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Resumo: Este trabalho ocupa-se a relatar o caso de um equino atendido pelo setor de Clínica Médica e 

Cirúrgica de Grandes Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEZ) – 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) com sinais de abdômen agudo, submetido à 

laparotomia exploratória, notando-se a presença de um enterólito de aproximadamente 4,5 kg. 
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ENTEROLITHIASIS IN HORSES – REPORT OF CASE 

Abstract: This work deals with the case of an equine attended by the Medical and Surgical Department 

of Large Animals of the Faculy of Veterinary Medicine and Animal Science (FAMEZ) - Federal 

University of Mato Grosso do Sul (UFMS) with signs of acute abdomen, subject to exploratory 

laparotomy, with the presence of an enterolith of approximately 4.5 kg. 

 

Introdução 

Embora avanços no diagnóstico, aprimoramento de técnicas médicas, anestésicas e cirúrgicas 

tenham melhorado o prognóstico aos pacientes nas últimas décadas, cólica é uma síndrome clínica que 

persiste no topo da lista de afecções que causam mortes em equinos (WHITE et. al., 2017). 

A incidência de enterolitíase recebe destaque dentre as etiologias na síndrome cólica. Hassel et. al. (1999) 

acusaram 900 casos em um estudo retrospectivo entre 1973 a 1996, representando 15% dos animais que 

receberam tratamento médico conservador e 27,5% dos submetidos à laparotomia exploratória. Corrêa et. 

al. (2006) também registrou que dentre 195 procedimentos cirúrgicos em equinos com abdômen agudo, 

no período de 1993 a 2003, foram diagnosticados 30 enterolitíases. 

Os enterólitos são concreções formadas por fosfatos de amônia e magnésio, depositados ao redor 

de um corpo estranho em camadas concêntricas. A amônia é produzida continuamente no cólon maior e 

os fosfatos são ingeridos abundantemente via alimentação (BLUE & WITTKOPP, 1981). Seu formato 

pode ser classificado em esférico, nodular, elíptico ou irregular e vários podem estar presentes em um 

mesmo animal. Causam obstruções na flexura pélvica, cólon maior dorsal direito, cólons transverso e 

menor, onde o diâmetro do lúmen intestinal diminui drasticamente (CORRÊA et. al., 2006). Acomete 

animais em média de 7 a 11 anos (HASSEL et. al., 1999) 

Os sinais clínicos associados podem surgir antes da obstrução: inapetência, hiporexia, 

diminuição de produção das fezes, hipomotilidade intestinal, dores leves e intermitentes, culminando em 

dor severa que não cede à analgesia, quando ocorre obliteração intraluminal completa (CORRÊA et. al., 

2006). A intensidade da dor e distensão da alça intestinal, causando hipertensão abdominal, dependem do 

grau de obstrução (KNOTTENBELT & PASCOE, 1998). 

O diagnóstico definitivo da enterolitíase é concretizado na laparotomia exploratória ou na 

necropsia. A manobra impreterível para resolução do quadro é a enterotomia e o abdômen deve ser 

explorado cautelosamente, assegurando que não existem concreções remanescentes. 

 

Material e Métodos 

No dia 06 de março de 2017 foi remetido à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

(FAMEZ) – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, para o setor de Clínica Médica e Cirúrgica de 
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Grandes Animais, um cavalo macho de 20 anos, pertencente ao círculo militar. Permanecia em baia e 

recebia feno de alfafa e ração. Apresentava sinais de abdômen agudo há 5 dias. Foi atendido por médico-

veterinário e no início demonstrava dor leve e diarreia, episódios de hipermotilidade, levando-o a 

administrar três vezes escopolamina, com intervalo de quatro horas; nos dias seguintes foi sondado, 

realizaram lavagem gástrica, administraram anti-inflamatórios não esteroidais, fluidoterapia, carvão 

vegetal ativado, caulim e pectina e óleo mineral via sonda nasogástrica. Realizaram palpação retal dois 

dias antes de encaminhá-lo à Famez, observaram cólon vazio, flexura pélvica não palpável e desconforto 

no quadrante ventral esquerdo. Reportaram que no dia seguinte a dor tornou-se severa, houve refluxo 

após sondagem nasogástrica, cujo conteúdo detinha pH 7. Além disso, havia distensão da fossa 

paralombar direita e o líquido peritoneal denotava sedimentos e a coloração alaranjada à análise 

macroscópica. 

No momento da entrada ao HV o paciente estava alerta, frequência cardíaca de 34 bpm, 

frequência respiratória de 16 mpm, temperatura retal de 37,9°C, mucosas róseas e tempo de 

preenchimento capilar de 2 segundos, normohidratado, íleo paralítico, notabilizando-se abdômen 

distendido bilateralmente. 

O animal foi submetido à laparotomia exploratória imediatamente. A medicação pré-anestésica 

empregada foi xilazina (0,7mg/kg), por via intravenosa, a indução realizada com cetamina (2mg/kg) 

associada a midazolam (0,1mg/kg), por via intravenosa, e a manutenção sob anestesia inalatória 

(isoflurano). Durante a celiotomia e exploração abdominal, o paciente recebeu infusão contínua de 

lidocaína (50 ug/kg/min). Procedeu-se tricotomia ampla da região abdominal, antissepsia tópica com 

clorexidine 2% e álcool 70%. 

A incisão cirúrgica percorria 20 centímetros, aproximadamente, na linha alba, supra-umbilical. 

Após acesso à cavidade abdominal, o ceco foi exposto, em seguida o cólon ventral e a flexura pélvica. 

Nesse momento, foi observado um enterólito de aproximadamente 4,5 kg no cólon maior que, no 

momento de tracioná-lo para exposição, sofreu ruptura. Optou-se pela eutanásia e o paciente foi 

encaminhado para o setor de necropsia. 

 

Resultados e Discussões 

Conforme observado por Thomassian (1996), os sinais clínicos de enterolitíase incluem mucosas 

congestas nas obstruções totais com evolução de 48 a 72h, tempo de preenchimento capilar inferior a 

quatro segundos, abaulamento abdominal bilateral, hipotonia intestinal ou hipermotilidade no ínico das 

manifestações de abdômen agudo. Esses parâmetros podem progredir negativamente quanto ao 

prognóstico nos casos em que a parede intestinal sofrer isquemia e necrose causada pela compressão do 

enterólito. Embora o animal descrito no presente trabalho possuía obstrução total do lúmen intestinal, 

seus parâmetros vitais estavam dentro da normalidade para a espécie, mas mascarados pela quantidade de 

anti-inflamatórios não esteroidais administrados e estável, aparentemente, no quesito hemodinâmico 

devido à fluidoterapia estabelecida desde o início do quadro clínico. 

Os motivos considerados para encaminhar o animal imediatamente para laparotomia exploratória 

foram embasados na literatura: paracentese positiva, hipertensão abdominal e palpação retal com indício 

de problema solúvel somente na cirurgia (não palpação de cíbalas e não palpação da flexura pélvica). A 

coleta de líquido peritoneal de coloração âmbar a avermelhado indica piora em quadros de compactação, 

congestão venosa, diapedese de eritrócitos e leucócitos, além de turbidez, relacionada com necrose de 

parede intestinal (BLUE & WITTKOPP, 1981). 

A concreção estimula a parede intestinal em virtude de sua textura porosa, causando espasmo de 

alça e íleo paralítico. Além disso, a pressão sobre a mucosa intestinal conduz à congestão, isquemia e 

necrose do segmento. Caso essa pressão local persista, sofrimento leva a ruptura de alça e consequente 

peritonite infecciosa (BLUE, 1979). Essa é a principal explicação para fragilizar o intestino e propiciar 

sua ruptura no momento de tracioná-la para exposição, conforme discorrido.  

Durante a celiotomia, a alça acometida pela obstrução pode ser exteriorizada, realizando-se 

enterotomia na tênia antimesentérica, sobre o enterólito ou em seu sentido aboral, levando-o até um 



 

 

 

 

 

3 
              

 

segmento em que possa ser exteriorizado, diminuindo o risco de contaminação. A enterorrafia pode ser 

feita de acordo com a experiência do cirurgião e o melhores resultados citados referem-se à integridade da 

parede intestinal acometida, sua viabilidade, necessidade de enterectomia, bem como o estado geral do 

animal (CORRÊA et. al., 2006) 

 

Conclusão 

O prognóstico em casos de enterolitíases que impedem o trânsito intestinal completamente e 

comprimem a parede da alça intestinal é, no mínimo, reservado. A principal causa de eutanásia em 

animais no trans-operatório está associada a ruptura ou segmentos intestinais necrosados. 

Por fim, a laparotomia exploratória é a manobra impreterível para diagnóstico e resolução do quadro que, 

se instituída precocemente, reflete positivamente no prognóstico.  
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