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As cólicas são afecções muito comuns em Equídeos, 

afectando equinos, asininos e muares. Caracterizam-se 

por uma dor abdominal muito forte e colocam em risco 

a vida do animal, sendo consideradas emergências 

médicas.  

 

Causas                                    
 

Alimentares: Alteração da alimentação; ingestão de 

água muito fria; diminuição da ingestão de água; 

ingestão de terra ou areia. 

 

Não alimentares: parasitismo; enterite; patologia oral; 

alterações climáticas; patologia subjacente. 

 

Tipos de cólicas 
 

Espasmódicas: por contracção violenta da musculatura 

intestinal. 

 

Flatulentas: por acumulação de gás resultante da 

ingestão de alimento fermentescível. 

 

Obstrutivas: por obstruçã0 mecânica ou impactação. O 

volvo intestinal é das cólicas obstrutivas mais graves. 

 

 

 

Sinais 
 

Ansiedade e inquietação (Os animais raspam o chão, 

levantam-se e deitam-se frequentemente, rebolam no 

chão, olham o flanco, rangem os dentes e batem com a 

cabeça); Sudação; Taquicardia; Posição de defecação; 

Anorexia; Diarreia ou coprostase; Depressão. 

 

Diagnóstico 
 

As cólicas são emergências médicas. Na suspeita de 

uma cólica, o Médico Veterinário deverá ser chamado 

de imediato. O diagnóstico é feito com base no exame 

clínico e em exames complementares de diagnóstico. 

 

Profilaxia 

 

Alimentação correcta, em quantidade e em qualidade, 

adequada à actividade do animal. Refeições a horas 

certas. Exercíco físico moderado e regular. 

 

Tratamento 
 

Os animais devem ser colocados à sombra e estimulados 

a caminhar a passo. Deve retirar-se a comida e a água. 

 

O tratamento médico tem como objectivos o controlo 

da dor, a evacuação do tracto digestivo e o 

restabelecimento da fisiologia intestinal. 

 

O Médico Veterinário poderá recorrer à fluidoterapia, à 

utilização de sondas esofágicas e ainda à sedação, nos 

casos em que tal se justifique. 

 

Os episódios mais severos, ou os que não respondem ao 

tratamento médico têm indicação cirúrgica. 

 

Produtos mais utilizados 
 

Analgésicos e Anti-inflamatórios: Vetalgin; Finadyne; 

Meflosyl 5%; Niglumine; Romefen.  

Lubrificantes: parafina, óleo mineral. 

Espasmolíticos: Prifidiar 

Restabelecedores: Indigest 


