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Introdução

O útero é o órgão do sistema genital feminino que 
recebe o embrião ou zigoto, faz sua implantação e 
ainda estabelece as relações vasculares do embrião ou 
do feto durante todo o período de gestação. É um órgão 
cavitário que apresenta parede relativamente espessa e 
grande capacidade de distender-se e, posteriormente, 
de voltar ao tamanho normal. Morfologicamente, nas 
fêmeas domésticas, o útero é constituído por dois 
cornos, um corpo e um colo ou cérvix. 
Histologicamente, o útero é formado por três partes: 
endométrio, miométrio e perimétrio ou serosa [1]. A 
morfologia do útero muda em sincronia com o ciclo 
estral [2].
   O endométrio é o local de implantação do embrião e 
participa na formação da porção uterina da placenta. É 
capaz de sofrer modificações estruturais e funcionais de 
acordo com a atividade endócrina do ovário. Pela ação 
do estrógeno, há proliferação de glândulas 
endometriais, maior vascularização e afluxo sanguíneo, 
e maior atividade metabólica. Periodicamente, a 
mucosa uterina sofre profundas modificações, tanto sob 
efeito estrogênico como progesterônico. A 
susceptibilidade do útero às infecções está muito 
relacionada com a fase do ciclo estral. Sua resistência 
depende da atividade dos neutrófilos, da motilidade e 
do tônus do útero, da eliminação de microrganismos e 
da presença de imunoglobulinas. Tais fatores estão 
presentes com maior intensidade na fase estrogênica, já 

que o estrógeno promove vasodilatação, maior afluxo 
sanguíneo e assim maior presença de imunoglobulinas e 
maior contratilidade uterina. Já no útero em fase 
progesterônica, como ocorre no diestro e na gestação, a 
resistência às infecções é muito reduzida pela diminuição 
da contratilidade uterina e da atividade leucocitária, pelo 
menor afluxo sanguíneo e pela imunossupressão durante a 
gestação [1]. Em sua maioria, as lesões inflamatórias do 
útero não-gestante têm origem infecciosa e resultam de uma 
infecção ascendente por microrganismos que normalmente 
habitam o trato genital inferior ou por agentes infecciosos 
introduzidos na cavidade uterina durante o acasalamento, 
inseminação artificial ou no pós-parto [3].
   A hiperplasia endometrial cística e a piometra se 
desenvolvem durante o diestro [4]. A piometra é uma 
patologia rotineira na clínica de pequenos animais, e trata-
se do acúmulo de exsudato purulento no útero
(Endométrio), quando a produção de progesterona pelo 
ovário (Corpo lúteo) é alta e acaba estimulando o 
crescimento e atividade secretora das glândulas 
endometriais, além de reduzir a atividade miometral; 
associada a isso pode vir à infecção bacteriana secundária 
(Principalmente por Escherichia Coli) que pode agravar o 
quadro clínico principalmente pelo desenvolvimento de 
septicemia. Essa enfermidade pode apresentar-se de duas 
formas: com a cérvix aberta, sendo denominada de 
piometra aberta, ou com a cérvix fechada sendo 
denominada de piometra fechada, a qual é caso de urgência 
na Medicina Veterinária, pois representa risco de vida para 



a paciente [5]. A etiologia dessa enfermidade está 
associada à administração de compostos progestágenos 
de longa duração para retardar ou suprimir o estro, 
administração de estrógenos para as cadelas 
indesejavelmente acasaladas e infecções pós-
inseminação ou pós-cópula [6].
   O presente trabalho foi elaborado com o objetivo de 
relatar um caso de piometra numa cadela atendida no 
Hospital Veterinário do Departamento de Medicina 
Veterinária da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco e também informar aos proprietários e à 
comunidade acadêmica sobre esta importante 
patologia, os riscos do uso indiscriminado de 
hormônios contraceptivos e conscientizar sobre a 
melhor forma de prevenção desta e de outras doenças 
associadas.

Material e métodos

   Uma cadela da raça pastor alemão, de 6 anos de 
idade, foi atendida no Hospital Veterinário da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), 
no mês de julho de 2009, apresentando apatia, 
inapetência, poliúria, polidipsia, aumento de volume 
abdominal e secreção vaginal purulenta intensa, 
indicativo de piometra aberta. No exame clínico o 
animal apresentava abdome distendido; associando 
sinais clínicos com o laudo da ultrassonografia 
sugestivo de piometra o animal foi encaminhado para 
cirurgia, sendo recomendada a 
ovariosalpingohisterectomia como medida terapêutica. 
O animal foi pesado, apresentava 33,700 Kg, sendo
utilizados na medicação pré-anestésica: Acepromazina 
na dose de 0,1mg/kg associada a sulfato de atropina na 
dose de 0,044mg/kg, ao ser encaminhada para a sala 
cirúrgica foi feita a indução com Diazepam na dose de 
0,5mg/kg e Cetamina na dose de 10mg/kg, a 
manutenção anestésica foi feita com Cetamina na dose 
de 10mg/kg. 

Resultados e discussão

No trans-operatório foi observado que o útero 
apresentava-se extremamente volumoso com várias 
torções entre os cornos uterinos, após a retirada do 
órgão foi feita uma incisão para avaliação do conteúdo, 
o qual apresentava quantidade abundante de secreção 
purulenta. Durante todo o procedimento cirúrgico o 
animal recebeu fluido intravenoso de soro fisiológico. 

No pós-operatório o animal apresentou estabilidade, foi 
prescrito Enrofloxacina 5 mg/kg, de 12 em 12 horas,
durante 10 dias por via oral e Cetoprofeno na dose de 
1mg/kg, de 24 em 24 horas, por via oral  durante 5 dias.
Dentre as recomendações estavam: Uso do colar 
Elisabetano e limpeza diária da ferida cirúrgica com soro 
fisiológico e aplicação de antibiótico tópico no local. Após 
dez dias do procedimento cirúrgico, o animal retornou ao 
Hospital Veterinário para avaliação e retirada dos pontos, 
apresentando perfeita cicatrização.

A hiperplasia cística do endométrio (HCE) induzida pela 
progesterona é a primeira lesão no desenvolvimento da 
piometra. A infecção bacteriana secundária ocorre na 
maioria dos animais. O acúmulo de líquido no lúmen do 
útero e glândulas endometriais, juntamente com a 
diminuição da contratilidade do miométrio causadas pela 
progesterona parecem favorecer a invasão bacteriana. 
   A única prevenção eficaz é realmente a castração
associada à antibioticoterapia, com ela, devido a retirada do 
útero é eliminada de vez o risco da piometra e diminui 
também o risco de tumores de mama, além de controlar o 
nascimento de filhotes.   
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                                      Figura 1. Procedimento cirúrgico de ovariosalpingohisterectomia (OSH)
                                       Fonte: Giselle Martinho Moraes e Silva / Renata Martins de Lima


