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Introdução

     A piometra é caracterizada por hiperplasia 
endometrial, inflamação uterina e subseqüente acúmulo 
de exsudado purulento no lúmen uterino, sendo 
potencialmente fatal. Esta enfermidade do aparelho 
reprodutor feminino ocorre geralmente na fase de 
diestro, sendo mediada por alterações hormonais e uma 
resposta exagerada ao estimulo da progesterona que 
resulta em uma invasão bacteriana e em conseqüentes 
anormalidades no endométrio [1,9,13].

        Esta afecção acomete cadelas e gatas de meia 
idade, ciclantes, sem pré-disposição racial tendo em 
média cerca de 7 anos, podendo a faixa etária variar de 
10 meses até 20 anos [5]. A piometra é classificada em 
aberta, quando a cérvix está aberta e há presença de 
secreção vaginal, ou fechada, quando não há abertura 
da cérvix, havendo acúmulo de conteúdo no útero e 
distensão do abdômen [6].

         Um sinal óbvio de piometra em cadelas de cérvix 
aberta é um corrimento sanguinolento a mucopurulento 
proveniente da vagina, geralmente observado pela 
primeira vez de 4 a 8 semanas após o término do estro. 
Outros sinais clínicos incluem letargia, depressão, 
inapetência, poliúria, polidipsia, vômito e diarréia 
[1,3,4,5,6]. 

  O diagnóstico pode ser feito com base na 
anamnese e sinais clínicos, além do auxílio dos exames 
complementares como citologia vaginal, cultura do 
conteúdo uterino, hemograma, leucograma e 
radiografia [4]. O exame complementar ultra-
sonográfico é o melhor método de diagnóstico de 
piometra [2,8,11].

O tratamento deve ser imediato e agressivo, a 
fluidoterapia intravenosa é indicada na correção dos 
déficits existentes, para manter a perfusão tecidual 
adequada e para melhorar a função renal. O uso de 
antibiótico de amplo espectro é indicado. A 

ovariosalpingohisterectomia é o tratamento de escolha para 
piometra [6]. 

Os cálculos vesicais ou urólitos são concreções de 
minerais que se formam no trato urinário e a bexiga 
constitui o local mais comum destas formações em cães. 
Dependendo de suas dimensões e consistência, tais 
precipitados são chamados de cristalúria quando 
visualizados na urina de forma microscópica e quando 
observados macroscopicamente, são denominados de 
urólitos. Alterações contínuas na composição da urina 
promovem a hipersaturação de uma ou mais substâncias 
que são eliminadas na urina, e que resultam em sua 
precipitação e subseqüente desenvolvimento e formação de
cálculos [10]. 

Os cálculos urinários podem ser compostos por 
diferentes tipos de minerais, como os de estruvita, oxalato 
de cálcio, urato de amônio e cistina, sendo a estruvita o de 
maior aparecimento em cães [7].

Os sintomas dependem da localização, do tamanho e 
do número de urólitos. Os sinais clínicos típicos de cálculos 
vesicais incluem polaciúria, disúria e hematúria. Os 
cálculos vesicais podem ser sentidos, algumas vezes, 
apalpando a parede abdominal [7]. 

        O diagnóstico pode ser feito com base na anamnese, 
sinais clínicos e exames complementares, tais como 
urinálise, cultura urinária, radiografia simples em projeção 
lateral e ultra-sonografia, tendo este último 100% de 
acurácia no diagnóstico de litíase vesical [10,12]. 

        O tratamento pode ser clínico promovendo a 
dissolução ou interrompendo o crescimento dos urólitos, 
através da modificação da dieta alimentar, que reduz a 
quantidade de cristalóides calculogênicos na urina, além de 
medicações indicadas para alterar o pH urinário. Outra 
forma de tratamento é através da remoção cirúrgica e 
posterior mudança na dieta alimentar [10]. 



       O objetivo do presente trabalho é relatar a 
importância da ultra-sonografia abdominal para a 
detecção da piometra e urolitíase vesical em cadela.

   Material e métodos

        Foi atendida em uma Clínica Veterinária 
Particular, localizada na Região Metropolitana do 
Recife, uma fêmea canina, de oito anos e 11 meses de 
idade da raça Schnauzer, pesando 5,5 Kg. Na anamnese 
obteve-se a informação que a paciente estava 
claudicando do membro posterior direito. Ao exame 
físico, as mucosas apresentavam-se normocoradas, 
temperatura corporal de 39,8°C e os linfonodos 
inguinais estavam aumentados, na palpação do membro 
em estudo não havia crepitação. Observou-se secreção 
purulenta saindo da vagina em grande quantidade e na 
palpação abdominal a paciente apresentou dor.  A 
proprietária relatou que o último cio da cadela havia 
sido há um mês e meio antes do atendimento e que não 
havia colocado a cadela para a reprodução. Em vista da 
anamnese e do exame físico, suspeitou-se de piometra 
aberta.

          A cadela foi encaminhada para a realização do 
exame ultra-sonográfico abdominal. A preparação para 
o exame consistiu em tricotomia ampla do abdômen 
ventral até o apêndice xifóide e estendendo-se 
lateralmente até os dois últimos pares de costelas do 
lado direito e esquerdo. Foi aplicado gel sobre a pele, e 
o exame da cavidade abdominal foi realizado em 
decúbito dorsal, com aparelho de ultra-som LOGIQ 
100 PRO®, transdutor linear de 7,5 MHz e convexo de 
5,0MHz. Durante a realização do exame visibilizou-se 
aumento de volume uterino chegando a medir 2 cm, em  
porção cranial a bexiga, espessamento de parede com 
conteúdo hipoecogênico de alta celularidade, 
compatível com piometra. Na bexiga urinária, 
visibilizou-se imagem hiperecogênica com sombra 
acústica posterior, compatível com urolitíase vesical. 
Optou-se por um exame radiográfico, para 
complementar o diagnóstico de cálculo vesical, para 
este foi utilizado filme kodak® 18x24cm e um aparelho 
de raios x Emic® 10050 com capacidade operacional de 
100 miliampéres (mA) e 90 quilovolts (Kv), onde então 
foram observados 3 urólitos radiopacos.

          Frente ao diagnóstico de piometra aberta e 
urolitíase vesical, iniciou-se o tratamento com 
enrofloxacina na dose de 5mg/kg, S.C, cetoprofeno 
1mg/kg, S.C e dipirona sódica, 15mg/kg S.C. O animal 
foi para casa, retornando no dia seguinte em jejum
alimentar e hídrico de 12 horas para a intervenção 
cirúrgica (ovariosalpingohisterectomia e cistotomia) 
como medida terapêutica.

           Instituiu-se o tratamento pós-cirúrgico utilizando 
antibioticoterapia de amplo espectro de ação 
(enrofloxacina 5mg/kg, por via oral, BID, durante 7 
dias), antiinflamatório não-esteroidal (cetoprofeno 

1mg/kg, por via oral, SID, durante 4 dias) e troca de 
curativo diário até a retirada dos pontos com 10 dias.

Em retorno realizado após 10 dias de intervenção 
cirúrgica, a paciente apresentava-se ativa e saudável, sem 
queixa de alterações, sendo instituído como medida 
profilática, para evitar a formação de urólitos vesicais, o 
uso de ração terapêutica específica.

Resultados e Discussão

        Os sinais clínicos observados durante o exame da 
paciente e os achados ultra-sonográficos, ofereceram 
subsídios para o diagnóstico de piometra, confirmado na 
ovariosalpingohisterectomia, sendo este o tratamento de
eleição para esta enfermidade FERREIRA & LOPES [6]. 
Segundo ENGLAND [4] e FELDMAN [5] os sinais 
apresentados na cadela com piometra são letargia, 
depressão, inapetência, poliúria, polidipsia, vômito e 
diarréia, sendo que não foram encontrados tais sinais na 
paciente em estudo, possivelmente pelo fato de não ter 
ocorrido bacteremia e/ou septicemia devido à cérvix estar 
aberta eliminando secreção purulenta vaginal.

         Os cálculos vesicais encontrados na paciente foi um 
achado ultra-sonográfico, pois a cadela não apresentava os 
sinais clássicos, como polaciúria, disúria e hematúria 
citados por GRUN [7]. O exame radiográfico simples 
forneceu uma maior segurança em relação a quantidade e 
tamanho dos urólitos, de acordo com o preconizado por 
KEALY & McALLISTER [8]. LULICH et al. [10] indica 
como forma de tratamento a remoção dos urólitos vesicais 
através da cistotomia, a qual a paciente foi submetida.

         Frente ao exposto neste relato, podemos concluir que 
a ultra-sonografia abdominal é o exame complementar de 
eleição para o diagnóstico de piometra e urolitíase vesical 
em cadelas. 
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