente, assim como revisão da
literatura.

RESULTADOS
Paciente sexo masculino, 6 meses
de idade, foi admitido em regular
estado geral, hipoativo e sonolento,
com quadro de diarreia aguda há 7
dias. Associada a desidratação grave,
fezes liquefeitas, esverdeadas, sem
pus, 5 a 7 episódios por dia, um único
com sangramento discreto, vômitos
alimentares, 4 a 8 por dia, hiporexia e
adnamia.

Durante a internação, melhorou
o estado geral, hidratado, ausência de
êmese, mas mantendo o padrão das
evacuações e aceitação restrita da
deita. Após 7 dias, lactente apresentou
fezes com raias de sangue, alterações
eméticas, queda do estado geral,
sonolência, distensão abdominal e
peristalse de luta no quadrante
superior do abdome. Feita
ultrassonografia de abdome,
visualizado imagem em alvo
subhepática direita, distensão do
abdome e aumento de peristalse das
alças acima do ponto obstruído.
Encaminhado ao centro
cirúrgico, feita redução manual da
invaginação das alças intestinais.
Evoluindo com boa recuperação pós
operatória, e em 5 dias, recebeu alta
hospitalar, com melhora do padrão da
evacuação, fezes semipastosas,
amareladas, 2 episódios diários,
ausência de vômitos e boa aceitação
da dieta via oral.
CONCLUSÕES
A intussuscepção intestinal pode
estar associada a outras patologias
intestinais. Deve ser considerada
quando há mudança do padrão de
doença prévia vigente, faixa etária
prevalente a fim de realizar o
diagnóstico e intervenção precoce.
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