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Introdução

O risco de infecção cirúrgica é dado pela flora 
hospitalar ou clínica, pelo estado do paciente e por 
fatores iatrogênicos. Para diminuir esse risco, algumas 
regras devem ser seguidas, tais como, a sala de cirurgia
deve ser isolada e utilizada somente para este fim, 
limpa e desinfetada diariamente inclusive após 
cirurgias, incluindo móveis e equipamento; os pisos e 
paredes devem ter superfícies lisas e laváveis; os 
materiais cirúrgicos devem ser estéreis e armazenados 
adequadamente; a equipe cirúrgica deve utilizar gorro, 
máscara e luvas estéreis; e os antibióticos devem ser 
adequados as reais necessidades do quadro do paciente
[1].

Os animais desenvolvem os sinais da infecção 
durante a permanência no hospital/clínica ou até 
mesmo após sua saída [2, 3].

Raramente as infecções nosocomiais são causadas 
por agentes exógenos, resultando, na maioria das vezes, 
da alteração da flora normal do paciente que se 
multiplica excessivamente ou coloniza locais 
normalmente estéreis. O trato gastroentérico é uma 
fonte de patógenos. Fluxo salivar, deglutição, 
peristaltismo, produção de muco, secreção de IgA, 
fibronectina, ácido gástrico, bile e a flora anaeróbica 
normal são mecanismos que evitam esta colonização, 
mas são alterados pelo tipo de enfermidade e uso de 
medicamentos, especialmente antibióticos. Pacientes 
colonizados são reservatórios de patógenos, 
disseminando-os para outros órgãos, meio ambiente e 
outros pacientes [4].

Os locais mais comumente afetados por estas 
infecções são os sistemas urinário e respiratório, o 
sangue (bacteremia) e o local da cirurgia (infecção 
cirúrgica), sendo este último o mais freqüente em 
pequenos animais [3, 4].

Somado ao tipo de cirurgia, estado do paciente, 
medidas de assepsia, existem outros fatores também 
importantes como o tempo de duração da cirurgia, 
cuidados com a técnica cirúrgica em si, anestésicos 
utilizados e a supervisão do uso de antibióticos [5].

O uso de antibióticos profiláticos é indicado em 

cirurgias ortopédicas, respiratórias, intestinais, 
urogenitais, em feridas e locais contaminados, ou em 
cirurgias que durem mais de 90 minutos. A droga deve 
ser administrada na indução anestésica repetida em 
duas horas se a cirurgia for longa, sendo descontinuada 
após a sutura da pele [6]. Caso aja infecção pós-
cirúrgica, o antibiótico deve ser escolhido de acordo 
com a área acometida e os microrganismos mais 
comuns neste local, realizando, se possível, culturas e 
antibiogramas [3, 4, 6]. 

A piometra é uma infecção supurativa do útero, 
aguda ou crônica, com grande acúmulo de pus no útero. 
Essa patologia resulta de uma infecção bacteriana no 
endométrio que sofreu hiperplasia cística em 
decorrência de uma prolongada estimulação hormonal 
[7]. São observados letargia, depressão 
inapetência/anorexia, poliúria, polidipsia, diarréia e 
vômito. Na piometra aberta ocorre ainda a secreção 
vaginal, que varia de sanguinolenta a mucopurulenta. A 
temperatura retal pode estar normal ou aumentada em 
decorrência da infecção uterina, infecção bacteriana 
secundária, septicemia ou toxemia [8].

Considera-se importante o relato deste caso, pois a 
cirurgia é o tratamento de eleição para os casos de 
piometra, quando o proprietário não tem interesse em 
utilizar seu animal na reprodução, e um procedimento 
cirúrgico inadequado de ovariosalpingohisterectomia
(OSH) pode desencadear um quadro de septicemia e 
morte do animal.

Material e métodos

Uma cadela sem raça definida, de idade 
correspondente a 13 anos, foi atendida em consultório 
veterinário com histórico de vômito, polidipsia, 
poliúria, apatia e corrimento vaginal mucopurulento. 
Para o diagnóstico da piometra, foi colhida amostra de 
sangue para a realização dos exames de hemograma e 
leucograma. Frente ao diagnóstico de piometra aberta, 
foi recomendada a ovariosalpingohisterectomia (OSH)
como medida terapêutica. Foi realizada
antibioticoterapia (enrofloxacina 15mg via oral) no 
período de quatro dias antecedentes a cirurgia. 



No protocolo anestésico foram utilizadas quetamina 
e atropina (anestesia dissociativa) e no evento do ato 
cirúrgico optou-se pela utilização de fio de algodão 
para sutura dos pontos internos. A cirurgia durou 60 
minutos. Durante a intervenção cirúrgica foi observado 
aumento intenso de volume uterino, espessamento e 
distensão da parede uterina e presença de secreção 
purulenta no lúmen uterino.

A paciente foi encaminhada à sua residência para sua 
recuperação no mesmo dia do ato cirúrgico, 
continuando o tratamento com o mesmo antibiótico por 
mais quatro dias.

A paciente foi acompanhada com hemograma
durante todo o período supracitado.

Resultados

Mesmo após remoção cirúrgica do útero ainda havia 
drenagem exsudativa vulvar. Dois dias após a cirurgia a 
mesma apresentou vômitos e seis dias após observou-se 
hiperemia da ferida cirúrgica; após mais dois dias 
percebeu-se aumento de volume, aumento da hiperemia 
e presença de exsudato, diagnosticando-se a ocorrência 
de eventração e infecção sistêmica. Transcorridos nove 
dias após a cirurgia, a paciente foi encaminhada a uma 
nova clínica veterinária, sendo submetida a uma nova 
cirurgia no dia subseqüente. A cirurgia foi realizada 
com a utilização de anestésico inalatório (isofluorano). 

Na abertura da cavidade abdominal, verificou-se 
processo inflamatório exacerbado com deposição de 
fibrina, aderência de vísceras e formação de 
microabscessos. O procedimento seguiu-se com a 
remoção dos fios de algodão e lavagem da cavidade 
com solução fisiológica a 0,9%.

A paciente foi estabilizada e encaminhada 
novamente a sua residência, com prescrição de 
antibiótico (amoxilina e ácido clavulonico 50mg via 
oral) por mais 18 dias e antiinflamatório não esteroidal 
(meloxican 0,5mg via oral) por 10 dias.

Os hemogramas realizados para o acompanhamento
do avanço e posterior regressão da infecção do animal 
mostraram que o aumento das células de defesa, uma 
tentativa do organismo de combater a infecção uterina 
(piometra), mesmo fora dos padrões da normalidade,
não indicou grau de infecção tão avançado quanto a 
observada após a realização da OSH, uma vez que a 
cirurgia não ocorreu com todos os cuidados necessários 
a fim de se evitar, ou pelo menos diminuir, o risco de 
infecção, levando o animal a apresentar um quadro de 
septicemia.

Discussão

Vários foram os fatores que levaram o animal a 
apresentar um quadro de septicemia após a cirurgia, 
tais como, anestésico inadequado, tempo de duração do 
procedimento cirúrgico e utilização de antibiótico por 
apenas quatro dias após a cirurgia. Porém, o fator 
agravante para o quadro de infecção generalizada foi a 
utilização de fios de algodão para sutura interna, pois o 

mesmo não é recomendado para procedimentos 
cirúrgicos, principalmente para cirurgias de infecção.

O hemograma é um exame muito significativo, 
podendo indicar anemia normocítica normocrômica 
não regenerativa de grau leve a moderado, sendo que 
isso ocorre devido a um efeito supressor das toxinas 
bacterianas na medula óssea e também devido a perda 
de hemácias que migram para o local da infecção por 
diapedese. O volume globular pode estar aumentado 
devido a desidratação. O leucograma, em alguns casos
de piometra aberta, pode apresentar-se normal, 
enquanto que em casos de piometra fechada esse exame 
pode estar alterado, apresentando uma leucocitose por 
neutrofilia com desvio a esquerda e neutrófilos tóxicos 
(Feldman & Nelson, 2004). O hemograma do animal 
apresentava-se dentro dos padrões fisiológicos para a 
espécie canina, apenas com alterações relevantes no 
leucograma e uma discreta anemia normocítica 
normocrômica. O leucograma do animal estudado 
indicou o avanço da infecção após a cirurgia, que pôde 
ser observado por meio da evidência de uma 
leucocitose (32.1 x 10/mm3 leucócitos) nove dias após 
a realização da OSH enquanto o leucograma realizado 
na cadela antes da cirurgia (18.7 x 10/mm3 leucócitos)
indicou apenas uma leucocitose branda devido à
piometra.

O caso traz como relevância clínica demonstrar as 
conseqüências de um procedimento cirúrgico 
inadequado que causou septicemia, colocando em risco 
a vida do animal. 
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Quadro 1 – Evolução do leucograma de acordo com o processo infeccioso.

LEUCOGRAMA Exame realizado 
antes do 

diagnóstico de 
Piometra

Um dia antes da 
1º OSH

Nove dias após a 
1º OSH

10 Dias após 2º 
OSH

18 Dias após 2º 
OSH

Valores Padrões 

Canino

Leucócitos
(x10/mm3)

10.300 18.700 32.100 18.100 12.700 6.000 a 17.000

Metamielócitos 0 0 0 0 0 0

Bastonetes 206 1.683 - - 127 0 a 300

Segmentados 7.519 12.903 25.680 14.299 10.414 3000 a 11.500

Eosinófilos 0 187 0 0 0 100 a 1.250

Basófilos 0 0 0 0 0 Raros

Linfócitos 2.575 2.618 4.173 2.534 1.905 1.000 a 4.800

Monócitos 0 1.309 2.247 1.267 254 150 a 1350


