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RESUMO 

 
A dissertação está dividida em dois capítulos, sendo o primeiro uma revisão bibliográfica 
sobre a litíase urinária em felinos e o segundo capítulo um artigo científico onde objetivou-se 
caracterizar epidemiológica, clínica e laboratorialmente a urolitíase em felinos. Cálculos 
urinários de 42 gatos atendidos no Hospital Veterinário da Escola de Veterinária e Zootecnia 
da Universidade Federal de Goiás (HV/EVZ/UFG) e em clínicas e hospitais veterinários de 
diferentes regiões do país foram analisados por meio de técnica de análise química, e 
espectroscopia de energia dispersiva (EDS). A estruvita foi o mineral mais observado 
(38,1%), seguido de urato amônio (35,7%) e oxalato de cálcio (26,2%). Os machos foram 
mais acometidos (26/42), bem como os animais sem raça definida (36/42). Animais com 
idade entre 25 e 72 meses tiveram maior representação (27/42). Em 33 casos (78,6%) os 
cálculos foram recuperados da bexiga. Os sinais clínicos de maior ocorrência foram disúria 
(65,0%), hematúria (50,0%), vômito (17,5%) e anorexia (12,5%). Dos 42 felinos estudados, 
39 (92,8%) eram castrados. Quanto a alimentação, 26 (61,9%) gatos recebiam exclusivamente 
ração seca, enquanto que 13 (38,1%) recebiam associação de ração seca e úmida. Apesar da 
maior ocorrência de urólitos de estruvita, foi observada significativa presença de urólitos de 
urato amônio o que ressalta a importância de estudos sobre a enfermidade na espécie felina. A 
urolitíase em gatos é pouco estudada em nosso país e o presente trabalho é pioneiro na análise 
de cálculos em felinos no Brasil, especialmente pelo uso de técnicas de análise quantitativa, 
como a espectroscopia de energia dispersiva. 
 
Palavras-chave: análise quantitativa, cistólitos, espectroscopia, gatos, nefrólitos, trato 
urinário 
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ABSTRACT 
 

The dissertation is divided into two chapters, the first one is a bibliographical review about 
urinary lithiasis in felines and the second chapter a scientific article reporting epidemiological, 
clinical and laboratory characterization of urolithiasis in felines. Urinay calculi of 42 felines 
attended in Veterinary teaching Hospital of Federal University of Goias (HV/EVZ/UFG) and 
other private veterinary clinics and hospitals were assessed using chemical analysis and 
energy dispersive spectroscopy (EDS). The most observed mineral was struvite (38,1%), 
followed by ammonium urate (35,7%) and calcium oxalate (26,2%). The males were more 
affected (26/42), as well mixed-breed animals (36/42). Animals aged between 25 and 72 
months old were the most affected (27/42). In 33 cases (78,6%) the stones were recovered of 
bladder. The clinical signs with most occurrence were dysuria (65,0%), hematuria (50,0%), 
vomiting (17,5%) and anorexia (12,5%). Of the 42 felines studied, 39 (92.8%) were neutered. 
Regarding feeding, 26 (61.9%) cats received dry rations exclusively, while 13 (38.1%) 
received dry and wet rations. Despite the higher occurrence of struvite uroliths, a significant 
presence of ammonium urate uroliths was observed, which highlights the importance of 
studies on feline disease. The urolithiasis in cats is little studied in our country and the present 
work is a pioneer in the analysis of calculations in felines in Brazil, mainly due to the use of 
techniques of quantitative analysis, such as the dispersive energy spectroscopy. 
 
Keywords: quantitative analysis, cystoliths, spectroscopy, cats, nephroliths, urinary tract 

 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1. Introdução 

 

As doenças do trato urinário estão entre as enfermidades mais observadas na 

clínica de pequenos animais e dentre elas, destaca-se a urolitíase. É uma enfermidade que 

acomete humanos, felinos, caninos, entre outras espécies. Como as alterações que a doença 

ocasiona não se limitam exclusivamente ao trato urinário, apresenta grande relevância clínica. 

A urolitíase é caracterizada pela presença de urólitos em qualquer segmento do 

trato urinário, embora nas espécies canina e felina sejam observados, em sua maioria, na 

bexiga e uretra1,2. Os urólitos são definidos como concreções sólidas contendo cerca de 95% 

de material cristalóide e 5% de matriz orgânica. A apresentação clínica de animais acometidos 

pela doença é distinta. Entretanto, os sinais clínicos são característicos de doença em trato 

urinário inferior, como hematúria, estrangúria e disúria. Também podem ser observados sinais 

inespecíficos, como anorexia, êmese e emagrecimento. Há ampla variação referente à 

localização, número, tamanho e formato das pedras. 

O diagnóstico é baseado no histórico do paciente, exames laboratoriais e de 

imagem, que auxiliam na visualização de cálculos. Entretanto, o tratamento da enfermidade 

não consiste somente na remoção dos urólitos. A chave para tratamento e prevenção de 

recidivas está na determinação da sua composição. Diversas são as técnicas disponíveis para 

análise de urólitos, sendo elas classificadas como qualitativas e quantitativas. O método 

qualitativo identifica presença de determinadas substâncias por meio de reações químicas. Já 

as análises quantitativas permitem a avaliação das camadas da urólito e a determinação dos 

componentes por camadas e são os meios de detecção mais indicados. 

A litíase urinária não deve ser considerada um problema único, mas sim 

consequência de outros distúrbios. Dessa forma, estabelecer o tipo de cálculo facilita a 

investigação da causa de base, que pode ser genética, metabólica, alimentar e infecciosa. 

Associado a isso, fatores intrínsecos como raça, idade, sexo, obesidade, sedentarismo e fatores 

extrínsecos tais como localização geográfica, qualidade da água e do solo, além do clima 

podem potencializar a chance de formação e desenvolvimento de urólitos. 

Desse modo e considerando as diversas alterações e as possíveis causas de 

urolitíase destaca-se a importância de investigar e caracterizar a doença de modo regional, 

com o intuito de evidenciar os fatores  que  influenciam  na  sua  ocorrência  e  proceder  com 

medidas preventivas.   
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Caracterização da urolitíase 

 

A urolitíase como doença é conhecida pelo homem desde a antiguidade. Foram 

encontrados urólitos na cavidade pélvica de múmias egípcias datadas provavelmente do ano 

8000 AC3. A litíase urinária acomete diversas espécies de animais, principalmente felinos, 

caninos e o homem4. 

A prevalência da enfermidade na espécie felina situa-se entre 15% a 23% nos 

pacientes com doença do trato urinário inferior5,6. Em estudo avaliando felinos que 

apresentavam sinais de alteração em trato urinário, 17 (22%) de 77 gatos, apresentavam os 

sintomas relacionados a urolitíase5. 

Os urólitos são classificados de acordo com a localização no trato urinário e o tipo 

mineral presente. Quanto a localização existem os nefrólitos (rim), ureterólitos (ureter), 

urocistólitos (bexiga) e uretrólitos (uretra)4,7,8. Os urólitos dos cães e gatos ocorrem com 

maior frequência na bexiga e uretra7,9. 

De acordo com o tipo mineral os mais comumente observados são os urólitos de 

estruvita, também conhecida como fosfato amônio magnesiano e os de oxalato de cálcio 

(monohidratado e diidratado), representando cerca de 80% a 90% das ocorrências clínicas10. 

Ainda podem ser encontrados urólitos de urato (urato amônio, ácido úrico ou sais de urato) e, 

mais raramente, os de xantina, fosfato de cálcio, cistina e sílica1,2,9,11. 

A ocorrência de cálculos de estruvita e oxalato de cálcio sofreu variações ao longo 

das últimas três décadas. No início dos anos 80, oxalato de cálcio era identificado em apenas 

2% de todos os urólitos de felinos, enquanto se observava estruvita em cerca de 78% dos 

urólitos analisados1. Entretanto, na década de 1990, além do aumento no número total de 

cálculos submetidos à análise, observou-se também elevação na ocorrência dos urólitos de 

oxalato de cálcio em estudos nos Estados Unidos1 e Europa Ocidental12, chegando a atingir 

55% em 2002 nos EUA1 e 61% em 2003 na Europa Ocidental12. 

A partir do ano de 2003, a prevalência inverteu-se novamente, com declínio na 

porcentagem de urólitos de oxalato de cálcio, atingindo 41% em 2007 e aumento na 

frequência de urolitos de estruvita, até 49% em 20071. A quantidade dos demais tipos de 

urólitos submetidos à análise manteve-se relativamente constante em cerca de 10%1. A 

mesma tendência geral na composição de urólitos foi observada em cães, entretanto, menos 

extrema em comparação aos gatos1,12. 
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Acredita-se que o aumento de urólitos de oxalato de cálcio e concomitante 

diminuição de urólitos de estruvita até o ano de 2003, tenha ocorrido devido ao uso 

generalizado e indiscriminado de dietas preventivas para urolitíase de estruvita desde a década 

de 80. Além de monitoração não adequada dos pacientes por meio de radiografia abdominal e 

dieta1,13. Em estudo na tentativa de investigar os fatores de risco para a urolitíase, verificou-se 

que dietas que diminuiam o risco de urólitos de estruvita aumentavam o risco de formação de 

urólitos de oxalato de cálcio13. 

A diminuição progressiva da ocorrência de urólitos de oxalato de cálcio de 2003 

até 2007 pode estar associada à melhoria das dietas de manutenção e terapêuticas para 

minimizar os riscos de cristalúria de oxalato de cálcio1. 

A identificação da litíase urinária não deve ser encarada como diagnóstico final, 

mas como conseqüência de outros problemas. Por isso deve-se considerar que fatores 

familiares, congênitos e/ou adquiridos quando combinados favorecem o risco de precipitação 

de minerais na urina, favorecendo assim a formação dos cálculos1. 

O tratamento baseia-se no tipo de urólito presente, por esse motivo é necessária a 

realização de análise qualitativa e quantitativa do cálculo14-16. Todos os urólitos removidos ou 

expelidos por micção natural devem ser analisados para determinar a composição mineral, o 

que auxilia no desenvolvimento de um plano de prevenção e tratamento bem sucedido10,14. 

Alguns urólitos tais como estruvita, urato, cistina são passíveis de dissolução médica, 

enquanto outros, como o oxalato de cálcio, não o são10,17. A terapia deve ser monitorada por 

meio de avaliações clínicas, urinálise e exames de imagem18. 

 

 

2.2. Formação e desenvolvimento dos urólitos 

 

O sistema urinário dentre outras, tem como função a eliminação de catabólitos, 

por meio da urina14,19. A urina é uma solução complexa que em condições normais mantêm-se 

saturada por diversos minerais; entretanto quando determinado soluto permanece por período 

relativamente longo, associado ao nível baixo de solubilidade, pode precipitar-se sob a forma 

de cristais7,19. Embora a presença de cristalúria não indique necessariamente doença, essa 

pode ser o passo inicial para o desenvolvimento da urolitíase14,18,20. 

A litíase urinária envolve uma série de processos físico-químicos, dessa forma sua 

fisiopatologia ainda não é bem compreendida, sendo motivo de investigação4,10. Animais 

como cães e ratos são utilizados como modelos experimentais para estudo da urolitíase nas 
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demais espécies, principalmente para o homem4. Atualmente três teorias são aceitas para 

justificar a formação e desenvolvimento de urólitos, sendo elas precipitação-cristalização, 

matriz-nucleação e deficiência de inibidores da cristalização e agregação1,10. A velocidade de 

formação de um cálculo sofre influência do tipo mineral em questão, associado a fatores 

intrínsecos e extrínsecos19,21,22. 

De modo geral, para que os cálculos se formem, a urina deve estar supersaturada 

com determinados minerais que precipitam-se para formar o urólito10,19. O processo de 

formação das pedras é associado à duas fases, as quais apesar de ocorrerem de formas 

distintas são complementares: iniciação e crescimento. Acredita-se que fatores que 

determinam uma, podem não influencar a outra21,22. 

A iniciação, também chamada de nucleação, é o primeiro passo na formação do 

urólito e refere-se à formação do nidus (núcleo), que é a etapa inicial da litogênese10,16,19. A 

nucleação apresenta-se de duas formas: homogênea e heterogênea23. A primeira é relacionada 

com a precipitação espontânea de cristais na urina, enquanto a segunda depende da presença 

de outras substâncias, como células epiteliais e/ou células inflamatórias, metabólitos de 

fármacos19,24 e corpos estranhos, como fios de sutura e pelos, as quais atuam como núcleo 

para precipitação de cristais23,25,26. 

Para que a precipitação ocorra e consequentemente sobrevenha a fase de 

nucleação (principalmente para casos de nidus homogêneo), a urina deve estar supersaturada 

com cristaloides litogênicos que por afinidade iniciam o processo de agregação19,23. A 

supersaturação da urina vai depender da taxa de excreção dos cristaloides, tempo de 

permanência destes na urina e fatores de inibição da cristalização e/ou agregação. Na 

nucleação homogênea é necessário maior grau de saturação urinária quando comparado a 

nucleação heterogênea22,23. 

Após a iniciação, o processo de litogênese continua por meio da fase de 

crescimento, a qual sofre influência da capacidade dos cristais permanecerem na urina, taxa e 

duração da supersaturação, além da maior saturação com cristaloides idênticos ou diferentes 

do nidus e características físicas dos cristais16,23. Fatores como o volume de água ingerido e 

frequência de micção, interferem nessas fases, pois alteram a quantidade de concentração de 

minerais potencialmente calculogênicos, auxiliando na eliminação dos mesmos13,23,27.  

Deve-se considerar que tanto a fase de iniciação, quanto a de crescimento 

necessitam de condições propícias para sua formação, sendo apresentadas três teorias para a 

formação de urólitos1,10.  
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Na teoria da precipitação-cristalização o processo de iniciação está relacionado 

com a supersaturação da urina com cristalóides litogênicos19. Nessa hipótese, a nucleação é 

decorrente da cristalização espontânea de um ou mais minerais (nucleação homogênea) em 

uma solução supersaturada (Figura 1) e, ainda, a formação do cálculo independe da matriz 

pré-formada ou da redução de inibidores da cristalização e agregação21. 

 

 
FIGURA 1 - Alterações observadas na urina conforme o grau de saturação. Em 

condições de supersaturação urinária pode iniciar-se o processo de 
nucleação 
Fonte: Adaptado de Osborne et al.21 

 

Se a supersaturação persistir com permanência dos cristais na urina, o urólito 

continua seu crescimento e, nesse processo de crescimento, a matriz de mucoproteína pode se 

incorporar ao urólito21. O grau de supersaturação da urina e favorecimento da cristalização 

sofre influência do pH urinário; do aumento da excreção renal de cristais (por aumento da 

filtração glomerular e secreção tubular ou por redução da reabsorção tubular a exemplo da 

hipercalciúria) e maior reabsorção tubular de água, aumentando assim a concentração 

urinária23. Essa teoria é mais bem relacionada com a formação de urólitos de cistina, urato e 

estruvita. Embora, possa ser aplicada a pacientes que apresentam hipercalciúria, 

hiperoxalúria, hiperuricosúria ou a mistura desses fatores na formação de cálculos de 

oxalato21.  
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Na teoria da matriz-nucleação, a matriz orgânica é o determinante primário da 

litogênese21. Acredita-se que o processo de iniciação (formação do nidus), decorre da 

presença de substâncias anormais na urina, como células epiteliais descamadas, bactérias e 

corpo estranho (por exemplo, fio de sutura), nesse caso a nucleação é heterogênea21,23,26. O 

nidus pré-formado permite o crescimento do cálculo ao facilitar a deposição de cristais, 

estimulando o crescimento da pedra, embora o grau de saturação urinária também possa 

influenciar22. 

A teoria da deficiência de inibidores apresenta como principal determinante a 

formação de urólitos de composição mineral de fosfato de cálcio e de oxalato de cálcio, em 

condições em que há menor quantidade ou ausência de inibidores orgânicos e inorgânicos da 

cristalização e agregação10,22. Normalmente, a urina apresenta capacidade de inibir o 

desenvolvimento de cristais, o que impede o processo de nucleação14. Entretanto, é descrito 

que algumas substâncias poderiam atuar na inibição da cristalização dos sais de cálcio, tais 

como citrato, magnésio, pirofosfatos inorgânicos, nefrocalcina, mucoproteína de Tamm-

Horsfall, glicosaminoglicanas e mucopolissacarídios10. Desse modo, animais que apresentem 

supersaturação urinária e deficiência de inibidores têm maior predisposição à formação desses 

tipos de cristais e pedras.  

Apesar dessas três teorias serem aceitas para explicar o processo de litogênese, 

acredita-se que a causa mais provável de nucleação e crescimento do urólito, seja a 

precipitação em urina supersaturada. O que justifica essa afirmação é que a presença de matriz 

orgânica não é determinante para a precipitação e os inibidores da cristalização exercem papel 

mais importante durante o crescimento da pedra e não na iniciação. Além disso, os fatores 

extrínsecos e íntrísecos também interferem no processo, independente das teorias21. 

O processo de formação de urólitos pode durar semanas a meses19. O cálculo após 

formado pode dissolver-se espontaneamente, continuar crescendo ou permanecer do mesmo 

tamanho21, ocasionado sinais clínicos no animal acometido ou permanecer assintomático8,28.  

 

 

2.3. Estrutura e características dos urólitos 

 

Um urólito é definido como uma concreção sólida, composto primariamente de 

material cristaloide (95% da composição) e pequenas quantidades de matriz orgânica14. 

Embora em grande parte dos cálculos um tipo de mineral predomine, ele pode apresentar mais 
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de um mineral na sua composição. Nesse caso, os minerais podem estar depositados em 

camadas ou com misturas irregulares de minerais em toda extensão10,14,19. 

As diferentes camadas do cálculo incluem o nidus (núcleo) que é considerado a 

área de iniciação, em seguida a camada de pedra, a qual representa o corpo da amostra e é a 

maior porção. Circundando a pedra tem-se a camada denominada parede e por fim, os cristais 

de superfície, uma camada incompleta do cálculo (Figura 2)14,19,23. Essa definição e a 

identificação das camadas são importantes, pois dessa forma os urólitos são classificados 

como simples, mistos e compostos. O que auxilia na instituição do tratamento e medidas 

preventivas17.  

 

 

 

FIGURA 2 - Representação esquemática de um urólito, diferenciando as partes da sua composição(A). 
Fotografia de urocistólito felino demonstrando as camadas da sua estrutura(B) 
Fonte: Adaptado de Koehler et al.19 (A); Arquivo pessoal (B) 

 
 

O cálculo é considerado simples quando em sua composição houver mais de 70% 

de um determinado tipo mineral. Quando no cálculo as camadas tiverem mais de um tipo 

mineral e nenhum atingir 70% do total, é classificado como misto e composto quando possuir 

diferentes tipos minerais em camadas de diferentes14,23. Os cálculos formados ao redor de 

material estranho, como fio de sutura, também são considerados como compostos23. 

A maioria dos urólitos observados nos animais é classificado como simples, ou 

seja, possui em sua composição um único tipo mineral, ou pequenas quantidades de outros 

minerais. 
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2.4. Tipos de urolitíase 

 

2.4.1. Urólitos de estruvita 

A estruvita, também conhecida como fosfato amônio magnesiano foi por muito 

tempo o principal mineral encontrado nos cálculos de felinos1,11, entretanto, a sua prevalência 

sofreu várias alterações e atualmente ela é observada em mesma proporção que os urólitos de 

oxalato de cálcio1,2,9,11. Os urólitos de estruvita são passíveis de dissolução, dessa forma a 

porcentagem identificada de cálculos de estruvita podem não refletir com precisão sua 

verdadeira incidência18.  

Os cálculos de estruvita, possuem formato tetraédrico, elipsoidal23, esférico ou 

piramidal14. Sendo mais comumente encontrados na bexiga (95%) e apenas 5% no trato 

urinário superior29. O mecanismo para formação dos urólitos de estruvita pode estar 

relacionado com a presença de infecção do trato urinário (ITU), fatores metabólicos e 

dietéticos7. 

A formação de urólitos de estruvita por ITU decorre da infecção por 

microorganismos produtores de urease, tais como, Staphylococcus spp, Proteus spp
7 e 

Enterococcus spp
10. A urease, produzida por essas bactérias, hidrolisa a uréia e como 

resultado há formação de amônia e carbonato, que tamponando íons hidrogênio, resulta na 

formação de amônio4,23. A grande quantidade de íons amônio e carbonato produzida, faz com 

que ocorra alcalinização da urina. O pH alcalino reduz a solubilidade do magnésio e fosfato, 

favorecendo a precipitação7,23,29. O amônio, por sua vez, contribui direta e indiretamente na 

formação dos cálculos, ao se unir com os íons de fosfato e magnésio e ao ocasionar danos no 

uroendotélio, facilitando dessa forma a formação de nidus
18. Desse modo, se a ITU não for 

tratada pode levar a formação de cálculos de estruvita. 

A urolitíase por estruvita induzida por infecção ocorre com maior frequência na 

espécie canina29, em felinos é observada somente em 5% dos pacientes18. Os gatos 

acometidos tendem a ter menos de um ano ou mais de 10 anos de idade13,18. Pacientes felinos 

em que os mecanismos de defesa estão alterados e fatores do hospedeiro comprometidos 

(anomalias congênitas, neoplasias), uretrostomias perineais ou sondas urinárias de 

demora13,15,  DRC, hipertireoidismo e diabetes melitus, também apresentam maior risco30. 

Acredita-se que a estruvita induzida por infecção contenha quantidade superior de matriz, 

possivelmente devido a maior produção de reagentes inflamatórios. Também, tendem a 

crescer mais rápido e apresentam-se maiores que os estéreis10. 
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Embora, urolitíase por estruvita possa ocorrer em qualquer espécie que 

desenvolve ITU por bactérias urease positivas10, nos felinos, a maioria dos urólitos de 

estruvita ocorre sem a presença de ITU, sendo denominados urólitos de estruvita estéreis6,10,11. 

A formação de urólitos esteréis pode estar relacionada com fatores dietéticos e 

metabólicos7,18. 

A dieta pode favorecer a formação de cálculos quando associada ao consumo 

excessivo de ração, o que resultaria em obesidade e maior excreção de minerais 

calculogênicos na urina18. Outra possibilidade, é a alta concentração de magnésio, fósforo, 

cálcio, sódio, cloro e fibras e com moderada quantidade de proteína7,13. A alimentação 

também favorece a formação de pH urinário alcalino. Foi demonstrado que em condições 

onde pH urinário está constantemente elevado (6,5 a 6,9 versus 6,0 a 6,2) a chance para 

formação de urólitos de estruvita era duas vezes maior13. O aumento do pH é comumente 

afetado pela dieta7,13, mas pode estar associado com terapia por drogas e desordem tubular 

renal7.  

Entre outros fatores que influenciam na formação de urólitos em felinos sem 

infecção do trato urinário, pode-se citar: maior capacidade para concentrar urina (quando 

comparado aos cães) e, portanto, maior supersaturação urinária, baixa ingestão de água e 

consequentemente diminuição na frequência de micção7. 

A litíase por estruvita é relatada em qualquer faixa etária18, apresentando maior 

incidência entre dois e sete anos de idade7,11. O risco para formação tende a diminuir após os 

10 anos de idade31. Com relação ao sexo, a doença parece afetar igualmente machos e 

fêmeas10, embora alguns estudos demonstrem risco maior nas fêmeas2,11,31. As raças mais 

acometidas por esse tipo mineral são os Himalaios, Persas e o gato doméstico comum2,9. 

O tratamento para a urolitíase por estruvita depende da causa de base. Os cálculos 

são passíveis de dissolução tanto por meio de dieta, quanto pelo uso de antibioticoterapia17, 27. 

Nos casos daqueles induzidos por infecção, a associação de dieta e agente antimicrobiano, 

com base em cultura bacteriológica e teste de sensibildade é eficaz10,14,17. 

Para os urólitos de estruvita estéreis, a modificação dietética com o uso de ração 

úmida com menor quantidade de proteína de alta qualidade e redução nas concentrações de 

fósforo e magnésio, induz à acidúria27,32, produzindo pH urinário inferior a 6,833. O uso da 

dieta terapêutica tende a dissolver os urólitos em torno de duas a seis semanas27. Deve-se 

considerar que dietas acidificantes podem predispor a formação de cristalúria por oxalato de 

cálcio, portanto é indispensável o monitoramento do paciente19,23. 
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Outro fator importante no tratamento faz referência a maior ingestão de água e 

aumento da frequencia de micção, o que colabora com a diminuição das concentrações de 

substâncias calculogênicas na urina14,18,23. Uma forma de otimizar a ingestão de água pelo 

paciente felino, é fornecendo rações úmidas ou com maior taxa de umidade ou acrescentando 

água no alimento seco13,15,17,23. 

 

2.4.2. Urólitos de oxalato de cálcio 

Os urólitos de oxalato de cálcio apresentam-se sob duas formas monohidratada e 

diidratada11. Possuem formato arredondado ou de roseta14. Esse tipo mineral representa 40% a 

50% de todos os urólitos analisados1,9. É o principal cálculo observado nas análises de 

nefrólitos e ureterólitos28, entretanto podem ser encontrados em qualquer segmento do trato 

urinário1. O mecanismo exato para sua formação ainda é desconhecido, mas fatores como 

aumento da excreção urinária de cálcio e/ou de oxalato e acidúria parecem interferir34,35. 

Em humanos, dentre os fatores de risco, o mais comumente detectado é a 

hipercalciúria36, embora tenha sido relatada em um pequeno número de gatos. A 

hipercalciúria pode ser proveniente de hipercalcemia, (tendo origem em doenças que cursam 

com aumento de cálcio sérico, como adenocarcinoma de paratireóide37 e hiperparatireoidismo 

primário e/ou secundário34). A origem da hipercalcemia também pode ser desconhecida34,35,38.  

Foi demonstrado que cerca de 35% dos pacientes felinos que apresentaram 

urolitíase por oxalato de cálcio, apresentavam hipercalcemia idiopática38, constituindo fator 

importante no desenvolvimento da doença. Consequentemente as concentrações de cálcio 

ionizado devem ser mensuradas em gatos com urólitos de oxalato de cálcio para descartar 

hipercalcemia7,34. 

Outras possíveis origens de hipercalciúria incluem: tratamento com diuréticos de 

alça ou corticosteróides, excesso de vitamina C ou D e tratamento com acidificantes urinário, 

embora estes não foram bem descritos em gatos35. Hipercalciúria é um significativo fator de 

risco, mas não necessariamente a causa para formação de urólitos de oxalato de cálcio em 

humanos, cães e gatos39. 

Outro fator que contribui para a formação de cálculos de oxalato de cálcio é a 

hiperoxalúria. O ácido oxálico é o produto final da metabolização do acido ascórbico e de 

outros aminoácidos (glicina e serina) pelo fígado ou do uso de dietas ricas em proteínas10. 

Dessa forma, tanto o aumento na ingestão dietética ou produção endógena pode resultar em 

hiperoxalúria7. O ácido oxálico forma sais solúveis com íons de sódio e potássio, entretanto 



11 
 

com o cálcio, forma um sal relativamente insolúvel35. Portanto, qualquer aumento na 

concentração urinária de ácido oxálico pode promover a formação de oxalato de cálcio10.  

A hiperoxalúria também pode ser resultado de anomalias genéticas, como aquela 

que foi reconhecida em um grupo de gatos relacionados com quantidades reduzidas de D-

glicerato desidrogenase hepática, uma enzima envolvida no metabolismo de precursores de 

ácido oxálico (hiperoxalúria primária de tipo II). Também foi associada com um defeito na 

atividade da enzima peroxisomal alanina/glioxilato aminotransferase (hiperoxalúria primária 

tipo I) e doença intestinal em seres humanos (hiperoxalúria entérica), entretanto essas 

condições não foram avaliadas em gatos ou cães10.  

Outra condição para a ocorrência de hiperoxalúria está relacionada com a bactéria 

entérica Oxalobacter formigenes
4,40, a qual metaboliza o ácido oxálico no trato 

gastrointestinal. Estudo40 realizado com cães demonstrou que os animais que apresentam 

menor colonização entérica com Oxalobacter formigenes têm um maior risco de formação de 

urólitos de oxalato de cálcio, embora essa informação não tenha sido avaliada em felinos. 

Apesar da maior concentração de oxalato na urina ser considerado um fator de risco para a 

urolitíase, o oxalato urinário tende a desempenhar um papel menor na formação de cálculos 

de oxalato de cálcio em cães e gatos e o cálcio urinário parece ter um papel maior, quando 

comparado à humanos36,41. 

Assim como os cálculos de estruvita, a alimentação também influencia no 

desenvolvimento de urólitos de oxalato de cálcio. Animais alimentados com dietas com baixo 

sódio ou potássio ou aquelas formuladas para maximizar a acidificação da urina são fatores de 

risco13,42. A solubilidade do oxalato de cálcio sofre influencia do pH da urina7,22. Alimentos 

que produzem pH urinário entre 6 e 6,2 são três vezes mais prováveis de produzir cálculos de 

oxalato de cálcio quando comparados com os que produzem pH entre 6,5 e 6,913. Foi 

verificado que gatos saudáveis alimentados com dietas semelhantes, diferindo apenas em suas 

propriedades acidificantes ou alcalinizantes, a saturação urinária com oxalato de cálcio era 

menor quando o pH da urina era maior que 7,2 e maior quando o pH da urina era inferior a 

6,533.  

Acredita-se que o uso de dietas acidificantes seja o principal fator para formação 

de urólitos de oxalato de cálcio na espécie felina1, pois foi durante o uso de dietas 

acidificantes visando tratar e prevenir urólitos de estruvita, que observou-se aumento na 

ocorrência de urólitos de oxalato de cálcio1,11,12. 

A acidúria persistente pode estar associada a acidose metabólica de baixo grau, 

que promove a mobilização óssea e aumenta a excreção urinária de cálcio33 e diminui a 
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excreção urinária de citrato7. No entanto, este efeito não foi relatado em estudos de gatos de 

até um ano de idade33. Em uma série de casos de cinco gatos com hipercalcemia e cálculos de 

oxalato de cálcio43, a descontinuação de dietas acidificantes ou de medicações acidificantes 

urinários foi associada à normalização da concentração sérica de cálcio. 

Ausência ou diminuição na concentração de inibidores da cristalização de oxalato 

de cálcio (citrato, magnésio, nefrocalcina e osteopontin) podem contribuir na precipitação 

desse tipo mineral7. O citrato, magnésio e pirofosfato, formam sais solúveis com cálcio ou 

ácido oxálico e reduzem a disponibilidade de cálcio ou ácido oxálico para precipitação. 

Outros inibidores, como a glicoproteína Tamm-Horsfall e a nefrocalcina, interferem na 

capacidade do cálcio e do ácido oxálico se combinarem, dessa forma minimizam a formação, 

agregação e crescimento de cristais10,22. 

O consumo de grandes quantidades de proteína animal por seres humanos está 

associado a um risco aumentado de formação de oxalato de cálcio. A proteína dietética de 

origem animal pode aumentar a excreção urinária de cálcio e ácido oxálico, diminuir a 

excreção de citrato urinário e promover a mobilização óssea de cálcio para tamponar o 

aumento da produção de ácido derivada do metabolismo de proteínas animais10.  

A diminuição do volume de urina resulta em aumento da saturação de cálcio e 

ácido oxálico e aumento do risco de formação de urólitos35. Os gatos podem atingir níveis de 

densidade urinária maiores que 1,065, indicando uma habilidade marcada para produzir urina 

concentrada35. Muitos gatos afetados com urólitos de oxalato de cálcio apresentam densidade 

urinária maior que 1,040, a menos que haja algum comprometimento da função renal ou 

capacidade de concentração39. 

A detecção de cristais de oxalato de cálcio indica que a urina é supersaturada com 

oxalato de cálcio e, se persistente, representa um risco aumentado de formação de oxalato de 

cálcio e urólito. No entanto, cristalúria de oxalato de cálcio está presente em menos de 50% 

dos casos felinos e caninos no momento do diagnóstico de urolitíase39. 

Com relação a predisposição para esse tipo mineral, os machos desenvolvem mais 

facilmente urólitos de oxalato de cálcio2,11,31, principalmente quando castrados31,34. Foi 

demonstrado que os gatos domésticos de pelo curto, médio e longo apresentaram 1,4 vezes 

mais chances de desenvolver essa forma de urolitíase2. Também verificou-se que tanto 

machos, quanto fêmeas das raças Persa, Himalaio11, Birmanês e Ragdoll apresentaram maior 

risco2,31. Alguns estudos demonstram ocorrência ainda no Havana Brown, British Shorthair, 

Foreign Shorthair, Scottish Fold e Exotic Shorthair11,44. Ocorre mais comumente em animais 

de meia-idade a idosos39, entre cinco a 12 anos7. 
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A recidiva de cálculos de oxalato de cálcio em gatos é um problema potencial14. 

Em estudo com mais de 2.000 gatos com urólitos de oxalato de cálcio, 7% tiveram um 

episódio de recidiva, 0,6% dois e 0,1% três45. Estes resultados reforçam a necessidade de 

protocolos médicos destinados a diminuir a recorrência de urólitos após a remoção. 

Como a causa da formação de urólito de oxalato de cálcio não é completamente 

conhecida, nenhum tratamento demonstrou ser completamente efetivo. Se possível, os fatores 

metabólicos conhecidos por aumentar o risco de oxalato de cálcio devem ser corrigidos ou 

minimizados. Os objetivos de prevenção da dieta incluem: redução da concentração de cálcio 

e oxalato de urina, promoção de altas concentrações e atividade de inibidores de urólito 

redução da acidez da urina e promoção da urina diluída10. 

Em animais com risco de recorrência de urolitos de oxalato de cálcio o pH da 

urina deve ser mantido em torno de 6,6 a 7,5, visto que o cálcio é mais solúvel em pH 

alcalino14. O aumento do volume de urina é o principal suporte da terapia preventiva para a 

urolitíase de oxalato de cálcio41. Ao aumentar a ingestão de água, as concentrações urinárias 

de cálcio e oxalato e de grande parte dos minerais são reduzidas41. Além disso, volumes 

maiores de urina normalmente aumentam o tempo de trânsito de urina e a frequência de 

micção, reduzindo assim o tempo de retenção para formação e crescimento de cristais. A 

administração de alimentos úmidos é o meio mais prático de aumentar a ingestão de água e 

diminuir a saturação da urina por oxalato de cálcio14,41. O objetivo é diluir a urina para uma 

densidade de 1,030 ou menos em gatos e 1,020 ou menos em cães14. 

Felinos com urólitos de oxalato de cálcio alimentados com dieta com alto teor de 

umidade (77,4% a 81,2%) tiveram menor probablidade de desenvolver recidivas, quando 

comparado com animais alimentados com dieta com pouca umidade (7,0% a 7,9%)13. 

 

2.4.3. Urólitos de urato 

Os urólitos de urato se formam a partir do metabolismo das purinas (endógenas 

e/ou exógenas), cujo produto final é a alantoína, um composto altamente solúvel que não se 

precipita24. A alantoína se forma a partir do ácido úrico pela ação da enzima uricase ou urato 

oxidase, o ácido úrico sendo menos solúvel, quando em quantidades elevadas se precipita, 

podendo formar cristais ou urólitos24,46. São poucas as espécies de mamíferos que excretam 

ácido úrico na urina de forma fisiológica, sendo elas os humanos, primatas e roedores47. Dessa 

forma se outros animais apresentam hiperuricosúria, essa deve ser considerada como 

patológica. 
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O urato de amônio (também conhecido biurato de amônio) é o sal de amônio 

monobásico do ácido úrico. É a forma mais comum de cálculos de purina natural observados 

em cães e gatos. Outros urólitos de purina de ocorrência natural incluem urato de sódio 

(também conhecido como urato de ácido sódico ou urato de monossódio)10. 

São cálculos pequenos, arredondados ou ovóides14, de coloração amarelo clara ou 

marrom48 e na maioria das vezes, múltiplos14. Os urólitos de urato são menos comuns em 

felinos quanto aqueles compostos por estruvita e oxalato de cálcio, entretanto, são 

considerados o terceiro tipo mineral mais comum na espécie, representando de 3% a 10% das 

amostras analisadas1,9,11,49,50. Em animais com menos de um ano de idade, parece ser o 

segundo tipo mineral mais comum, estando atrás somente da estruvita10. 

O mecanismo exato para a ocorrência de urólitos de urato em felinos, ainda não 

está totalmente esclarecido. Mas fatores como hiperuricosúria, hiperamonúria e acidúria são 

considerados de risco17,21,46,48. Doenças hepáticas graves e desvio portossistêmico (PSS) 

podem resultar nessas alterações e posterior formação de cálculos46,49,50. Contudo em felinos 

as causas de hiperuricosúria e formação de urólitos de urato ainda permanecem 

idiopáticas17,46. 

A urolitíase por urato é mais comuns em gatos e cães com menos de sete anos de 

idade46, embora aqueles com desvio portossistêmico tendem a formar urólitos em idade mais 

jovem (dois anos)50. As raças Siâmes11, Mau egípcio e Birmânes aparecem como 

predispostas49,50. Em estudo realizado no Canadá, foi relado aumento na frequência de 

cálculos de urato na raça Mau Egípcio2,49, com maior ocorrência em machos49. 

Dietas com alto teor de purinas podem favorecer a formação desse tipo de 

urólito48, pois ocasionam maior excreção renal de sais de urato com consequente acidificação 

do pH urinário, promovendo menor solubilidade dos cristais22,46. A produção de urina alcalina 

auxilia na prevenção desse tipo de pedra por meio do aumento da solubilidade do ácido úrico 

e diminuição da produção de íons amônio17.  

As ITU’s por bactérias urease-positivas também podem predispor à formação 

desse cálculo, pois produzem íons amônio pela hidrólise da uréia; contudo a ITU também 

pode ser apenas consequência da presença dos cálculos na bexiga17,48.  

Protocolos para dissolução de urólitos de urato não foram desenvolvidos para 

pacientes felinos17; o alopurinol, utilizado em cães, é contra-indicado na espécie17. Todavia 

deve-se preconizar como medidas preventivas, a administração de dietas com baixa 

quantidade de precursores de purinas e o uso de alcalinizantes urinários, visando um pH 

superior à 7,017,48. 
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2.4.4. Urólitos de xantina 

Os urólitos de xantina, assim como os de urato, também são derivados do 

metabolismo das purinas. Proveniente da hipoxantina, que por ação da enzima xantina 

oxidase é convertida em xantina24, a qual é o metabólito menos solúvel47. Os cálculos 

possuem formato redondo ou ovóide e coloração amarela ou marrom claro14. Este tipo de 

urolitíase é rara em felinos1,9,47. 

O principal fator de risco para o desenvolvimento de urólitos de xantina, é a 

xantinúria. Que pode apresentar-se de forma primária ou secundária24,47. A xantinúria 

primária pode ser proveniente de um defeito na enzima xantina dehidrogenase (xantina 

oxidase), o que acarreta no aumento nas concentrações de xantina e hipoxantina e diminuição 

das concentrações de ácido úrico no sangue e na urina47. 

Em relatos47,51,52 de casos de felinos com urólitos de xantina, concluiu-se que os 

pacientes apresentavam a forma primária. Visto que não tinham histórico de tratamento com 

alopurinol e quando dosados os níveis de hipoxantina e xantina urinária e sérica e comparados 

ao grupo controle, esses encontravam-se aumentados. Em um dos relatos, o paciente 

apresentava menos de um ano de idade51.  

A forma secundária da xantinúria é a mais comum e decorre normalmente do uso 

de alopurinol, principalmente em cães, como forma de tratamento para leishmaniose ou 

urolitíase por urato24, especialmente nos casos em que a dieta não é restrita em purinas. 

Nesses casos, o manejo envolve ajuste da dosagem do alopurinol e mudanças na dieta10.  

Os cálculos de xantina, comumente são compostos de xantina pura, e têm sido 

relatados ocorrendo em gatos com média de idade de 36 meses (intervalo de três a 176 

meses)24. Apresenta igual distribuição entre machos e fêmeas10, embora alguns trabalhos 

demonstram maior ocorrência em machos20. Estudo demonstrou distribuição de 55% dos 

casos em machos castrados e 10% em machos não castrados e 33% em fêmeas castradas e 1% 

em não castradas24.  

Como protocolos médicos não foram desenvolvidos para dissolver este tipo de 

pedra, é necessário extrair cirurgicamente10,47. Isto é essencial para determinar a composição 

dos urólitos e entender a fisiopatologia, determinar o tratamento apropriado e prevenção da 

recorrência do problema47. A prevenção envolve o uso de dieta alcalinizante e com restrição 

de proteínas10. Sem medidas preventivas, os cálculos de xantina geralmente se recidivam 

dentro de 3 a 12 meses após a remoção10. 
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2.4.5. Urólitos de fosfato de cálcio 

Os urólitos de fosfato de cálcio são compostos normalmente por brushita, 

carbonato apatita e hidroxiapatita9,23, sendo as duas últimas as formas mais comuns em 

felinos15. O fosfato de cálcio é um tipo de cálculo encontrado raramente em sua forma pura, 

com menos de 1% para cães e gatos2. Normalmente quando observado, está associado à 

urólitos de estruvita e oxalato de cálcio15,23,53
 principalmente sob a forma de hidroxiapatita21 . 

Os cálculos compostos por esse tipo mineral, normalmente são pequenos, 

múltiplos e de formato arredondado e/ou cuboide14. Os fatores que contribuem para a 

formação desse tipo de pedra incluem: hipercalciúria, excesso de cálcio22 e vitamina D na 

dieta, além de hiperfosfatúria, por excesso no consumo de fósforo, pH urinário alcalino22 e 

diminuição no volume de urina22,23,53. 

Animais que apresentam hiperparatireoidismo primário têm maior predisposição 

para a formação desse cálculo, pois a endocrinopatia acarreta hipercalcemia, hipofosfatemia, 

hiperfosfatúria, hipercalciúria e pH urinário mais alcalino, condição que foi relatada em 

humanos, cães e gatos15,53. Pacientes de qualquer idade podem apresentar urolitíase por 

fosfato de cálcio (cinco meses a 19 anos)53. Embora estudo relatou maior incidência em 

animais com idade superior à 4 anos11. Apesar da pouca informação relativa à esse mineral 

machos apresentaram maior ocorrência9. 

 

2.4.6. Urólitos de sílica 

Os urólitos compostos de sílica possuem coloração branco-acinzentado e são 

encontrados normalmente em bexiga e uretra. Possuem formato esférico com pontas 

rombas14
. Esse tipo de urolitíase apresenta pouca ocorrência em cães e menos ainda em 

gatos9,14. A formação de urólitos de sílica está associada com a ingestão de altas quantidades 

de silicato, na dieta (fontes de proteína vegetal, como casca de arroz e de soja)23 ou na água54, 

o que leva ao aumento na excreção urinária de sílica23,27.  

Embora pouco observada nas análises de urólitos1,2, estudo realizado no México54 

com cálculos de cães, detectou sílica em 13,3% de um total de 105 amostras, o que 

determinou a sílica como terceiro tipo mineral mais observado. A justificativa dessa maior 

prevalência baseou-se que a cidade na qual o estudo foi conduzido, tem como principal fonte 

hídrica, águas subterrâneas próximas a vulcões. A água por sua vez, é mais rica em silicato 

nessa região. 
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Com relação a dissolução de cálculos de sílica, protocolos não foram 

desenvolvidos, entretanto, fatores profiláticos baseiam–se na lógica de evitar a ingestão de 

silicato23. 

 

2.4.7. Urólitos de cistina 

Os urólitos de cistina são de ocorrência rara nos felinos, representando menos de 

1% dos resultados dos análises9,11. Os cálculos geralmente são pequenos e esféricos, múltiplos 

e de coloração amarelada ou marrom14. 

O principal fator de risco para a formação de urólitos de cistina é a presença de 

cistinúria, associada a defeito na reabsorção tubular renal de cistina e outros aminoácidos, 

como ornitina, lisina e arginina, denominada como COLA55-57, o que resulta no acúmulo na 

urina. A cistina é o aminoácido menos solúvel, portanto o que se precipita com maior 

facilidade55. A primeira vez que a doença foi descrita em humanos data do início do século 

XX e atualmente já foi verificada em diversas espécies animais10,57,58. 

A cistinúria é associada em humanos e cães a uma mutação em um dos dois 

genes, SLC3A1 e SLC7A9 que codificam o sistema transportador de aminoácido55. Sendo a 

cistina de baixa solubilidade, principalmente em pH neutro à ligeiramente ácido, ocorre 

precipitação, o que permite a formação de cristais e posterior litogênese22,53,55. Os animais 

afetados também mostram o transporte intestinal alterado da cistina55.  

Em gatos, a cistinúria e formação de urólitos de cistina são raros, representando 

cerca de 0,1% dos urólitos nos Estados Unidos e Canadá1,2. O primeiro relato de cistinúria em 

felinos foi publicado em 1991. Mas somente no ano de 2015 que verificou-se cistinúria 

associada à mutação do gene SLC3A1
56. Em 2016 foi descrito no Estados Unidos casos de 

cinco felinos com mutações no gene SLC7A9
57. Cistinúria associada à mutação no gene 

SLC7A9 também foi observada em dois felinos na Alemanha58, embora somente um deles 

apresentava cálculo. 

A cistina é pouco solúvel em urina ácida27,59, aumentando a solubilidade quando o 

pH da urina é superior a 7,210. A cistinúria tem sido observada em pacientes com idade entre 

quatro meses e 12 anos de idade (com média de 3,6 anos)56. Com ocorrência similar entre 

machos e fêmeas56. Embora cálculos renais de cistina já tenham sido relatados em humanos e 

em cães Terra Nova, todos os relatos em felinos são descritos como sendo de trato urinário 

inferior56.  

Para tratamento desse tipo de urolitíase, a alcalinização urinária ajuda na 

solubilidade dos cristais de cistina, com o uso de drogas alcalinizantes, deve se preconizar um 
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pH urinário de cerca de 7,210. O fármaco N-(2-mercaptopropionil)-glicina (2-MPG) pode ser 

usado para prevenção, entretanto, somente com o uso de dietas reduzidas em proteínas, 

especialmente metionina, já se tem boa resposta. A restrição proteica deve ser instituída com 

precaução em felinos, pois a espécie apresenta maiores necessidades orgânicas de proteína17. 

 

2.4.8. Urólitos incomuns e raros  

Ainda sobre os tipos de urolitíase, verifica-se ocorrência de urólitos de sangue 

seco solidificado, os quais são de rara ocorrência9,11,60. Apesar da sua baixa incidência foram 

mais comumente observados em trato urinário inferior60. Não apresentam significativa 

ocorrência com relação à idade, mas parecem ser observados mais comumente em machos11. 

Os cálculos classificados como incomuns, são aqueles que apresentam em sua composição 

substâncias como fármacos e seus metabólitos16,19. As sulfonamidas são as principais drogas 

observadas em urólitos, principalmente em cães24. Apesar de não ser comumente detectada 

em cálculos de felinos, foi identificada em pedras de trato urinário inferior de oito felinos, 

desses seis tinham histórico de tratamento com sulfadiazina24. Em decorrência disso não é 

recomendada a administração de antibióticos à base de sulfonamida em animais com histórico 

de urolitíase24. 

 

2.4.9. Urólitos compostos ou mistos 

Os urólitos compostos ou mistos são aqueles que apresentam em sua composição 

diferentes minerais, normalmente eles se formam quando fatores que promovem a 

precipitação de um tipo de urólito são superados por fatores que induzem a precipitação de 

outro mineral23. Urólitos compostos foram observados em cerca de 3,2% das amostras de 

felinos até o ano de 200723. 

Em avaliação de 5.230 urólitos felinos, 13% (699) eram compostos por duas ou 

mais substâncias, combinadas nas camadas ou sozinho em camadas distintas. Apenas 34 

cálculos do trato urinário superior e 665 do trato urinário inferior foram definidos como 

mistos (embora no estudo em questão não houve diferenciação de urólitos mistos e 

compostos)11. Esses tipos de urólitos representam um desafio na terapia. Os protocolos para 

dissolução devem ser iniciados considerando o mineral que está depositado na camada mais 

externa19,23. 

Outros tipos de cálculos classificados como compostos e que têm aumentado nos 

últimos anos, são aqueles com presença de materiais estranhos, tais como material de sutura, 

cateteres urinários, material vegetal, entre outros16,23. Essas substâncias servem como depósito 
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de cristais ao redor19. Sua classificação considera o fato de que o corpo estranho representa 

uma camada do cálculo23.  

Os fios de sutura são responsáveis por cerca de 9% dos casos de recidiva25,26 e são 

o mais comum corpo estranho detectado em pedras. Em estudo com urólitos caninos, de 105 

cálculos com corpo estranho, 74 tinham em sua composição fio de sutura23. Acreditava-se que 

os urólitos formavam-se principalmente pelo uso de fios de sutura não absorvíveis, entretanto, 

atualmente material absorvível tem sido usado26. Em alguns casos, são observadas áreas 

centrais ocas, o que tem sido atribuído aos fios absorvíveis23,25. A cistolitíase associada à 

sutura trata-se de uma questão importante em cães e gatos. Desse modo, a escolha apropriada 

do padrão de sutura, bem como do fio utilizado, minimiza a exposição do material de sutura 

ao lúmen do trato urinário, diminuindo e/ou eliminando o potencial nidus para a formação e 

agregação de cristais23. 

Outras formas de minimizar a recorrência de urolitíase por corpo estranho, seria 

por meio da utilização de técnicas menos invasivas para recuperação dos cálculos, como 

urohidropropulsão, remoção por cistoscopia transuretral associada ou não à litotripsia e 

cistolitotomia percutânea10. Além de recuperação por basket, litotripsia extra corpórea por 

ondas de choque, bypass subcutâneo ureteral17. 

 

 

2.5. Diagnóstico da urolitíase 

 

O diagnóstico de urolitíase é baseado no histórico do animal, no exame físico8, 

nos achados dos exames complementares laboratoriais e nos exames radiográficos e/ou 

ultrassonográficos8,10. 

 

2.5.1.Histórico e sinais clínicos 

A apresentação clínica da doença varia conforme a localização, número e tamanho 

dos cálculos, independente da composição7. Entretanto, os sinais clínicos mais comumente 

observados são hematúria, polaquiúria, disúria, estrangúria, incontinência urinária e micção 

em local inapropriado8,14. O histórico clínico pode revelar presença de doenças do trato 

urinário anterior à manifestação, doença metabólica pré-existente ou o paciente pode não 

apresentar histórico de qualquer alteração10,39. 

A urolitíase pode levar a um quadro de obstrução uretral parcial ou total, 

principalmente em machos7,8, alterando o fluxo urinário, o que ocasiona distensão da bexiga 
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vesical, disúria e dor abdominal intensa39. O paciente pode ainda apresentar estrangúria, como 

também depressão, anorexia e vômito decorrente de uremia pós-renal8 e ocasionalmente, 

ruptura vesical, resultando em uroabdomen8. 

Os sinais clínicos de animais acometidos com cálculos renais ou ureterais podem 

ser inespecíficos28, intermitentes8 ou o paciente pode ser assintomático7. Também pode estar 

presente hematúria micro e macroscópica, ou ainda desenvolver pielonefrite crônica8. Os 

nefrólitos podem ocasionar lesão ao parênquima renal com desenvolvimento de inflamação e 

acarretar o desenvolvimento de doença renal crônica. Pacientes com ureterólitos podem 

apresentar obstrução total ou parcial e desenvolver quadros de uremia, hipercalemia e/ou 

acidemia7,8, dependendo do comprometimento da função renal28. 

Ao exame físico de animais com urocistólitos, a parede da bexiga pode 

apresentar-se espessada e os urólitos podem ser sentidos por palpação abdominal. Os 

uretrólitos podem ser palpáveis por meio do exame retal, bem como uma uretra distendida. 

Nefromegalia e dor renal pode ocorrer com obstrução ureteral, ou os rins podem estar 

pequenos e irregulares com fibrose crônica8. 

 

2.5.2.Teste laboratoriais 

A realização de perfil bioquímico completo e contagem de células sanguíneas 

deve ser realizada sempre que tenha suspeita ou confirmação de urolitíase e podem estar 

normais8,10. Azotemia, hiperfosfatemia e hiperpotassemia podem estar presentes também 

quando há obstrução do trato urinário superior e/ou inferior8. Algumas alterações laboratoriais 

podem sugerir um determinado tipo de urólito, como uma associação de hipercalcemia com 

oxalato de cálcio ou fosfato de cálcio8,38,61.  

Os cálculos de urato podem ter como causa doença hepática, particularmente 

anomalias vasculares congênitas; portanto, a função hepática deve ser determinada em 

pacientes com suspeita ou confirmação de urólitos de urato46,49. Testes especializados têm 

sido recomendados para tipos específicos de pedra, como testes para hiperadrenocorticismo 

em pacientes com urolitíase por oxalato de cálcio8. 

Em pacientes com suspeita de doenças no trato urinário, o exame de urina é uma 

parte importante da avaliação diagnóstica8,10. Cristalúria é um achado relevante8, embora a 

solubilidade do cristal seja afetada pelo pH urinário8,14. Urólitos de estruvita são mais 

prováveis de se formar em urina alcalina; fosfato de cálcio em alcalina para neutra; oxalato de 

cálcio e sílica em neutro para ácida; urato, xantina, cistina e brushita em urina ácida14,39. 
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Embora a presença de cristais pode ajudar a predizer a composição do urólito, 

alguns pacientes podem ter urocistólitos ativos e não apresentar cristalúria1, ou a cristalúria 

ser diferente do tipo de urólito presente14. Outro fator que influencia na presença ou não de 

cristais na urina é o tempo entre a colheita e análise da amostra. A mudança de temperatura 

causada pelo tempo decorrido entre a coleta de urina e a análise da urina pode causar 

formação de cristais in vitro, resultando em cristalúria falso-positiva62. Portanto, em pacientes 

com suspeita de urolitíase, a urina deve ser avaliada logo após a colheita8. 

Em pacientes saudáveis, cristais de oxalato de cálcio e estruvita podem ser 

observados em amostras de urina que foram refrigeradas ou analisadas mais de quatro a seis 

horas após a coleta, mas em pacientes com cálculos, a cristalúria em amostra de urina fresca 

(analisada em menos de 60 minutos) pode fornecer pistas para a composição de urólito8,63. 

A densidade e o pH urinário auxiliam na avaliação do ambiente químico da urina, 

o qual determina a formação de urólito e pode sugerir qual tipo de urólito está presente10. A 

alta densidade urinária sugere aumento na concentração de potenciais substâncias 

calculogênicas14. Cálculos de oxalato de cálcio, purinas e cistina se formam tipicamente na 

urina com pH inferior a 7,0, enquanto que os cálculos de estruvita se desenvolvem 

normalmente na urina com um pH superior a 7,08
. 

A litíase urinária é frequentemente associada com infecção do trato urinário, que 

pode ser a causa primária (urólitos de estruvita) ou secundária14,17. Dessa forma, a realização 

de cultura urinária e antibiograma são importantes8,29. Os fatores que contribuem para 

ocorrência de infecção incluem danos nas mucosas induzidos por pedras, micção incompleta 

da urina ou aprisionamento de microorganismos na pedra10. Exame do sedimento urinário 

pode revelar piúria e/ou bacteriúria8,14.  

 

2.5.3.Exames de imagem 

Os exames de imagem são parte fundamental para a definição do diagnóstico da 

urolitíase, pois além de detectar urólitos35, determinam a localização, o tamanho, densidade, 

formato e o número de cálculos10,14. 

A radiografia é útil para a detecção de cálculos radiopacos10,14, tais como os de 

fosfato de cálcio, oxalato de cálcio, estruvita e sílica. Por outro lado, os cálculos de urato de 

amônio frequentemente são radiolucentes, mas podem apresentar a camada mais externa 

radiopaca, o que facilita a sua visualização pelo exame simples14. 

O exame radiográfico deve abranger desde o diafragma até a porção final da 

uretra10. Como a nefrolitíase e a ureterolitíase são cada vez mais documentadas em gatos com 
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doença renal crônica, a radiografia abdominal é recomendada para todos os gatos com doença 

renal crônica diagnosticada28,64. Em estudo, cerca de 50% dos gatos avaliados com DRC 

tinham nefrolitíase ou ureterolitíase64. Se o cálculo apresentar dimensões inferiores a 4 mm e 

não for suficientemente radiopaco, sua visualização pelo exame simples poderá ser 

prejudicada20. Nesse caso, a ultrassonografia (US) ou a cistografia de duplo contraste é 

superior à radiografia para detecção14. 

O exame ultrassonográfico é considerado mais sensível para identificação de 

urólitos, entretanto, não fornece informações suficientes quanto as características dos cálculos 

(tamanho, formato, radiopacidade e número)14. Ambas pedras radiopacas e radiolucentes são 

geralmente vistos na US. A interface entre a urina e o cálculo é intensamente hiperecóica com 

sombras acústicas abaixo dos cálculos8. 

A US abdominal também é indicada para detecção de possíveis obstruções 

ureterais pela visualização de hidroureter, hidronefrose e dilatação de pelve renal7,65. Também 

para detecção de pequenos cálculos que não são passíveis de identificação na imagem 

radiográfica8. A sensibilidade da ultrassonografia para a detecção de cálculos ureterais é de 

77%, o que pode chegar a 90% usando uma combinação de US e radiografia28. Embora seja 

um bom método de detecção de cálculos, torna-se difícil a visualização daqueles que estão 

alojados na uretra, a menos que estejam próximos a bexiga8. 

 

 

2.6. Análise dos urólitos 

 

A visualização de urólitos no trato urinário não é o diagnóstico final. A parte 

fundamental relacionada ao tratamento e medidas preventivas está na análise da composição 

do cálculo, que auxiliará na identificação das possíveis causas de litíase urinária16,66,67. Em 

casos onde não há possibilidade de análise físico-química, ou seja, o cálculo permanece no 

paciente, pode-se estimar a composição dos urólitos, considerando a anamnese, exame físico, 

resultado de exames laboratoriais (urina e bioquímica sérica) e de imagem14. Entretanto, essa 

condição pode dificultar o tratamento, pois não é um método seguro para identificação dos 

componentes da pedra68. Quando a obtenção do cálculo é possível, deve-se determinar a 

composição por meio de análise qualitativa e quantitativa8,19,68.  
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2.6.1. Análise química qualitativa 

A análise química é uma técnica realizada por diversos laboratórios, entretanto 

não é a mais indicada, visto que não é possível a diferenciação das camadas da amostra e nem 

a determinação da porcentagem de substâncias por camada19, apresenta também a maior taxa 

de erro quando comparada aos métodos quantitativos67. 

O método consiste na pulverização da amostra e o pó é submetido a reagentes 

específicos que produzem mudanças de cor na presença de certos componentes (cálcio, 

magnésio, ácido úrico, cistina, amônio). Como não são identificadas camadas não é possível 

determinar se o cálculo é simples, misto ou composto16,19. 

Os reagentes utilizados nesse tipo de análise não detectam as substâncias em 

quantidades menores que 20%. Componentes como a sílica, xantina, cistina, fármacos não são 

detectados16,19. A técnica é pouco sensível na detecção de cálcio e oxalato podendo apresentar 

falso-negativo19. Em estudo realizado com urólitos de pacientes humanos, a análise química 

apresentou percentual de erro de 90%67. 

 

2.6.2. Análise física quantitativa  

As técnicas disponíveis para análise física quantitativa permitem a classificação 

dos cálculos como simples, mistos ou compostos, pois identificam as camadas da pedra e 

quantificam os minerais presentes em cada camada19. Dentre os métodos disponíveis estão a 

cristalografia óptica, difração de raios-x, espectroscopia infravermelha e espectroscopia de 

energia dispersiva12,15,19,69. 

 

a) Espectroscopia de energia dispersiva (EDS) 

A espectroscopia de energia dispersiva se baseia na dispersão da energia de 

elétrons, a análise é realizada com auxílio de microscópio eletrônico de varredura (MEV), que 

permite a identificação das camadas do cálculo, entretanto, em amostras diminutas as 

camadas podem ser de difícil diferenciação16,68,70 (Figura 3). A determinação da composição 

química é definida por meio de identificação elementar, a qual sugere a composição final da 

pedra68,70. Após a determinação de um local na camada para análise, o material cristalino é 

identificado na tela do scanner e um padrão elementar é gravado, sendo essa uma análise 

subjetiva16 (Figura 4). 
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FIGURA 3 - Microscopia eletrônica de varredura de um 
urocistólito felino. Na imagem é possível 
observar as camadas do urólito - nidus, pedra e 
parede (seta) – Labmic, UFG 

 

 

FIGURA 4 - Espectro de EDS da região de nidus de urocistólitos de dois       
felinos, apresentando composições distintas. A: Estruvita.  

                       B: Composição orgânica simples – Labmic, UFG 
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Por meio dessa análise, é possível determinar em porcentagem quanto cada 

elemento identificado representa na massa da amostra68. Em estudo70 desenvolvido em 

pacientes humanos, pesquisadores investigaram a composição de nove nefrólitos por meio de 

EDS. Para cálculos compostos de ácido úrico, o EDS demonstrou picos de carbono, oxigênio 

e nitrogênio. Enquanto urólitos de oxalato de cálcio, apresentaram picos de cálcio, carbono e 

oxigênio, ao passo que em cálculos de estruvita foi observado picos de magnésio, fósforo, 

oxigênio, carbono e nitrogênio70. 

A técnica permite a avaliação das regiões da pedra, determinação da análise 

elementar, o que sugere a composição química de cada região70. Fornece análise qualitativa 

rápida e simples, o que facilita o correto diagnóstico e tratamento pelos clínicos70. O EDS 

permite a gravação e arquivamento da “quantidade” de radiação criada como resultado da 

excitação de elétrons secundários da superfície das amostras analisadas68. Isso permite 

identificar a composição elementar de matéria orgânica e inorgânica68. Em estudo com 55 

urólitos obtidos de caninos, foi utilizado EDS para avaliação da composição71. A técnica 

permitiu a identificação de diferentes tipos minerais e possibilitou a classificação das 

amostras em simples e mistas conforme a quantidade de cada substância presente. Além de 

diferenciar as camadas e minerais presentes em cada camada da amostra71. 

A espectroscopia de energia dispersiva é uma técnica que permite resultados 

rápidos, a amostra não é destruída, sendo possível repetir a análise e submeter a outros 

estudos68. A associação de espectroscopia de energia dispersiva e espectroscopia 

infravermelha transformada de Fourier (FT-IR) melhorou a confiabilidade dos resultados72. A 

técnica EDS identificou urólito misto (estruvita e fosfato de cálcio), bem como identificou 

presença de magnésio que não havia sido identificado por meio da difração de raios-x73. 

O EDS é uma técnica eficaz para determinação de compostos inorgânicos, 

entretanto não diferencia os tipos de fosfato de cálcio (brushita e apatita) e materiais 

orgânicos como urato e xantina, nesses casos recomenda-se o uso da espectroscopia 

infravermelha15. Todas as técnicas de análise possuem vantagens e desvantagens, contudo 

nenhum método é suficiente para fornecer totais informações sobre a composição das pedras, 

dessa forma recomenda-se a associação das técnicas, o que potencializa a confiabilidade do 

resultado72. 

Todo o procedimento realizado, desde a identificação da urolitíase até a determinação 

da composição da pedra, não serão eficazes para o tratamento da doença se a causa de base 

não for determinada e o acompanhamento da terapêutica não for realizado corretamente. O 

paciente deve ser monitorado por meio do exame de urina (densidade, pH urinário, 
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cristalúria), exames de imagem (radiografia e/ou ultrassonografia abdominal), a cada três a 

seis meses14,17. Quanto mais precoce a detecção de possíveis recidivas, mais fácil será a 

recuperação dos urólitos e a correção do problema. 

 

3. Justificativa 

 

A urolitíase é considerada uma enfermidade de causa multifatorial e inúmeros são 

os fatores de risco observados. Dentre estes, fatores relacionados à região demográfica 

influenciam na forma de apresentação e prevalência dos urólitos.  

Considerando a variação regional que a doença apresenta, destaca-se a 

importância da realização de estudos à nível nacional. Bem como a escassez de trabalhos 

investigando a espécie felina, principalmente à nível nacional. 

 

 

4. Objetivos 

 

Com o presente trabalho, objetivou-se determinar a composição de urólitos 

provenientes de felinos atendidos no Hospital Veterinário da Escola de Veterinária e 

Zootecnia da Universidade Federal de Goiás e em clínicas e hospitais veterinários de 

diferentes regiões do Brasil. Associado à isso, foram analisados dados de anamnese e exame 

de urina dos pacientes. Dessa forma, foi possível a caracterização clínica e laboratorial da 

urolitíase felina em alguns estados brasileiros. 
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CAPÍTULO 2 – COMPOSIÇÃO DE URÓLITOS DE GATOS E CARACTERIZAÇÃO 
CLÍNICA E LABORATORIAL1 
 

 

Resumo 

 

A composição de 63 urólitos retirados de 42 felinos foi analisada no período compreendido 

entre outubro de 2016 e outubro de 2017, na Universidade Federal de Goiás (UFG). Para 

determinar a composição foram utilizados associação de duas técnicas: análise química e a 

espectroscopia de energia dispersiva (EDS) acoplada a microscopia eletrônica de varredura 

(MEV). O tipo mineral predominante nos cálculos dos pacientes foi a estruvita (38,1%), 

seguido de urato amônio (35,7%), oxalato de cálcio (26,2%). Cálculos compostos 

exclusivamente por fosfato de cálcio, xantina, cistina e sílica não foram observados. Urólitos 

classificados como simples compreenderam um total de 34/63. Considerando 42 gatos, em 

relação ao sexo, 26 eram machos e 16 eram fêmeas. Quanto à raça, dois eram Siamês (4,8%), 

dois Persa (4,8%), um Himalaio (2,4%) e um Angorá (2,4%). Felinos sem raça definida 

representaram o total de 36 animais (85,6%). Gatos com idade entre 25 e 72 meses 

apresentaram maior ocorrência (27/42). Os sinais clínicos mais comumente observados foram 

disúria (65,0%), hematúria (50,0%), vômito (17,5%) e anorexia (12,5%). A bexiga foi o 

principal local de remoção dos urólitos (33/42). Animais castrados consistiram em 92,8% 

(39/42). O escore de condição corporal (ECC) foi considerado normal em 22 (52,4%) 

pacientes. Os resultados observados no presente estudo servem de base para comparações 

futuras relacionadas à epidemiologia da litíase urinária no país, principalmente para a espécie 

felina. 

 

Palavras-chaves: análise química; espectroscopia; estruvita; urato; urolitíase  

 

Abstract 

 

Between October 2016 and October 2017, 63 feline uroliths were analyzed at Universidade 

Federal de Goiás (UFG) by using both chemical analysis and energy dispersive spectroscopy 

(EDS). The most frequent mineral type found was struvite (53.9%), followed by urate 

                                                 
1 Redigido de acordo com as normas do Plos One (Anexo A) 
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(39.7%), calcium oxalate (30.1%) and calcium phosphate (25.3%). Calculus containing 

xanthine, cystine and silica were not observed. Uroliths classified as simple comprised a total 

of 34/63. Amongst the 42 animals present in the study, 26 were male and 16 were female. 

Pure breed animals comprised 14,4% of the total, and the breeds observed within the study 

were the Persian, Himalayan, Siamese and Angora. Cats aged between 25 and 72 months old 

had a higher occurrence. The clinical signs varied between systemic and urinary signs and the 

most commonly found were anorexia, vomiting, hematuria and dysuria. All patients were 

either spayed or neutered and 34 patients had no outdoor access. Familial information was 

unknown in almost 100% of the cases. The results observed in the present study serve as a 

basis for future comparisons related to the epidemiology of urinary lithiasis in Brazil, 

especially for the feline species. 

 

Keywords: chemical analysis; spectroscopy; struvite; urate; urolithiasis 

 

Introdução 

A urolitíase é uma enfermidade de distribuição mundial, conhecida pelo homem 

desde a antiguidade (8000 AC) [1], caracterizada pela presença de urólitos ao longo do trato 

urinário, que em cães e gatos estão localizados principalmente em bexiga e uretra [2-7]. 

Acomete diversas espécies de animais inclusive caninos, felinos e o homem. Cerca de 33% 

dos caninos e 23% dos felinos apresentam sinais clínicos relacionados com doença no trato 

urinário decorrentes da urolitíase [8,9]. 

Os mecanismos que levam à formação de urólitos envolvem uma série de 

processos físico-químicos, que não estão bem esclarecidos. Entretanto, existem três teorias 

para explicar a sua ocorrência, sendo teoria da precipitação-nucleação; teoria da matriz 

nucleação; teoria da ausência de inibidores [4,10]. Existem fatores que potencializam a 

chance do indivíduo desenvolver a litíase urinária, são os chamados fatores de risco como 

raça, idade, sexo, dieta [6,12], sedentarismo, obesidade [11,13], fatores regionais, 

demográficos e até mesmo o clima [14-17]. Também podem desencadear a precipitação de 

cristais e formação dos urólitos, o pH urinário, ingestão de água e frequência de micção 

[18,19]. 

A urolitíase é classificada de acordo com o mineral presente em sua composição, 

sendo que os tipos minerais mais comumente observados são os urólitos de oxalato de cálcio 

e estruvita. Em menor proporção observam-se urólitos de urato, cistina, xantina, fosfato de 

cálcio, sílica e sangue seco solidificado [5-7,15,16,20-26]. 
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O cálculo divide-se em nidus, considerada a porção inicial de desenvolvimento. 

Seguida pela pedra maior parte do urólito, circundando a região de pedra encontra-se a região 

de parede e por fim os cristais de superfície. O cálculo é considerado simples quando em sua 

composição houver > 70% de um determinado tipo mineral. Quando nenhum componente 

atingir 70% do total e sem presença óbvia de núcleo ou demais camadas, é classificado misto 

e composto quando possuir uma ou mais camadas de diferentes tipos minerais [27,28]. 

Os sinais clínicos de animais portadores de urolitíase variam de acordo com o 

segmento acometido, quantidade e formato. Geralmente os pacientes apresentam sinais de 

doença do trato urinário como estrangúria, disúria e hematúria [18,29]. Também podem ser 

observados sinais inespecíficos (vômito e anorexia) ou a completa ausência de sinais, 

principalmente quando o cálculo está localizado no trato urinário superior [18,30]. O 

diagnóstico da doença é baseado na anamnese, exames laboratoriais e de imagem 

[14,18,31,32].  

Embora a identificação de cálculos no trato urinário seja importante, não deve ser 

o objetivo final da investigação diagnóstica, devendo-se buscar outras desordens de origem 

genética, metabólica e alimentar [8,11,21,24,25,33]. Desse modo, é necessário a identificação 

da composição da pedra, para poder definir as possíveis causas que levaram ao processo de 

litogênese.  

As técnicas de análise de urólitos disponíveis consistem em métodos qualitativos 

e quantitativos, esses últimos com maior confiabilidade. O método quantitativo permite a 

identificação das camadas do cálculo, bem como a determinação da composição por camada, 

o qual é importante principalmente em cálculos compostos e mistos [27,34]. As técnicas 

quantitativas disponíveis são a cristalografia óptica, difração de raios-x, espectroscopia 

infravermelha e espectroscopia de energia dispersiva [27,35]. Cada técnica possui vantagens e 

desvantagens, dessa forma é aconselhado a associação de técnicas para aumentar a 

sensibilidade do resultado, pois uma substância pode ser identificada por um método e não 

por outro [3,20,27,35]. 

Ao considerar que a urolitíase felina apresenta diferenças regionais [5,7,15-17] é 

importante a realização de estudos para aumentar o conhecimento sobre a doença no Brasil, 

bem como melhorar as medidas terapêuticas e preventivas, visando minimizar a taxa de 

recorrência. Como a urolitíase felina foi muito pouco estudada no âmbito nacional, é 

necessário produzir informações sobre a fisiopatologia, epidemiologia e aspectos clínicos e 

laboratoriais. Dessa forma, objetivou-se com o presente estudo determinar a composição de 
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urólitos de pacientes felinos e analisar dados epidemiológicos, clínicos e laboratoriais dos 

pacientes acometidos. 

 

Materiais e métodos 

O presente trabalho consistiu em estudo prospectivo e descritivo. O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais em pesquisa da Universidade Federal de 

Goiás (CEUA/UFG), protocolo no. 060/16 (ANEXO B). Foram analisados 63 urólitos 

provenientes de 42 felinos atendidos na rotina clínica do Hospital Veterinário da Escola de 

Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás (HV/EVZ/UFG) e em Clínicas e 

Hospitais Veterinários de diferentes regiões do país, no período compreendido entre outubro 

de 2016 e outubro de 2017. 

Foram analisados urólitos de 24 pacientes do estado de Goiás, oito do Rio de 

Janeiro, seis do Distrito Federal e quatro do Rio Grande do Sul. As amostras foram obtidas 

por remoção cirúrgica e/ou micção natural, conforme a descrição do Médico Veterinário 

responsável pelo atendimento do paciente. Para cada animal diagnosticado com litíase 

urinária, foram solicitados dados referentes ao histórico, sinais clínicos e resultado de exame 

de urina (quando realizado). 

Os cálculos foram higienizados com água destilada, visando remover sujidades. 

Posteriormente eram lixados com lixa d’água seca de granulação 1.000, até a visualização do 

núcleo de formação, após realizava-se lixamento com lixa d’água seca de granulação 2.000 

para obtenção de material do núcleo. O pó resultante desse processo foi armazenado para 

análise química. 

Para determinar a composição dos urólitos procedeu-se com a associação de duas 

técnicas de análise. O pó proveniente do processo de lixamento foi utilizado para realização 

de análise qualitativa química com o uso de reagente comercial de análise de cálculo renal – 

K008® (Bioclin, Belo Horizonte, Minas Gerais), seguindo as recomendações do fabricante. O 

kit comercial identifica a presença das substâncias por meio de reações químicas, as quais 

geram alterações de cor na amostra. As substâncias identificadas por meio dessa análise são 

amônio, cálcio, carbonato, cistina, fosfato, magnésio, oxalato e urato. Essa etapa foi 

desenvolvida no Laboratório Multiusuário do Programa de Pós-Graduação em Ciência 

Animal da EVZ/UFG. 

A segunda etapa de análise, que constitui-se da espectroscopia de energia 

dispersiva (EDS) foi realizada, por questões de logística, em dois laboratórios. Sendo o 

Laboratório Multiusuário de Microscopia de Alta Resolução (Labmic) no Instituto de Física 
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(IF/UFG) e o Centro Regional de Tecnologia e Inovação (CRTI). As amostras primeiramente 

foram preparadas para análise sendo submetidas ao processo de cobertura com filme de 

carbono, utilizando o equipamento Denton Vacuum, Desk V. Após a preparação procedeu-se 

com a análise propriamente dita, com o uso de microscopia e espectroscopia. A avaliação 

microscópica no Labmic foi realizada por meio de microscópio eletrônico de varredura (MEV 

- Jeol, JSM – 6610), equipado com espectroscopia de energia dispersiva (EDS - thermo 

scientific NSS spectral imaging). Nas análises realizadas no CRTI utilizou-se para o MEV 

(Jeol JSM-IT300) e EDS (Oxford Instruments X-MaxN 80) (Fig 1). Apesar dos locais 

apresentarem aparelhos de modelos diferentes, isso não interfere no resultado da análise. 

 

 
Fig 1. Fotografia do Microscópio eletrônico de varredura (MEV - Jeol, JSM – 6610), 

equipado com espectroscopia de energia dispersiva (EDS - thermo scientific NSS 

spectral imaging) localizado no Laboratório Multiusuário de Microscopia de Alta 
Resolução – Labmic/IF/UFG (A). Fotografia do MEV (Jeol JSM-IT300) equipado 
com EDS (Oxford Instruments X-MaxN 80) localizado no Centro Regional de 
Tecnologia e Inovação – CRTI/UFG (B).  
Fonte: Arquivo pessoal (A); CRTI/UFG (B) 

 
Com o MEV foi possível identificar as diferentes regiões do urólito – núcleo, 

pedra e parede – e posteriormente seguiu-se com a avaliação por meio de EDS em cada 

camada (Fig 2). No núcleo pelo menos três pontos foram analisados quanto a sua composição, 

enquanto na região de pedra e parede no mínimo três pontos foram analisados em mais de 

uma parte da camada, de acordo com o tamanho da amostra. Conforme o espectro formado a 

composição do urólito foi definida. 
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Fig 2. Diferentes regiões do urólito – nidus, pedra e parede – 

definidas por meio de microscópio eletrônico de 
varredura 

 

Urólitos de estruvita foram identificados pelo EDS na presença de picos de Mg 

(magnésio) e P (fósforo); oxalato de cálcio principalmente por picos de Ca (cálcio); fosfato de 

cálcio por picos de Ca (cálcio) e P (fósforo). Em casos onde foi observado somente picos de C 

(carbono), N (nitrogênio) e O (oxigênio) o urólito foi classificado como de composição 

orgânica (Fig 3). Nesses casos a análise química foi decisiva para a diferenciação do urólito 

em urato, cistina ou xantina. Outros picos como K (potássio), Na (sódio), Cl (cloro) foram 

observados, entretanto não apresentam importância para a classificação das pedras. Para a 

classificação do urólito como simples, compostos e mistos considerou-se o descrito na 

literatura [28]. Para a classificação do mineral predominante nos urólitos mistos, foi 

considerado todos os espectros obtidos em todos os pontos analisados em cada um dos 

urólitos (entre cinco e 18 pontos de acordo com o seu tamanho), tendo sido considerado 

predominante o mineral que apresentava a maior frequência. 
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Fig 3.  Urólitos de felinos. Urocistólito de estruvita (A). Imagem da camada de parede obtida 

por meio do MEV (B). Espectro de EDS da mesma região, determinando a 
composição de estruvita (C).  Urocistólito de oxalato de cálcio (D). Imagem da 
camada de parede obtida por meio do MEV (E). Espectro de EDS da mesma região, 
determinando a composição de oxalato de cálcio (F). Urocistólito de composição 
orgânica simples, confirmado pela análise química como sendo de urato amônio (G). 
Imagem da camada de parede obtida por meio do MEV (H). Espectro de EDS da 
mesma região, determinando a composição orgânica simples (I).  

 

O exame de urina de pacientes atendidos no HV/EVZ/UFG foi realizado no 

Laboratório Multiusuário do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal. As amostras de 

urina foram obtidas por cistocentese. O exame físico-químico da urina foi realizado utilizando 

fita reagente (Uriquest plus vet®, Labtest Diagnóstica S.A., Lagoa Santa, Minas Gerais). A 

densidade urinária avaliada por aparelho monocular de refratometria modelo 301® (Ningbo 

Utoch International CO LTDA, Xizhimenway – China). O exame do sedimento urinário foi 

analisado por microscopia óptica, após centrifugação por cinco minutos à 2800 rpm, em 

centrífuga (G222 T216 Quimis® - Quimis Aparelhos Científicos Ltda, Diadema, São Paulo). 

Como o presente estudo trata-se de estudo de casos, não foi possível padronizar a análise da 

urina.  

As variáveis avaliadas por análise estatística foram sexo, faixa etária, raça, tipo de 

urólito, localização no trato urinário, escore de condição corporal (ECC), tipo de alimentação 

e alterações do exame de urina. Para variáveis com mais de duas categorias foi empregado o 
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teste qui-quadrado com nível de significância 5% e teste exato de Fisher para análise aos 

pares (dois a dois), com determinação de risco relativo (RR) e odds ratio (OR). 

 

Resultados e discussão 

De outubro de 2016 a outubro de 2017, foram analisados por meio de EDS e 

análise química 63 urólitos provenientes de 42 felinos. Destes 31 gatos (73,9%) tinham um 

urólito; quatro gatos (9,5%) dois urólitos; quatro gatos (9,5%) três urólitos e três gatos (7,1%) 

quatro urólitos. Dos 11 pacientes que apresentaram mais de um urólito, em seis a composição 

mineral das pedras era a mesma, sendo que em quatro pacientes os urólitos eram simples e em 

dois os urólitos eram mistos. Nos outros cinco felinos a composição mineral variava, mas em 

todos os cálculos de um mesmo paciente um mineral era comum. Isso significa que não foi 

observado cálculos de composição mineral totalmente diferente em um mesmo paciente. Nos 

pacientes que apresentavam mais de um urólito a determinação do tipo de urolitíase, teve 

como base o mineral predominante.  

Nos 42 pacientes o mineral predominante, incluindo os cálculos simples e mistos, 

foi a estruvita, observada em 16 animais (38,1%); seguido de urato amônio em 15 felinos 

(35,7%) e oxalato de cálcio em 11 felinos (26,2%). Não houve diferença significativa na 

ocorrência dos diferentes tipos minerais (P= 0,4724). Em 20 animais (47,6%) havia somente 

urólitos simples, em quatro (9,5%) havia urólitos simples e mistos e em 18 (42,9%), somente 

urólitos mistos. Os cálculos de composição simples são os mais comumente observados 

[28,35]. Provavelmente o maior número de urólitos mistos observado neste estudo tem 

relação com a técnica empregada que permitiu a análise de grande número de pontos em uma 

mesma região do cálculo, o que já foi observado em outro estudo [36]. 

Dos 63 cálculos analisados independente do paciente que os originou, foi 

detectado presença de estruvita em 35 cálculos (55,5%), urato amônio em 25 (39,7%), oxalato 

de cálcio em 20 (31,7%) e fosfato de cálcio em 19 (30,1%) (Fig 4). 
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Fig 4. Frequência de minerais observados em 63 urólitos de felinos, analisados por 

meio de EDS e análise química no período compreendido entre outubro de 
2016 a outubro de 2017 

 

Historicamente, os tipos de urólitos mais observados na espécie felina são 

estruvita e o oxalato de cálcio [2-6]. A prevalência para estruvita e oxalato apresentou 

variações entre os diferentes estudos. Para estruvita no Canadá foi de 29,9% a 40% [7], nos 

EUA de 43% [4], na Bélgica de 32% [3]. Para oxalato de cálcio a frequência foi de 50% a 

63% no Canadá [7], de 46% nos EUA [4] e na Bélgica de 61% [3]. A frequência mais elevada 

de estruvita (55,5%) e mais baixa de oxalato de cálcio (31,7%) encontrada nesse estudo 

também foi relatada na Espanha, com 52,9% versus 8,8% [20], na Alemanha com 51,2% 

versus 38,7% [5] e Hungria com 77,3% versus 17,8% [16] para estruvita e oxalato, 

respectivamente. 

Nesse estudo, o componente mais observado após a estruvita, foi urato amônio 

(35,7%). A alta ocorrência de urolitíase de urato amônio aqui observada não tem equivalência 

em outros estudos. A ocorrência dos cálculos de urato foi de 5% [4], 4,8% [11], 4,4% [7], 

3,9% [36], 1,7% [5], tendo chegado ao máximo a 10% em outros estudos [2]. Resultado mais 

semelhante ao deste estudo ocorreu na Espanha, onde foi descrito ocorrência de 29,4% [20]. 

Dos 63 cálculos analisados, 34 (53,9%) apresentavam somente um tipo mineral 

em sua composição sendo classificados como simples e em 29 (46,1%) mais de um tipo foi 

identificado, classificando-os como mistos (Quadro 1). Dois urólitos possuíam um fio de 

sutura na região de núcleo, sendo chamados de compostos. Todavia, nesse trabalho, foram 

considerados mistos, pois a camada de pedra e parede era formada por mais de um tipo de 

mineral. 
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Quadro 1. Composição e frequência de urólitos classificados como simples e mistos 

Urólitos simples Urólitos mistos 

Estruvita N=16 Estruvita e fosfato de cálcio N=3 

Oxalato de cálcio N=5 Estruvita e oxalato de cálcio N=3 

Urato amônio N=13 Estruvita, fosfato de cálcio e oxalato de cálcio N=2 

Total N=34 Estruvita, fosfato de cálcio e urato amônio N=4 

  Estruvita e urato amônio N=7 

  Oxalato de cálcio e fosfato de cálcio N=9 

  Oxalato de cálcio, urato amônio e fosfato de cálcio N=1 

  Total N=29 

 

O composto fosfato de cálcio foi observado somente em associação com os 

demais tipos minerais, o que é comum em ser observado [28]. Apesar da literatura citar que a 

associação dos cálculos de fosfato de cálcio é mais comum com cálculos de estruvita [2], 

nosso estudo observou maior relação com urólitos de oxalato de cálcio. 

Dos 63 urólitos analisados, 19 (30,1%) apresentavam composições distintas nas 

camadas, ou seja, o núcleo e a pedra eram iguais e a parede distinta ou a pedra e a parede 

semelhante e núcleo distinto, ou todas as camadas eram distintas. A diferenciação de camadas 

foi possível devido à técnica de EDS, a qual utilizada em outros estudos [27,34,35,36] 

também permitiu a diferenciação da composição das camadas dos cálculos.  

Para urólitos compostos de purinas, o espectro observado consistiu em C 

(carbono), N (nitrogênio) e O (oxigênio), como descrito em estudos [35-37]. Dessa forma, a 

associação com análise química permitiu identificar urato amônio, resultado similar foi 

observado em estudo com cães [36]. Cabe ressaltar que os picos de carbono que aparecem no 

espectro de EDS podem estar relacionados com o recobrimento da amostra. Nos casos onde a 

análise química determinou presença de mais de um composto, o EDS possibilitou a 

diferenciação da composição das camadas e do núcleo, podendo fornecer subsídios para 

determinar possíveis causas para o desenvolvimento da doença [34-37].  

A alta frequência de urólitos de urato observada nesse estudo não tem explicação 

clara. Alguns autores relacionam esse tipo de cálculo com: alimentação, presença de doença 

hepática ou desvio portossistêmico [11,22,23] ou causa genética [33]. Como não foram 

relatadas alterações clínicas nesses pacientes, sugestivas de desvio portossistêmico ou doença 

hepática, a maior possibilidade passa a ser a causa alimentar ou fator genético, associado a 
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fatores regionais, visto que, todos os animais que apresentaram urolitíase de urato amônio, 

eram provenientes de uma mesma região. 

Dos 42 gatos avaliados, 26 (61,9%) eram machos e 16 (38,1%) fêmeas. A 

literatura corrobora a maior ocorrência em machos [2,5,7,15,16]. Na tabela 1 está indicado a 

frequência do tipo de urolitíase considerando o sexo do paciente.  

 

Tabela 1. Valores absolutos (n) e frequência (%) dos pacientes felinos conforme o sexo na 
presença dos diferentes tipos minerais 

Mineral Machos n (%) Fêmeas n (%) 
Estruvita 14 (53,8%) 2 (12,5%) 

Oxalato de cálcio 3 (11,5%) 8 (50,0%) 
Urato amônio 9 (34,7%) 6 (37,5%) 

Total 26 (100%) 16 (100%) 
 

A prevalência do tipo mineral considerando o sexo do animal, diferiu dos 

resultados já descritos, que apontam para maior predisposição ao desenvolvimento de urólitos 

de oxalato de cálcio em machos e de estruvita em fêmeas [2,4,6,7], o que não foi observado 

nesse estudo. O composto urato amônio apareceu em maior número nos machos, conforme 

descrito em outros levantamentos [7,11].  

Quando comparado o sexo dos animais e o tipo mineral, a ocorrência de urolitíase 

em machos foi significativamente maior (P=0,0052). Na comparação aos pares, resultado 

significativo foi observado somente na relação urólitos de estruvita x oxalato de cálcio 

(P=0,0025; RR=4,667; OR=8,944). Não houve, portanto, diferença significativa comparando-

se estruvita com urato (P=0,2640) e oxalato com urato (P=0,0975), respectivamente. Nas 

fêmeas, não foi observado diferença significativa entre os diferentes tipos de urolitíase 

(P=0,0724). 

Quanto à raça, dois gatos eram Siamês (4,8%), dois Persas (4,8%), um Himalaio 

(2,4%) e um Angorá (2,4%). Felinos sem raça definida representaram o total de 36 animais 

(85,6%), tendo apresentado diferença significativa (P<0,0001) em relação às demais raças. 

Dentre os animais sem raça definida, 31 (86,1%) eram de pelagem curta e cinco (13,9%) de 

pelagem média (P<0,0001; RR= 6,200; OR= 38,44). Alta prevalência de urolitíase em felinos 

sem raça definida, de pelo curto também foi descrita na literatura [6,7,20,23]. A alta 

frequência neste grupo de felinos no Brasil pode apresentar relação com o maior tamanho 

populacional. Os dados referentes ao tipo de cálculo e raça dos animais acometidos estão 

expressos na tabela 2. 
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Tabela 2. Valores absolutos e porcentagem do tipo mineral presente nos urólitos de 42 
felinos, distribuídos segundo as raças 

Raça Estruvita Oxalato de 
cálcio 

Urato amônio Total 

Angorá 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (100%) 1 (100%) 
Himalaio 0 (0,0%) 1 (100%) 0 (0,0%) 1 (100%) 

Persa 1 (50,0%) 1 (50,0%) 0 (0,0%) 2 (100%) 
Siamês 2 (100%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 2 (100%) 

SRD 13 (36,1%) 9 (25,0%) 14 (38,9%) 36 (100%) 
 

De forma geral, somente quatro raças puras foram observadas no estudo. As raças 

Persa, Himalaio e Siamês, são relatadas como predispostas ao desenvolvimento de litíase 

urinária [2,4,6,7], principalmente para o desenvolvimento de urólitos de oxalato de cálcio e 

estruvita [2]. Somente a raça Angorá que apareceu no estudo não é relatada como susceptível. 

Animais sem raça definida tiveram maior ocorrência de pedras contendo estruvita 

e urato, entretanto não houve diferença significativa na ocorrência dos diferentes tipos de 

cálculos (P=0,4169). O Siamês é relatado apresentando maior risco para desenvolvimento de 

cálculos de urato [2,11,22,23], o que não foi observado nessa investigação. 

Os pacientes foram agrupados por faixa etária e distribuídos em três categorias: 

gatos com menos de 25 meses; entre 25 e 72 meses e com mais de 72 meses. Dos 42 felinos 

do estudo, 9 (21,4%) tinham menos de 25 meses, 27 (64,2%) entre 25 e 72 meses, e seis 

(14,4%) mais de 72 meses. Quando comparada as três categorias de faixa etária, observou-se 

diferença significativa (P <0,0001). A faixa etária de pacientes entre 25 e 72 meses apresentou 

estatísticamente maior casuística que a inferior a 25 meses (P=0,0002; RR=2,857; 

OR=6,200), e em relação ao grupo com idade superior a 72 meses (P<0,0001; RR=4,500; 

OR=10,80). Os dados referentes à faixa etária e o tipo mineral identificado, são demonstrados 

na tabela 3. 

 

Tabela 3. Valores absolutos e porcentagem do tipo mineral presente nos urólitos de felinos, 
distribuídos segundo a faixa etária dos pacientes 

Idade Estruvita Oxalato de 
cálcio 

Urato amônio Total 

< 25 meses 4 (44,4%) 1 (11,2%) 4 (44,4%) 9 (100%) 
Entre 25 e 72 

meses 
10 (37,0%) 7 (26,0%) 10 (37,0%) 27 (100%) 

> 72 meses 2 (33,3%) 3 (50,0%) 1 (16,7%) 6 (100%) 
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Nenhum dos pacientes apresentou menos de 12 meses de idade e o paciente mais 

velho tinha 12 anos. Seria esperado que os felinos com maior idade apresentassem 

predominância de urólitos de oxalato de cálcio [2,5,6,14], o que não ocorreu nesse estudo. 

Quando comparado a frequência dos urólitos dentro de cada categoria, não foi observada 

diferença significativa.  

A urolitíase por urato amônio apresentou diferença significativa entre as faixas 

etárias estudadas (P=0,0018), com maior frequência em animais com idade entre 25 e 72 

meses. Esse resultado diferiu dos achados de outros estudos, nos quais observou-se 

predominância de urólitos de urato amônio em gatos mais velhos, dentro da faixa etária de 84 

meses [23] e de 48 a 84 meses [11].  

Dos 42 casos, em 33 (78,6%) os urólitos foram removidos da bexiga, em cinco 

(11,9%) do ureter, em três (7,1%) do rim e em um (2,4%) da uretra. Comparando-se o sítio 

anatômico em que os urólitos foram removidos, os encontrados no trato urinário inferior, em 

bexiga e uretra, apresentaram maior ocorrência que aqueles no superior, em rins e ureteres 

(P<0,0001; RR=4,25; OR=18,06), corroborando com outros estudos [2,6,5]. Na tabela 4 estão 

descritos os tipos minerais dos cálculos, considerando o local anatômico de onde foram 

retirados. 

 

Tabela 4. Frequência do tipo de cálculo considerando o local anatômico de remoção cirúrgica 

Local Estruvita Oxalato de 
cálcio 

Urato amônio Total 

Bexiga 16 (48,4%) 3 (9,0%) 14 (42,1%) 33 (100%) 
Rins 0 (0,0%) 3 (100%) 0 (0,0%) 3 (100%) 

Ureteres 0 (0,0%) 5 (100%) 0 (0,0%) 5 (100%) 
Uretra 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (100%) 1 (100%) 

 

Ao comparar os cálculos encontrados em bexiga, houve diferença significativa (P= 

0,0013), entretanto, quando comparado aos pares apenas a urolitíase por estruvita versus 

oxalato de cálcio observou-se significância (P=0,0008; RR=5,333; OR=9,412). Urólitos de 

estruvita foram encontrados em 16 gatos, predominantemente no trato urinário inferior, como 

descrito na literatura [2,6]. Todos os urólitos de urato foram removidos do trato urinário 

inferior, como o relatado em outro estudo [11]. Nos pacientes cujo urólitos estavam 

localizados em rins e ureteres a composição era de oxalato de cálcio, corroborando com a 

literatura [4,30]. Para ureterólitos observou-se significativa diferença entre a ocorrência de 

urólitos de oxalato de cálcio x estruvita e oxalato de cálcio x urato (P=0,0079; RR=0,2231; 
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OR=0,0082). Cabe ressaltar que animais com nefrólitos e ureterólitos tendem a serem 

assintomáticos ou apresentar sinais inespecíficos, dificultando o diagnóstico [4,30]. 

Dos 42 pacientes do presente estudo, em nove (21,4%) a urolitíase era recidivante, 

com menos de um ano entre o primeiro e segundo episódio. A taxa de recidiva foi maior do 

que o observado em outro estudo, a qual foi de 8% [3]. Em dois casos observou-se presença 

de material de sutura no centro do cálculo, podendo ser a causa da recidiva [28,38]. Os dois 

urólitos contendo fio de sutura tinham em sua composição mineral estruvita e urato amônio. 

Os sinais clínicos observados nos pacientes apresentaram diferença significativa 

(P<0,0001). Dos 42 animais, 40 apresentaram sinais clínicos, destes 26 manifestaram disúria 

(65,0%), 20 hematúria (50,0%), sete apresentaram vômito (17,5%), cinco anorexia (12,5%), 

três emagrecimento (7,5%) e dois prostração (5,0%). Disúria foi o achado de maior ocorrência 

em relação à vômito (P<0,0001; RR= 3,714; OR= 8,755), anorexia (P<0,0001; RR= 5,200; 

OR= 13,00), emagrecimento (P= <0,0001; RR= 8,667; OR= 22,90) e prostração (P= <0,0001; 

RR= 13,00; OR= 35,29). O sinal clínico mais comumente observado após a disúria, foi 

hematúria. Diferença significativa foi observada ao comparar hematúria com vômito (P= 

0,0046; RR= 2,857; OR= 4,545), anorexia (P= 0,0007; RR= 4,000; OR= 6,727); 

emagrecimento (P<0,0001; RR= 6,667; OR= 11,82); prostração (P<0,0001; RR= 10,00; OR= 

18,18). Os demais sinais clínicos não apresentaram diferença significativa quando comparado 

aos pares. Dois pacientes apresentavam-se assintomáticos mesmo com presença de urólitos 

em bexiga. As manifestações clínicas aqui relatadas são semelhantes as descritas na literatura 

[9,20,29]. 

O exame físico evidenciou alterações em 26 gatos (61,9%). As mais frequentes 

foram a desidratação, observada em 24 pacientes (92,3%) e algia abdominal a palpação em 15 

animais (57,7%). Outras alterações consistiram em algia renal, arritmia, estetor pulmonar, 

linfadenomegalia, sopro e mucosas hipocoradas. 

Foi possível obter informações quanto ao exame de urina somente em 30 

pacientes. Destes apenas sete (23,3%) gatos apresentavam cristalúria. O tipo de urólito e de 

cristais observados estão descritos no quadro 2. 
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Quadro 2. Composição do urólito e tipo de cristal observado no exame de urina em sete gatos 
com urólitos que apresentaram cristalúria 
Gatos com cristalúria Tipo de urólito Tipo de cristal 

1 urato urato 

1 urato oxalato 

1 estruvita estruvita 

1 estruvita estruvita e oxalato 

1 estruvita e oxalato de cálcio urato 

1 estruvita e fosfato de cálcio urato 

1 estruvita, oxalato e fosfato de cálcio urato e oxalato 

 

A baixa prevalência de cristalúria indica que nem todos os gatos com cálculo 

podem desenvolver cristalúria e, quando ela está presente, nem sempre os cristais têm a 

mesma composição dos urólitos, além de ser possível a formação in vitro. Esses resultados 

são similares aos descritos por outros autores [23,31,32]. 

Quanto as células presentes no sedimento urinário, 100% dos gatos (30) 

apresentaram hematúria; 76,7% (23) leucocitúria/piúria; 73,3% (22) células epiteliais e 66,7% 

bacteriúria (20). Esse padrão de sedimento, com presença de células inflamatórias e bactérias 

é típico da litíase vesical [31,32]. As combinações de resultados obtidos estão detalhadas no 

quadro 3. 

 

Quadro 3. Tipos de células presentes em quantidades anormais no sedimento urinários dos 
gatos com urolitíase 
Células presentes no sedimento em número anormal (>5) Número pacientes % 

Hemácias, leucócitos, bactérias e células epiteliais 11 36,6 

Hemácias, leucócitos e bactérias 05 16,7 

Hemácias, leucócitos e células epiteliais 05 16,7 

Hemácias, bactérias e células epiteliais 04 13,3 

Hemácias e leucócitos 02 6,7 

Hemácias e células epiteliais 02 6,7 

Hemácias 01 3,3 

 

As alterações observadas no sedimento urinário apresentaram diferença 

significativa (P=0,0094). Sendo a hematúria o achado mais comum quando comparada à 

leucocitúria (P=0,0105; RR=1,304; OR=19,47), presença de células epiteliais (P=0,0046; 
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RR=1,364; OR=23,04) e bacteriúria (P=0,0008; RR=1,500; OR=31,24). Para as demais 

comparações não foi observada diferença significativa. A presença de bactérias e leucócitos 

na urina em quantidades maiores que 5/campo pode indicar infecção do trato urinário. Em 

felinos a ITU pode ser consequência da urolitíase e não causa primária, como observado em 

cães [2,8,29]. Embora a prevalência tenha sido alta, não foi realizada cultura urinária, portanto 

não é possível afirmar que a infecção induziu urolitíase, sendo mais provável que tenha sido 

consequência da litíase. 

O pH urinário foi classificado em três categorias: inferior a 6,5 (ácido), observado 

em 24 gatos (80%), pH entre 6,5 e 7,5 em cinco gatos (16,7%) e pH>7,5 (alcalino) em um 

gato (3,3%), sendo observada diferença significativa (P<0,0001). A ocorrência do tipo de 

urolitíase e o pH urinário não apresentou significância. Como a maioria dos cálculos eram 

compostos por estruvita, seria esperado maior quantidade de gatos com pH alcalino [31]. 

Entretanto, como houve alta quantidade de urólitos de urato pode considerar que o pH 

urinário foi importante na formação dos urólitos, visto que a urina ácida é um fator de risco 

[11,22,23]. 

Dos 42 gatos do presente estudo, 39 (92,85%) eram castrados, corroborando com a 

literatura sobre a gonadectomia como fator de risco para urolitíase em felinos [8,11,14]. 

Quanto a alimentação, 26 gatos recebiam exclusivamente ração seca (61,9%), enquanto que 

13 (38,1%) recebiam associação de ração seca e úmida. A alimentação exclusivamente seca 

pode ser considerada fator de risco para a doença (P= 0,0062; RR=2,000; OR= 4,000), 

conforme o relatado em outras publicações [8,12,19]. 

Com relação a permanência em espaço fechado, dos 42 animais, 30 gatos (71,4%) 

permaneciam em espaço fechado, quatro (9,52%) tinham acesso à espaço aberto na maior 

parte do tempo, enquanto que oito (19,08%) viviam em espaço aberto. Animais mantidos 

fechados têm maior predisposição à formação de urólitos, o que está relacionado ao 

sedentarismo e consequente obesidade [2,8,14]. O escore de condição corporal (ECC), foi 

classificado de um a cinco, sendo que o ECC 2, foi encontrado em cinco animais (11,9%), 

ECC 3 em 22 (52,4%), ECC 4 em 14 (33,3%) e ECC 5 em um animal (2,4%). O ECC 3 foi 

significativamente mais frequente (P= <0,0001), portanto, para a maioria dos gatos desse 

estudo, a obesidade não foi o principal fator indutor da urolitíase. 

Embora o presente trabalho tenha contemplado análise de número relativamente 

limitado de pacientes, os resultados encontrados diferem dos obtidos em estudos 

internacionais. A grande incidência de urólitos de urato aqui encontrada, reforça que a 
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epidemiologia da urolitíase felina precisa ser melhor estudada nas diferentes regiões do país 

para permitir a melhor compreensão da doença nesta espécie, nas nossas condições. 

A predominância de urólitos de urato em uma mesma região indica também a 

necessidade de investigação genética, sendo esta a principal etiopatogenia relacionada. Dessa 

forma, estudos prospectivos controlados adicionais são necessários, para identificar os fatores 

envolvidos no desenvolvimento desse tipo de urolitíase. Todas estas informações são cruciais 

de forma a estabelecer as medidas terapêuticas e preventivas mais adequadas, visando reduzir 

a grande recorrência. 

 

Conclusões 

 

A estruvita foi o principal mineral observado, seguido do urato amônio e oxalato 

de cálcio. Os machos foram mais acometidos, principalmente por urólitos de estruvita, 

enquanto as fêmeas tiveram maior ocorrência de oxalato de cálcio. Gatos com idade inferior à 

36 meses foram mais acometidos. Hematúria, disúria, vômito e anorexia são os sinais clínicos 

mais comuns e desidratação e dor abdominal à palpação, as alterações clínicas mais 

frequentes. No exame de urina hematúria e leucocitúria são os achados mais consistentes e a 

cristalúria o menos relevante. Animais alimentados com ração com pouca umidade são os 

mais predispostos, bem como aqueles com espaço restrito. 
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CAPÍTULO 3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A urolitíase enfermidade comumente observada no trato urinário de diversas 

espécies de animais, é um problema sempre atual. Os estudos envolvendo a espécie felina são 

limitados, embora muitas alterações de cães sejam correlacionadas com gatos. A espécie 

felina apresenta menor ocorrência da doença, por isso houve dificuldade em obter número 

significativo de casos, além do fato de existirem animais assintomáticos, o que limita o 

diagnóstico.  

Quando verificado cálculos em trato urinário, a determinação da composição da 

pedra é extremamente importante, visto que, é por meio desse resultado que irá se identificar 

o principal motivo de desenvolvimento da litíase urinária. Existem diversas técnicas para 

análise disponíveis no mercado. Entretanto, à nível nacional as análise químicas, onde o 

urólito é pulverizado, são as oferecidas. Isso não possibilita a análise das camadas e dificulta a 

classificação, principalmente em casos de urólitos mistos ou compostos. Portanto, realizar a 

análise física quantitativa torna-se essencial para o tratamento e prevenção da enfermidade. 

Possibilidade que foi abordada no presente trabalho. Sendo que o tipo de análise oferecida é 

uma das únicas existentes no país, destacando a importância do estudo realizado.  

As técnicas quantitativas têm maior custo para realização, mas considerando que a 

técnica é mais sensível para detecção das substâncias presentes na pedra, a indicação desse 

método é mais aconselhável. Os laboratórios que realizam a análise química teriam melhores 

resultados ao utilizar as técnicas quantitativas. Os cálculos apresentam diferentes 

características de tamanho, forma, densidade e estabilidade, portanto, deve-se ter o máximo 

de cuidado no preparo das amostras para análise. Esse cuidado é importante para minimizar 

perda de material para análise, também em caso de amostras muito diminutas. Para realização 

do método químico deve-se ter um tamanho mínimo de amostra, e na análise física o tamanho 

já não interfere tanto, sendo mais uma vantagem dessa técnica.  

Em decorrência de que a estruvita foi o principal mineral observado e 

considerando a taxa de recidiva observada no presente trabalho, reforça-se a importância, por 

parte dos médicos veterinários em instituir terapia de dissolução dos urólitos, evitando assim 

submeter os paciente à procedimentos cirúrgicos e anestésicos minimizando os riscos pós-

operatórios, bem como as chances de recidiva por corpo estranho. 
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Pacientes com histórico de urolitíase, devido à grande probabilidade de ocorrência 

de recidivas, necessitam de monitoramento periódico contínuo, para que haja a prevenção da 

formação de novos cálculos ou que sua presença seja diagnosticada de maneira precoce. As 

avaliações periódicas devem incluir observação de possíveis sinais clínicos e, principalmente, 

realização de exames de urina e de imagem. Cabe ao médico veterinário enfatizar aos 

proprietários a importância do acompanhamento e das avaliações periódicas.  
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ANEXOS 

Anexo A 

 

Normas para publicação na revista Plos One 

 

RELATED INFORMATION FOR AUTHORS 

 

Style and Format 

File format 

Manuscript files can be in the following formats: DOC, DOCX, or RTF. 

Microsoft Word documents should not be locked or protected. LaTeX manuscripts must be 

submitted as PDFs. 

 
Length 

Manuscripts can be any length. There are no restrictions on word count, number of 

figures, or amount of supporting information. We encourage you to present and discuss your 

findings concisely. 

 

Font 

Use a standard font size and any standard font, except for the font named 

“Symbol”. To add symbols to the manuscript, use the Insert → Symbol function in your word 

processor or paste in the appropriate Unicode character. 

 

Headings 

Limit manuscript sections and sub-sections to 3 heading levels. Make sure 

heading levels are clearly indicated in the manuscript text. 

 

Layout and spacing 

Manuscript text should be double-spaced. Do not format text in multiple columns. 

 

Page and line numbers 

Include page numbers and line numbers in the manuscript file. Use continuous 

line numbers (do not restart the numbering on each page). 
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Footnotes 

Footnotes are not permitted. If your manuscript contains footnotes, move the 

information into the main text or the reference list, depending on the content. 

 

Language 

Manuscripts must be submitted in English. You may submit translations of the 

manuscript or abstract as supporting information. Read the supporting information guidelines. 

 

Abbreviations 

Define abbreviations upon first appearance in the text. Do not use non-standard 

abbreviations unless they appear at least three times in the text. Keep abbreviations to a 

minimum. 

 

Reference style 

PLOS uses “Vancouver” style, as outlined in the ICMJE sample references. 

See reference formatting examples and additional instructions below. 

 

Equations 

We recommend using MathType for display and inline equations, as it will 

provide the most reliable outcome. If this is not possible, Equation Editor or 

Microsoft's Insert→Equation function is acceptable. 

Avoid using MathType, Equation Editor, or the Insert→Equation function to 

insert single variables (e.g., “a² + b² = c²”), Greek or other symbols (e.g., β, Δ, or ′ [prime]), or 

mathematical operators (e.g., x, ≥, or  ±) in running text. Wherever possible, insert single 

symbols as normal text with the correct Unicode (hex) values. 

Do not use MathType, Equation Editor, or the Insert→Equation function for only 

a portion of an equation. Rather, ensure that the entire equation is included. Equations should 

not contain a mix of different equation tools. Avoid “hybrid” inline or display equations, in 

which part is text and part is MathType, or part is MathType and part is Equation Editor. 

 

Nomenclature 

 Use correct and established nomenclature wherever possible. 

a) Units of measurement - Use SI units. If you do not use these exclusively, provide the SI 

value in parentheses after each value. Read more about SI units. 
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b) Drugs - Provide the Recommended International Non-Proprietary Name (rINN) 

c) Species names - Write in italics (e.g., Homo sapiens). Write out in full the genus and 

species, both in the title of the manuscript and at the first mention of an organism in a paper. 

After first mention, the first letter of the genus name followed by the full species name may 

be used (e.g., H. sapiens). 

d) Genes, mutations, genotypes, and alleles - Write in italics. Use the recommended name by 

consulting the appropriate genetic nomenclature database (e.g., HUGO for human genes). It is 

sometimes advisable to indicate the synonyms for the gene the first time it appears in the text. 

Gene prefixes such as those used for oncogenes or cellular localization should be shown in 

roman typeface (e.g., v-fes, c-MYC). 

e) Allergens - The systematic allergen nomenclature of the World Health 

Organization/International Union of Immunological Societies (WHO/IUIS) Allergen 

Nomenclature Sub-committee should be used for manuscripts that include the description or 

use of allergenic proteins. For manuscripts describing new allergens, the systematic name of 

the allergen should be approved by the WHO/IUIS Allergen Nomenclature Sub-Committee 

prior to manuscript publication. Examples of the systematic allergen nomenclature can be 

found at the WHO/IUIS Allergen Nomenclature site. 

 

Copyediting manuscripts 

 Prior to submission, authors who believe their manuscripts would benefit from 

professional editing are encouraged to use language-editing and copyediting services. 

Obtaining this service is the responsibility of the author, and should be done before initial 

submission. These services can be found on the web using search terms like “scientific editing 

service” or “manuscript editing service” 

Submissions are not coyedited before publication. Submissions that do not meet 

the Plos One publication criterion for language standards may be rejected.  

 

Manuscript organization 

Manuscripts should be organized as follows. Instructions for each element appear 

below the list. 

 

Beginning section 

The following elements are required, in order: 

• Title page: List title, authors, and affiliations as first page of manuscript 
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• Abstract 

• Introduction 

 

Middle section 

The following elements can be renamed as needed and presented in any order: 

• Materials and Methods 

• Results 

• Discussion 

• Conclusions (optional) 

 

Ending section 

The following elements are required, in order: 

• Acknowledgments 

• References 

• Supporting information captions (if applicable) 

 

Other elements 

• Figure captions are inserted immediately after the first paragraph in which the figure is 

cited. Figure files are uploaded separately. 

• Tables are inserted immediately after the first paragraph in which they are cited. 

• Supporting information files are uploaded separately. 

 

Parts of a Submission 

Title 

Include a full title and a short title for the manuscript. 

Title Length Guidelines Examples 

Full 
title 

250 
characters 

Specific, descriptive, concise, 
and comprehensible to readers 
outside the field 

Impact of cigarette smoke exposure on innate 
immunity: A Caenorhabditis elegans model. 
Solar drinking water disinfection (SODIS) to 
reduce childhood diarrhoea in rural Bolivia: A 
cluster-randomized, controlled trial 

Short 
title 

100 
characters 

State the topic of the study Cigarette smoke exposure and innate immunity. 
SODIS and childhood diarrhoea 

 

Titles should be written in sentence case (only the first word of the text, proper 

nouns, and genus names are capitalized). Avoid specialist abbreviations if possible. For 
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clinical trials, systematic reviews, or meta-analyses, the subtitle should include the study 

design. 

 

Author list 

 

Author names and affiliations 

Enter author names on the title page of the manuscript and in the online 

submission system.On the title page, write author names in the following order: 

• First name (or initials, if used) 

• Middle name (or initials, if used) 

• Last name (surname, family name) 

Each author on the list must have an affiliation. The affiliation includes 

department, university, or organizational affiliation and its location, including city, 

state/province (if applicable), and country. Authors have the option to include a current 

address in addition to the address of their affiliation at the time of the study. The current 

address should be listed in the byline and clearly labeled “current address.” At a minimum, 

the address must include the author’s current institution, city, and country. 

If an author has multiple affiliations, enter all affiliations on the title page only. In 

the submission system, enter only the preferred or primary affiliation. Author affiliations will 

be listed in the typeset PDF article in the same order that authors are listed in the submission. 

 

Corresponding author 

The submitting author is automatically designated as the corresponding author in 

the submission system. The corresponding author is the primary contact for the journal office 

and the only author able to view or change the manuscript while it is under editorial 

consideration. 

The corresponding author role may be transferred to another coauthor. However, 

note that transferring the corresponding author role also transfers access to the manuscript. 

(To designate a new corresponding author while the manuscript is still under consideration, 

watch the video tutorial below.). 

Only one corresponding author can be designated in the submission system, 

but this does not restrict the number of corresponding authors that may be listed on the article 

in the event of publication. Whoever is designated as a corresponding author on the title page 
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of the manuscript file will be listed as such upon publication. Include an email address for 

each corresponding author listed on the title page of the manuscript. 

 

Consortia and group authorship 

If a manuscript is submitted on behalf of a consortium or group, include the 

consortium or group name in the author list, and provide the full list of consortium or group 

members in the Acknowledgments section. The consortium or group name should be listed in 

the manuscript file only, and not included in the online submission form. Please be aware that 

as of October 2016, the National Library of Medicine’s (NLM) policy has changed and 

PubMed will only index individuals and the names of consortia or group authors listed in the 

author byline itself. Individual consortium or group author members need to be listed in the 

author byline in order to be indexed, and if included in the byline, must qualify for authorship 

according to our criteria. 

 

Author contributions 

Provide at minimum one contribution for each author in the submission 

system. Use the CRediT taxonomy to describe each contribution. Read the policy and the full 

list of roles. 

Contributions will be published with the final article, and they should accurately 

reflect contributions to the work. The submitting author is responsible for completing this 

information at submission, and we expect that all authors will have reviewed, discussed, and 

agreed to their individual contributions ahead of this time. 

PLOS ONE will contact all authors by email at submission to ensure that they are 

aware of the submission. 

 

Cover letter 

Upload a cover letter as a separate file in the online system. The length limit is 1 

page. 

The cover letter should include the following information: 

• Summarize the study’s contribution to the scientific literature 

• Relate the study to previously published work 

• Specify the type of article (for example, research article, systematic review, meta-

analysis, clinical trial) 

• Describe any prior interactions with PLOS regarding the submitted manuscript 
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• Suggest appropriate Academic Editors to handle your manuscript (see the full list of 

Academic Editors) 

• List any opposed reviewers 

 

Title page 

The title, authors, and affiliations should all be included on a title page as the first 

page of the manuscript file 

 

Abstract 

The Abstract comes after the title page in the manuscript file. The abstract text is 

also entered in a separate field in the submission system.   

 

The Abstract should: 

• Describe the main objective(s) of the study 

• Explain how the study was done, including any model organisms used, without 

methodological detail 

• Summarize the most important results and their significance 

• Not exceed 300 words 

 

Abstracts should not include: 

• Citations 

• Abbreviations, if possible 

 

Introduction 

 
The introduction should: 

• Provide background that puts the manuscript into context and allows readers outside 

the field to understand the purpose and significance of the study 

• Define the problem addressed and why it is important 

• Include a brief review of the key literature 

• Note any relevant controversies or disagreements in the field 

• Conclude with a brief statement of the overall aim of the work and a comment about 

whether that aim was achieved 



61 
 

Materials and Methods 

The Materials and Methods section should provide enough detail to allow suitably 

skilled investigators to fully replicate your study. Specific information and/or protocols for 

new methods should be included in detail. If materials, methods, and protocols are well 

established, authors may cite articles where those protocols are described in detail, but the 

submission should include sufficient information to be understood independent of these 

references. 

Protocol documents for clinical trials, observational studies, and other non-

laboratory investigations may be uploaded as supporting information. Read the supporting 

information guidelines for formatting instructions. We recommend depositing laboratory 

protocols at protocols.io. Read detailed instructions for depositing and sharing your laboratory 

protocols. 

Human or animal subjects and/or tissue or field sampling 

Methods sections describing research using human or animal subjects and/or 

tissue or field sampling must include required ethics statements. See the reporting 

guidelines for human research, clinical trials, animal research, and observational and field 

studies for more information. 

 

Data 

PLOS journals require authors to make all data underlying the findings described 

in their manuscript fully available without restriction, with rare exception. 

Large data sets, including raw data, may be deposited in an appropriate public 

repository. See our list of recommended repositories. 

For smaller data sets and certain data types, authors may provide their data 

within supporting information files accompanying the manuscript. Authors should take care to 

maximize the accessibility and reusability of the data by selecting a file format from which 

data can be efficiently extracted (for example, spreadsheets or flat files should be provided 

rather than PDFs when providing tabulated data). 

For more information on how best to provide data, read our policy on data 

availability. PLOS does not accept references to “data not shown.” 

 

Cell lines 

Methods sections describing research using cell lines must state the origin of the 

cell lines used. See the reporting guidelines for cell line research for more information. 
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Laboratory Protocols 

To enhance the reproducibility of your results, we recommend and encourage you 

to deposit laboratory protocols in protocols.io, where protocols can be assigned their own 

persistent digital object identifiers (DOIs). 

To include a link to a protocol in your article: 

1. Describe your step-by-step protocol on protocols.io 

2. Select Get DOI to issue your protocol a persistent digital object identifier (DOI)  

3. Include the DOI link in the Methods section of your manuscript using the following 

format provided by protocols.io: http://dx.doi.org/10.17504/protocols.io.[PROTOCOL 

DOI] 

At this stage, your protocol is only visible to those with the link. This allows 

editors and reviewers to consult your protocol when evaluating the manuscript. You can make 

your protocols public at any time by selecting Publish on the protocols.io site. Any referenced 

protocol(s) will automatically be made public when your article is published. 

 

New taxon names 

Methods sections of manuscripts adding new taxon names to the literature must 

follow the reporting guidelines below for a new zoological taxon, botanical taxon, or fungal 

taxon. 

 

Results, Discussion, Conclusions 

These sections may all be separate, or may be combined to create a mixed 

Results/Discussion section (commonly labeled “Results and Discussion”) or a mixed 

Discussion/Conclusions section (commonly labeled “Discussion”). These sections may be 

further divided into subsections, each with a concise subheading, as appropriate. These 

sections have no word limit, but the language should be clear and concise. 

Together, these sections should describe the results of the experiments, the 

interpretation of these results, and the conclusions that can be drawn. 

Authors should explain how the results relate to the hypothesis presented as the 

basis of the study and provide a succinct explanation of the implications of the findings, 

particularly in relation to previous related studies and potential future directions for research. 

PLOS ONE editorial decisions do not rely on perceived significance or impact, so 

authors should avoid overstating their conclusions. See the PLOS ONE Criteria for 

Publication for more information. 



63 
 

Acknowledgments 

Those who contributed to the work but do not meet our authorship criteria should 

be listed in the Acknowledgments with a description of the contribution. 

Authors are responsible for ensuring that anyone named in the Acknowledgments 

agrees to be named. 
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Any and all available works can be cited in the reference list. Acceptable sources include: 
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• Manuscripts on preprint servers, providing the manuscript has a citable DOI or arXiv 

URL. Read the Preprint Policy. 

Do not cite the following sources in the reference list: 

• Unavailable and unpublished work, including manuscripts that have been submitted 

but not yet accepted (e.g., “unpublished work,” “data not shown”). Instead, include 

those data as supplementary material or deposit the data in a publicly available 
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• Personal communications (these should be supported by a letter from the relevant 
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Make sure the parts of the manuscript are in the correct order before ordering the 

citations. 

 

Formatting references 

PLOS uses the reference style outlined by the International Committee of Medical 

Journal Editors (ICMJE), also referred to as the “Vancouver” style. Example formats are 

listed below. Additional examples are in the ICMJE sample references. 
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Supporting Information 

Authors can submit essential supporting files and multimedia files along with 

their manuscripts. All supporting information will be subject to peer review. All file types can 

be submitted, but files must be smaller than 10 MB in size. 

Authors may use almost any description as the item name for a supporting 

information file as long as it contains an “S” and number. For example, “S1 Appendix” and 
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Supporting information files are published exactly as provided, and are not 

copyedited. 

 

Supporting information captions 

List supporting information captions at the end of the manuscript file. Do not 

submit captions in a separate file. 

The file number and name are required in a caption, and we highly recommend 

including a one-line title as well. You may also include a legend in your caption, but it is not 

required. 

 

In-text citations 

We recommend that you cite supporting information in the manuscript text, but 

this is not a requirement. If you cite supporting information in the text, citations do not need 

to be in numerical order. 

 

Figures and Tables 
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Do not include figures in the main manuscript file. Each figure must be prepared 

and submitted as an individual file. 

Cite figures in ascending numeric order upon first appearance in the manuscript 

file. 

 

Figure captions 

Figure captions must be inserted in the text of the manuscript, immediately 

following the paragraph in which the figure is first cited (read order). Do not include captions 

as part of the figure files themselves or submit them in a separate document. 
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Cite tables in ascending numeric order upon first appearance in the manuscript 

file. 

Place each table in your manuscript file directly after the paragraph in which it is 

first cited (read order). Do not submit your tables in separate files. 

Tables require a label (e.g., “Table 1”) and brief descriptive title to be placed 
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All data and related metadata underlying the findings reported in a submitted 
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as part of the submitted article. 

 

Repositories may be either subject-specific (where these exist) and accept specific 

types of structured data, or generalist repositories that accept multiple data types. We 
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institutional, as long as DOIs or accession numbers are provided and the data are at least as 

open as CC BY. Authors are encouraged to select repositories that meet accepted criteria as 
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Seal of Approval. Large, international databases are more likely to persist than small, local 

ones. 

To support data sharing and author compliance of the PLOS data policy, we have 

integrated our submission process with a select set of data repositories. The list is neither 

representative nor exhaustive of the suitable repositories available to authors. Current 

repository integration partners include Dryad and FlowRepository. Please 

contact data@plos.org to make recommendations for further partnerships. 

Instructions for PLOS submissions with data deposited in an integration partner repository: 

• Deposit data in the integrated repository of choice. 

• Once deposition is final and complete, the repository will provide you with a dataset 

DOI (provisional) and private URL for reviewers to gain access to the data. 

• Enter the given data DOI into the full Data Availability Statement, which is requested 

in the Additional Information section of the PLOS submission form. Then provide the 

URL passcode in the Attach Files section. 
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All appropriate data sets, images, and information should be deposited in an 

appropriate public repository. See our list of recommended repositories. 

Accession numbers (and version numbers, if appropriate) should be provided in 

the Data Availability Statement. Accession numbers or a citation to the DOI should also be 

provided when the data set is mentioned within the manuscript. 

In some cases authors may not be able to obtain accession numbers of DOIs until 

the manuscript is accepted; in these cases, the authors must provide these numbers at 

acceptance. In all other cases, these numbers must be provided at submission. 
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As much as possible, please provide accession numbers or identifiers for all 

entities such as genes, proteins, mutants, diseases, etc., for which there is an entry in a public 

database, for example: 
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• Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) 
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Identifiers should be provided in parentheses after the entity on first use. 
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You can choose to upload a “Striking Image” that we may use to represent your 

article online in places like the journal homepage or in search results. 

The striking image must be derived from a figure or supporting information file 

from the submission, i.e., a cropped portion of an image or the entire image. Striking images 

should ideally be high resolution, eye-catching, single panel images, and should ideally avoid 

containing added details such as text, scale bars, and arrows. 

If no striking image is uploaded, we will designate a figure from the submission 

as the striking image. 
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Additional Information Requested at Submission 

Funding Statement 

This information should not be in your manuscript file; you will provide it via our 

submission system. 

This information will be published with the final manuscript, if accepted, so 

please make sure that this is accurate and as detailed as possible. You should not include this 

information in your manuscript file, but it is important to gather it prior to submission, 

because your financial disclosure statement cannot be changed after initial submission. 

Your statement should include relevant grant numbers and the URL of any 

funder's web site. Please also state whether any individuals employed or contracted by the 

funders (other than the named authors) played any role in: study design, data collection and 

analysis, decision to publish, or preparation of the manuscript. If so, please name the 

individual and describe their role. 
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submission system. All potential competing interests must be declared in full. If the 

submission is related to any patents, patent applications, or products in development or for 

market, these details, including patent numbers and titles, must be disclosed in full. 

 

Manuscripts disputing published work 

For manuscripts disputing previously published work, it is PLOS ONE policy to 

invite a signed review by the disputed author during the peer review process. This procedure 

is aimed at ensuring a thorough, transparent, and productive review process. 

If the disputed author chooses to submit a review, it must be returned in a timely 

fashion and contain a full declaration of all competing interests. The Academic Editor will 

consider any such reviews in light of the competing interest. 

Authors submitting manuscripts disputing previous work should explain the 

relationship between the manuscripts in their cover letter, and will be required to confirm that 

they accept the conditions of this review policy before the manuscript is considered further. 

 

Related manuscripts 

Upon submission, authors must confirm that the manuscript, or any related 

manuscript, is not currently under consideration or accepted elsewhere. If related work has 
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been submitted to PLOS ONE or elsewhere, authors must include a copy with the submitted 

article. Reviewers will be asked to comment on the overlap between related submissions. 

We strongly discourage the unnecessary division of related work into separate 

manuscripts, and we will not consider manuscripts that are divided into “parts.” Each 

submission to PLOS ONE must be written as an independent unit and should not rely on any 

work that has not already been accepted for publication. If related manuscripts are submitted 

to PLOS ONE, the authors may be advised to combine them into a single manuscript at the 

editor's discretion. 

PLOS does support authors who wish to share their work early and receive 

feedback before formal peer review. Deposition of manuscripts with preprint servers does not 

impact consideration of the manuscript at any PLOS journal. 

Authors choosing bioRxiv may now concurrently submit directly to select PLOS 

journals through bioRxiv’s direct transfer to journal  

 

Guidelines for Specific Study Types 

Animal research 

 All research involving vertebrates or cephalopods must have approval from the 

authors’ Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC) or equivalent ethics 

committee(s), and must have been conducted according to applicable national and 

international guidelines. Approval must be received prior to beginning research. 

Manuscripts reporting animal research must state in the Methods section: 

• The full name of the relevant ethics committee that approved the work, and the 

associated permit number(s). 

• Where ethical approval is not required, the manuscript should include a clear 

statement of this and the reason why. Provide any relevant regulations under which the 

study is exempt from the requirement for approval. 

• Relevant details of steps taken to ameliorate animal suffering. 

 

Example ethics statement 

 This study was carried out in strict accordance with the recommendations in the Guide 

for the Care and Use of Laboratory Animals of the National Institutes of Health. The protocol 

was approved by the Committee on the Ethics of Animal Experiments of the University of 

Minnesota (Protocol Number: 27-2956). All surgery was performed under sodium 

pentobarbital anesthesia, and all efforts were made to minimize suffering.  
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Authors should always state the organism(s) studied in the Abstract. Where the 

study may be confused as pertaining to clinical research, authors should also state the animal 

model in the title. 

To maximize reproducibility and potential for re-use of data, we encourage 

authors to follow the Animal Research: Reporting of In Vivo Experiments (ARRIVE) 

guidelines for all submissions describing laboratory-based animal research and to upload a 

completed ARRIVE Guidelines Checklist to be published as supporting information. 

 

Non-human primates 

Manuscripts describing research involving non-human primates must report 

details of husbandry and animal welfare in accordance with the recommendations of the 

Weatherall report, The use of non-human primates in research (PDF), including: 

• Information about housing, feeding, and environmental enrichment. 

• Steps taken to minimize suffering, including use of anesthesia and method of sacrifice, 

if appropriate. 

 

Random source animals 

Manuscripts describing studies that use random source (e.g. Class B dealer-

sourced in the USA), shelter, or stray animals will be subject to additional scrutiny and may 

be rejected if sufficient ethical and scientific justification for the study design is lacking. 

Unacceptable euthanasia methods and anesthetic agents 

Manuscripts reporting use of a euthanasia method(s) classified as unacceptable by 

the American Veterinary Medical Association or use of an anesthesia method(s) that is widely 

prohibited (e.g., chloral hydrate, ether, chloroform) must include at the time of initial 

submission, scientific justification for use in the specific study design, as well as confirmation 

of approval for specific use from their animal research ethics committee. These manuscripts 

may be subject to additional ethics considerations prior to publication. 

 

Humane endpoints 

Manuscripts reporting studies in which death of a regulated animal (vertebrate, 

cephalopod) is a likely outcome or a planned experimental endpoint, must comprehensively 

report details of study design, rationale for the approach, and methodology, including 

consideration of humane endpoints. This applies to research that involves, for instance, 
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assessment of survival, toxicity, longevity, terminal disease, or high rates of incidental 

mortality. 

 

Definition of a humane endpoint 

A humane endpoint is a predefined experimental endpoint at which animals are 

euthanized when they display early markers associated with death or poor prognosis of quality 

of life, or specific signs of severe suffering or distress. Humane endpoints are used as an 

alternative to allowing such conditions to continue or progress to death following the 

experimental intervention (“death as an endpoint”), or only euthanizing animals at the end of 

an experiment. Before a stidy begins, researchers define the practical observations or 

measurements that will be used during the study to recognize a humane endpoint, based on 

anticipated clinical, physiological, and behavioral signs. Please see the NC3Rs guidelines for 

more information. Additional discussion of humane endpoints can be found in this article: 

Nuno H. Franco, Margarida Correia-Neves, I. Anna S. Olsson (2012) How “Humane” Is Your 

Endpoint? – Refining the Science-Driven Approach for Termination of Animal Studies of 

Chronic Infection. Plos Pathog 8(1): e1002399 doi.org/10.1371/journal.ppat.1002399. 

Full details of humane endpoints use must be reported for a study to be 

reproducible and for the results to be accurately interpreted. For studies in which death of an 

animal is an outcome or a planned experimental endpoint, authors should include the 

following information in the Methods section of the manuscript: 

• The specific criteria (i.e. humane endpoints) used to determine when animals should 

be euthanized. 

• The duration of the experiment. 

• The numbers of animals used, euthanized, and found dead (if any); the cause of death 

for all animals. 

• How frequently animal health and behavior were monitored. 

• All animal welfare considerations taken, including efforts to minimize suffering and 

distress, use of analgesics or anaesthetics, or special housing conditions. 

If humane endpoints were not used, the manuscript should report: 

• A scientific justification for the study design, including the reasons why humane 

endpoints could not be used, and discussion of alternatives that were considered. 

• Whether the institutional animal ethics committee specifically reviewed and approved 

the anticipated mortality in the study design. 
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Anexo B – PARECER CONSUBSTANCIADO REFERENTE AO PROJETO 

DE PESQUISA DO PROTOCOLO N. 060/16 
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