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Resumo: Urolitíase é uma afecção comum na rotina de pequenos animais, especialmente cães, sendo 

caracterizada pela presença de urólitos de diversas composições químicas no trato urinário, tendo maior 

frequência em bexiga urinária ou uretra. Geralmente, os pacientes com essa enfermidade apresentam sinais 

clínicos de hematúria, polaciúria, estrangúria e disúria, tendo o potencial de evoluir a quadros de infecções 

secundárias e frequentemente o tratamento da urolitíase é cirúrgico. O objetivo deste trabalho é relatar um 

caso de urolitíase vesical radiotransparente em um cão. 
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RADIOLUSCENT VESICAL UROLITHIASIS IN DOG  
Abstract: Urolithiasis is a common condition in the routine of small animals, especially dogs. It is 

characterized by the presence of uroliths of various chemical compositions in the urinary tract, with a higher 

frequency in the urinary bladder or urethra. Usually, patients with this disease have clinical signs of 

hematuria, polaciria, strangury, and dysuria, with the potential to progress to secondary infections, and 

often the treatment of urolithiasis is surgical. The objective of this paper is to report a case of 

radiotransparent bladder urolithiasis in a dog. 
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Introdução 
Urolitíase é uma alteração que acomete o trato urinário dos animais domésticos, onde ocorre a 

formação de concreções policristalinas compostas de cristais orgânicos ou inorgânicos e matriz orgânica 

(Forrester, 2008). Os urólitos apresentam variedades de compostos químicos e segundo pesquisas realizadas 

pelo colégio de Medicina Veterinária da Universidade de Minnesota, evidenciaram que aproximadamente 

42% dos cálculos em cães são de oxalato de cálcio, 38% de estruvita (fosfato de amoníaco magnesiano), 

5% de urato, 1% de silicato, 1% de cistina e 14% mistos (Grauer, 2010). 
A incidência de urolitíase em pequenos animais é relatada como a terceira enfermidade de maior 

ocorrência do trato urinário de cães, acometendo em torno de 1,5% a 3,0% de todos os cães atendidos. Em 

cães, contrariamente aos humanos, apresenta por volta de 95% da ocorrência em bexiga urinária ou na 

uretra, restando apenas 5% encontrados nos rins ou nos ureteres (Forrester, 2008). 
O fator principal que origina a urolitíase é a nutrição inadequada dos pacientes, entretanto, pode 

ocorrer devido a inúmeras predisposições, dentre elas anormalidades funcionais ou anatômicas do trato 

urinário, infecções urinário,  pH urinário, raça, sexo, idade e anormalidades metabólicas (Forrester, 2008). 
Os sinais clínicos de maior frequência encontrados são: hematúria, polaciúria, disúria e estrangúria 

(Tion et al., 2015). Em alguns quadros, podem ocorrer uma obstrução do fluxo urinário, em consequência 

de urólitos se alojarem nos ureteres ou na uretra, ocasionando acúmulos urinários nos rins ou na bexiga 

urinária, sucedendo processos inflamatórios, hidronefrose e uremia pós renal, direcionando o paciente à um 

cenário de insuficiência renal aguda (Forrester, 2008).  
Exames bioquímicos e hemogramas podem se apresentar sem nenhuma alteração evidente que 

sugira uma categoria específica de urólito, sendo o diagnóstico por imagem primordial na identificação da 

urolitíase (Johnston et al., 1986; Tion et al., 2015). 
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O exame radiográfico do trato urinário tem como objetivo a localização e a determinação do 

tamanho dos urólitos, contudo a detecção dependerá da radiodensidade da composição química do mesmo. 

Radiograficamente os urólitos podem ser classificados em radiopacos, frequentemente formados por 

oxalato de cálcio e estruvita (Johnston et al., 1986), ou radiotransparente, que possuem a sua composição 

química constituída por urato e cistina. (Robotti&Lanfranchi, 2013). 
A ultrassonografia é aplicada em situações onde os urólitos exibem formação não radiopaca. 

Quando identificados na bexiga urinária apresentam sinais ultrassonográficos de superfícies 

hiperecogênicas formadoras de artefatos de sombra acústica posterior, sendo capaz de manifestar-se 

individualmente ou em grupo. De acordo com a gravidade, os cálculos conseguem se deslocar no interior 

do lúmen da bexiga, e ocasionalmente são associados ao espessamento da parede do órgão (Johnston et al., 

1986; Robotti&Lanfranchi, 2013).  

 Os urólitos são aptos, dependendo de sua constituição, a sofrer dissolução espontânea, no entanto, 

o procedimento de cistotomia, é o tratamento de escolha da urolitíase (Johnston et al., 1986). O presente 

trabalho tem como objetivo relatar um caso de urolitíase vesical radiotransparente em cão.  

 
Relato de caso 

 Foi atendido no Hospital Veterinário da UFMS, um cão, fêmea, sem raça definida, castrada, com 

dois anos de idade, com sinais clínicos de apatia, hematúria e polaciúria. Dieta e ingestão de água se 

encontravam habituais. No exame físico, apresentou desidratação de 5%, TPC de 2 segundos, mucosas 

rosadas, nível de consciência alerta, estado nutricional magro, comportamento dócil e sem presença 

de ectoparasitas. Foi medicado com meloxicam (0,5mg, a cada 24 horas) durante 7 dias e requerido exames 

de hemograma, urinálise, radiografia e ultrassonografia abdominal. A suspeita teve principais diferenciais 

cistite, urólitos, doença renal crônica ou neoplasia.  
 Os resultados de hemograma e bioquímica sérica apresentaram-se dentro do nível normal para a 

espécie, com exceção da ALT, que se encontrava de 387 UI/L (ref.:21 a 86 UI/L).  

 O exame físico da urinálise apresentou cor amarela de aspecto turvo. Foram observados 26 a 36 

eritrócitos por campo de grande aumento (cga) (ref.: <5 cga) na sedimentoscopia e três cruzes de sangue 

oculto e uma cruz de proteína no exame químico.  Também foi observada impregnação por bilirrubina. Os 

valores de referência utilizados para interpretação dos achados laboratoriais encontrados no caso estudado 

foram os estabelecidos por Messick (2010).  

 Foram realizadas radiografias da região abdominal, entretanto não houve alterações aparentes 

vesicais. No exame ultrassonográfico observaram-se alterações na bexiga urinária, a qual se apresentava 

com parede espessada (medindo aproximadamente 0,51 cm) e contorno irregular, com presença de uma 

estrutura de superfície hiperecogênica, de formato convexo, com discreta formação de sombra acústica 

posterior, de dimensões aproximadas a 1,10 cm x 0,71 cm e outra estrutura de superfície hiperecogênica e 

formato convexo, de dimensões de aproximadamente 1,55 cm de comprimento em seu maior eixo, com 

formação de sombra acústica posterior (Figura1). 
 A cistotomia foi realizada para a retirada dos urólitos. O procedimento cirúrgico teve a duração 

aproximada de uma hora sem intercorrências. Os cálculos retirados (Figura 1) foram enviados para a análise 

e apresentaram composição integrada de carbonato, magnésio e urato, a qual por esse motivo justifica a 

ausência de radiopacidade no exame radiográfico. Adicionalmente, foram constatados outros dados, como 

sua forma arredondada, cor marrom, peso aproximadamente de três gramas, superfície lisa e consistência 

pétrea. 
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Figura 1. A) Aspecto ultrassonográfico dos cálculos vesicais. Presença de duas estruturas arredondadas, de superfícies convexas 

hiperecogênicas formadoras de sombra acústica posterior em lúmen vesical. B) e C) Aspectos macroscópicos dos cálculos vesicais. 
Estruturas de formas arredondados, cor marrom e superfície lisa.  

 

Discussão 

 Os sinais clínicos encontrados no paciente como hematúria e polaciúria correspondem aos mais 

frequentes descritos na literatura (Tion et al., 2015). A nutrição inadequada foi apontada como principal 

suspeita à predisposição da doença, assim como Forrester (2008) relataram.   

 Não foi encontrada correlação entre a alteração de ALT sérica com a urolitíase, sendo os demais 

exames dentro da normalidade concordam com o descrito por Tion et al. (2015).Os achados da urinálise 

podem ser justificados devido à lesão da parede vesical secundária, à presença dos cálculos e a impregnação 

por bilirrubina corroboram as alterações de ALT.  

 Os cálculos identificados no paciente remetem-se à urólitos atípicos por conta de sua composição 

química, e essas mesmas substâncias, acarretam dificuldades de serem diagnosticados, visto que os tornam 

incapazes de serem observados no exame radiográfico simples, comprovando-se apenas 

no exame ultrassonográfico (Johnston et al., 1986). 

 A prevenção para a urolitíase ocorre por meio da ingestão abundante de água, terapia dietética, 

controle de infecções no trato urináro e acompanhamento monitorado com a execução de exames periódicos 

para que seja detectada a enfermidade de maneira mais rápida possível, facilitando assim o seu tratamento 

futuro (Tion et al., 2015). 
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