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Introdução

Em fêmeas, depois da receptividade 
sexual - estro - vem o diestro, que compreende a 
época de fase lútea. A hiperplasia endometrial 
cística e a piometra se desenvolvem durante o 
diestro [1]. Este período, normalmente em 
cadela não prenhe, se estende por cerca de 70 
dias, e durante esse tempo, o útero está sob 
influência da progesterona produzida pelos 
corpos lúteos ovarianos [2]. Este hormônio, 
progesterona, estimula o crescimento e a 
atividade secretora das glândulas endometrias, 
enquanto suprime a atividade endometrial que 
pode resultar no desenvolvimento da hiperplasia 
endometrial cística, com acúmulo de líquido nas 
glândulas endometrias e luz uterina [3].

Não se sabe porque alguns animais 
apresentam esse tipo de resposta à progesterona 
e outros não. Quando os níveis de progesterona 
caem, nas proximidades do final do diestro, 
geralmente a hiperplasia endometrial cística 
regride, mas o problema pode piorar 
progressivamente com os ciclos diéstricos 
subsequentes [2]. Uma complicação secundária 
da hiperplasia é a piometrite que se forma 
quando uma quantidade excessiva de muco e 
um exsudato inflamatório se acumulam no útero
[4,5]. Estas secreções glandulares, juntamente 
com restos inflamatórios, acumulam-se no útero
quando a cérvix encontra-se fechada [4]. 

O estrógeno aumenta o número de 
receptores de progesterona no útero, o que 
explica o aumento de incidência de piometra em 
animais que recebem estrógenos exógenos 
durante o diestro para impedir a gestação [3]. As 

bactérias de origem vaginal são capazes de 
colonizar o útero, resultando em piometra [5]. A 
Escherichia coli é o microorganismo mais 
comumente isolado de cadelas e gatas com 
piometra.

Embora a infecção bacteriana não 
desencadeie a patogenia de hiperplasia 
endometrial cística, ela é a causa da maior parte 
da morbidade e mortalidade associadas à 
piometra. A septicemia originária do útero 
enfermo, geralmente, apresenta risco de vida e 
somente a remoção cirúrgica do útero 
(ováriosalpingo histerectomia – OSH) irá 
resolver o estado séptico [4]. Este trabalho tem 
por objetivo relatar um caso de piometra
ocorrido com uma cadela no Hospital 
Veterinário do Departamento de Medicina 
Veterinária da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco. 

Material e métodos

Um animal da espécie canina, fêmea, 
Rotwailer, com 5 anos de idade e pesando 40,75 
Kg, foi trazido ao Hospital Veterinário –
UFRPE, apresentando aumento de volume 
abdominal bilateral com consistência rígida na 
palpação, e também corrimento vaginal 
purulento e com sangue. Segundo o 
proprietário, a cadela havia entrado no cio a 
cerca de um mês. O proprietário administrou o 
antibiótico Flotril, houve uma melhora, mas não 
completamente. O animal apresentava estado 
geral bom, com temperatura corpórea de 38,4ºC 
e nenhuma alteração quanto à alimentação e 
ingestão de líquido.
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Foi solicitado como exame complementar a 
ultrassonografia abdominal que confirmou a 
suspeita de piometra com o resultado de 
aumento uterino. O animal recebeu fluidoterapia 
e depois foi  encaminhado ao setor de cirurgia, 
onde foi feita a  ováriosalpingo histerectomia –
OSH. Durante a cirurgia, pode-se observar 
completo aumento uterino por conta da secreção 
purulenta. Não houve coleta de material para 
análise de cultura bacteriana. Após uma semana, 
foi feita a reavaliação do animal e retirada dos 
pontos no Hospital Veterinário, e o animal 
apresentava-se clinicamente normal.

Resultados e discussão

A piometra em cadelas é uma patologia 
rotineira que ocorre geralmente na fase luteínica 
do ciclo estral [1,2]. Essa enfermidade é 
caracterizada por hiperplasia endometrial, 
inflamação uterina e subsequente acúmulo de 
exsudato purulento na cavidade uterina
[2,3,4,5]. Quando acompanhada de infecção 
bacteriana secundária, pode agravar ainda mais 
o quadro clínico, principalmente pelo 
desenvolvimento de septicemia [5]. Por isso, a 
remoção uterina se faz necessária, para evitar 
uma septicemia generalizada, e 
consequentemente a morte do animal [4].

Evidencia-se dessa forma que, em 
casos que há suspeita de piometra, as avaliações 
conjuntas dos sinais clínicos, resultados 
laboratoriais e juntamente com os resultados dos 
exames de imagem (radiologia e ultra-
sonografia), tornam-se uma ferramenta 
diagnóstica de grande valor, o que não ocorre 
quando utilizam-se estas informações 
isoladamente.  O médico veterinário deve estar 
atento para uma boa anamnese, exame físico e 
exames complementares para se obter um 
diagnóstico o mais rápido possível. Como
também, orientar os proprietários dos riscos da 
aplicação de hormônios contraceptivos, os quais 
geralmente são feitos sem critérios e por pessoas 
não capacitadas, podendo gerar afecções, como 
a piometra.
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Figura 1. Piometra em cadela Rotwailer.


