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Introdução

A urolitíase ocorre esporadicamente em eqüinos. 
Animais em torno de 5 a 15 anos de idade e mais 
velhos são mais comumente acometidos, sendo 76% 
machos (27% inteiros, 49% castrados) e 24 % fêmeas 
[1]. As fêmeas têm menor prevalência por 
apresentarem uma uretra curta e larga, ao contrário dos 
machos que apresentam uma uretra longa e estreita [2]. 
A cistolitíase é a forma mais comum de urolitíase nos 
eqüinos. Os cálculos que se desenvolvem na bexiga 
geralmente são concreções espiculadas grandes e 
únicas [3]. 

Considerando o fato de que a urina eqüina normal é 
rica em cristais de carbonato de cálcio, é surpreendente 
que os cistólitos não sejam mais comuns nos eqüinos 
do que nos ruminantes ou nos pequenos animais. Sua 
baixa ocorrência pode ser atribuída à grande 
quantidade de muco que também está presente na urina 
eqüina, que parece atuar como lubrificante, impedindo 
a aderência dos cristais no uroepitélio [3]. 

Segundo Scott II [4] os fatores que contribuem para 
a precipitação de cristais urinários incluem a 
hipersaturação urinária e a retenção prolongada de 
urina, além de tendências genéticas para excretar 
grandes quantidades de cálcio, ácido úrico ou oxalatos. 
Bayly [5] afirma que a atonia da bexiga pode ser 
responsável pelo acúmulo de sedimentos e obstrução. 
Knottenbelt e Pascoe [6] também citaram a ocorrência 
de paralisia de bexiga em eqüinos como fator 
predisponente da enfermidade.

Este trabalho tem como objetivo relatar a ocorrência 
de cálculo vesical em uma égua e importância do 
diagnóstico precoce dessa afecção para possível 
correção cirúrgica.

Material e métodos

Uma égua, da raça Quarto de Milha, com sete anos 
de idade, deu entrada ao Hospital Veterinário do 
Campus de Saúde e Tecnologia Rural (CSTR) da 
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG, 
Patos/PB), com o histórico que há três anos havia 
sofrido um trauma na articulação coxo-femoral e 
conseqüente abortamento, permanecendo com 
claudicação por um longo tempo e anestro prolongado. 
Depois começou a apresentar sinais de desconforto 
abdominal e queimadura na região perineal. Antes de 

dar entrada no referido Hospital Veterinário, foi tratada por 
diferentes veterinários com uso de antibióticos, diuréticos, 
hormônios (GNRH e prostaglandinas), e limpeza tópica das 
queimaduras, havendo melhoras clínicas temporárias.

O animal foi submetido a exame clínico, onde 
baseado no histórico e sinais solicitou-se hemograma, 
urinálise e bioquímica sérica. 

A égua permaneceu solta, alimentando-se de pasto 
nativo, enquanto confirmava-se o diagnóstico de urolitíase 
e realização de cistotomia, porém, na visita clínica foi 
notado que a égua estava em estado de choque 
endotoxêmico, com sinais clínicos de cólica. Foi realizado 
então o tratamento emergencial de síndrome cólica, não se 
obtendo sucesso e a mesma veio a óbito cerca de uma hora 
após o aparecimento dos sinais da enfermidade.

Foi encaminhado para a realização de necropsia e o 
material obtido foi fixado em solução de formol a 10% e 
enviado para a análise histopatológica clássica.

Resultados e Discussão

Ao exame físico, verificou-se que a égua apresentava 
poliúria, áreas de dermatite na região perineal e membros 
posteriores, atrofia muscular na garupa esquerda (animal 
náfego) sensibilidade à palpação da bexiga. Na 
vaginoscopia, foi observada uma massa tumoral 
(articulação coxo-femoral), secreção purulenta e urovagina. 

Divers [2] afirma que o exame clínico deve incluir a 
observação do eqüino durante a micção, palpação retal da 
bexiga, evacuação manual da bexiga durante o exame retal 
e avaliação do tônus do esfíncter anal. O animal 
demonstrou também intolerância ao exercício e histórico de 
perda de peso, já relatados por Thomassian [7] ao 
esclarecer que os sintomas da presença do cálculo vesical 
variam muito e dependem do tamanho e da composição da 
“pedra”. Comumente causam cistite, apresentando evidente 
desconforto abdominal, encurvamento da coluna lombar 
(cifose), dificuldade locomotora posterior e relutância para 
trotar e galopar, podendo haver perda de peso crônica, pois 
pode estar associada a quadros de desconforto abdominal 
de graus leves e esporádicos [8]. Amorim [1] e Knottenbelt 
e Pascoe [6] afirmam que também ocorrem disúria, 
incontinência que resulta em queimadura por urina do 
períneo em fêmeas ou da face medial dos membros 
posteriores em machos e infecção bacteriana.

Smith [3] cita que a polaciúria, a estrangúria ou a 
incontinência também podem ser observadas, e Brown e 
Bertone [9] explicam que o peso e o volume do urólito 



provoca uma distensão progressiva da bexiga, com a 
perda da função do músculo detrusor e paralisia 
progressiva (bexiga miogênica), que vai interferir na 
micção normal.

A palpação retal é importante para identificação de 
massas do tecido mole da bexiga (neoplasia) e cálculos, 
onde os maiores podem ser observados utilizando ultra-
sonografia transretal e cistoscopia [1], tal afirmação é 
corroborada por Smith [3] ao alertar que como 
resultado de micção freqüente, a bexiga geralmente é 
pequena e os cálculos císticos podem ser omitidos se o 
examinador passar rapidamente diante do cálculo 
durante o exame retal. 

Os achados clínicos podem estar relacionados ao 
trauma sofrido pela égua, o qual levou a uma alteração 
na anatomia da mesma, uma vez que para Smith [3]
defeitos anatômicos (por exemplo, divertículos) ou o 
material de sutura que persiste após cirurgia vesical 
anterior podem predispor os eqüinos a cálculos císticos 
e para Bayly [5] as disfunções da micção em eqüinos 
podem estar associadas a mieloencefalopatias de causas 
traumáticas, neoplásicas ou infecciosas. Nestes casos 
podem estar presentes ainda sinais como: a perda do 
tônus do esfíncter anal, paralisia da cauda, hipoalgesia 
sobre o períneo, atrofia dos músculos do quadril e do 
membro posterior e fraqueza nos posteriores.

O hemograma demonstrou hematócrito reduzido e 
leucocitose com neutrofilia. Quanto à bioquímica sérica 
revelou albumina baixa, GGT (Gama-Glutamil 
transferase) e LDH (Lactato Desidrogenase) elevados. 
Na urinálise, evidenciou-se presença de proteínas 
(hiperproteinúria), corpos cetônicos, leucócitos, 
hemácias incontáveis, grande quantidade de bactérias, 
células epiteliais escamosas, uratos amorfos, pH 9, 
densidade elevada, presença de depósitos e cristais de 
carbonato de cálcio. 

Os achados laboratoriais estão condizentes com 
Frasier [10], ao afirmar que o mecanismo de formação 
dos urólitos nessa espécie é desconhecido, porém o pH 
e o alto teor mineral urinário possam favorecer a 
formação de cristais. A urina normal de cavalos contém 
grande quantidade de mucoproteínas, que podem servir 
como substância cimentante para aderir os cristais, 
além disto, é altamente alcalina, o que facilita a 
cristalização da maioria dos componentes de um 
urólito, em especial o carbonato de cálcio. 

Na necropsia foi encontrado conteúdo alimentar e 
líquido amarelado (aproximadamente um litro) por toda 

a cavidade abdominal, ruptura do estômago à altura da 
curvatura maior, intestino delgado com áreas múltiplas de 
congestão e necrose da serosa. O rim direito discretamente 
aumentado de volume e o esquerdo com perda total do 
parênquima, substituído por cistos contendo material 
purulento amarronzado, ureteres dilatados e a bexiga com 
presença de urólito de 6 cm de diâmetro. Havia também 
presença de um material calcificado à altura da articulação
coxo-femoral. 

As nefrolitíases podem surgir como seqüela de um 
processo inflamatório ou degenerativo nos rins, no qual 
debris inflamatórios servem como núcleo à formação de 
cálculo, porém não ocorreu em tal relato [1].

A causa da morte da égua foi peritonite devido à 
ruptura de estômago depois de manifestações de síndrome 
cólica, porém o motivo que a mesma deu entrada ao 
Hospital Veterinário foi a cistolitíase não diagnosticada 
precocemente, sendo evidenciada como achado de 
necropsia, mas que elucidou todos os sinais clínicos 
apresentados pelo animal no decorrer de três anos.
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