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Introdução

O complexo hiperplasia endometrial cística é uma 
doença rotineira na clínica de pequenos animais, e 
trata-se do acúmulo de exsudato no útero (endométrio) 
na fase luteal do ciclo estral (diestro), quando a 
produção de progesterona pelo ovário ou mais 
precisamente, pelo corpo lúteo, é alta e acaba 
estimulando o crescimento e atividade secretora das 
glândulas endometriais, além de reduzir a atividade 
contrátil do miométrio[1]. Associada a isso, pode vir a 
se estabelecer uma infecção bacteriana secundária 
(principalmente por Escherichia Coli), o que 
caracteriza a piometra. Isso pode agravar o quadro 
clínico, especialmente quando há o desenvolvimento de 
septicemia [2].

Essa enfermidade pode se apresentar de duas 
formas: com a cérvix aberta, sendo denominada de 
piometra aberta, ou com a cérvix fechada, sendo 
conhecida como piometra fechada [3], a qual é caso de 
urgência na Medicina Veterinária, pois representa risco 
de morte para o paciente [4]. 

A etiologia da piometra está associada à 
administração de compostos progestágenos ou 
estrógenos em cadelas nas quais os proprietários não 
desejam que elas procriem [2].

Os sinais clínicos são normalmente observados de 
um a dois meses após o último estro e podem incluir 
letargia, febre, anorexia, perda de peso, vômito, 
poliúria, polidipsia e corrimento vulvar (cérvix aberta). 
Em casos de cérvix fechada alguns animais podem não 

apresentar corrimento vulvar e a sintomatologia é em geral
mais discreta. A doença pode evoluir para septicemia e 
choque, especialmente na piometra fechada [5].

Com relação à piometra de coto, que seria o
desenvolvimento da doença (inflamação e a infecção 
bacteriana) no remanescente do corpo uterino após a 
realização de uma ovariosalpingehisterectomia (OSH), 
trata-se de um problema incomum e de difícil diagnóstico 
[6]. Se algum tecido ovariano também permanecer após a 
OSH, ciclos ovarianos, secreção de progesterona, 
estimulação uterina e inflamação podem ocorrer, sendo 
essa afecção conhecida como síndrome do ovário 
remanescente [7].

0bjetivou-se com este trabalho relatar um caso de 
piometra de coto uterino em uma cadela, que apresentou 
associado ao corrimento de característica purulenta, cio em 
intervalos irregulares (estro recorrente).

Material e métodos

Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), uma cadela da 
raça Pitt-bull, pesando 25,5 kg, de cinco anos de idade, 
com os seguintes sinais clínicos: febre, caquexia, 
inapetência, letargia e descarga vulvar purulenta. Associado 
ao corrimento purulento na genitália, a cadela apresentava
cio em intervalos irregulares acompanhado por 
comportamento típico de estro, como corrimento vulvar, 
deslocamento lateral da cauda e aceitação da monta pelo 
macho.



Foram realizados exames complementares como 
hemograma completo e ultra-sonografia de abdômen 
total.

Depois da estabilização clínica do paciente com 
antibioticoterapia (cefalexina, 25 mg/kg, a cada 12 
horas, durante 7 dias, via oral) e lavagem vaginal com 
solução de clorexidine a 0,2% diluído em solução
fisiológica de cloreto de sódio a 0,9% (a cada 24 horas, 
durante 7 dias), o animal foi submetido a intervenção 
cirúrgica para remoção do remanescente uterino e 
provável tecido ovariano. A cirurgia seguiu as normas 
de anti-sepsia e técnica cirúrgica rotineiramente 
utilizadas para realizar uma OSH.

Após a retirada do coto uterino e término da 
cirurgia, a cadela foi submetida ao tratamento 
antibiótico, empregando-se o fármaco cefalexina (25 
mg/kg, a cada 12 horas, durante 7 dias, pela via oral) e 
antinflamatório com meloxicam (0,1 mg/kg, a cada 24 
horas, durante 4 dias, via oral).

Com oito dias de pós-operatório o paciente retornou 
para a retirada dos pontos da pele e avaliação geral.

Resultados e Discussão

Por já ter apresentado anteriormente problemas 
reprodutivos, como abortos espontâneos, pseudociese, 
mastite e endometriose, a paciente foi submetida a 
OSH no ano de 2004 por indicação de um médico 
veterinário. Mesmo após a intervenção cirúrgica, a 
paciente continuou apresentando ciclos estrais, em 
tempos irregulares, demonstrando na época do cio, 
discreta descarga vaginal de secreção sanguinolenta, 
vulva edemaciadas, além de permitir a cobertura. 
Segundo Hedlund [8] algumas das possíveis 
complicações após a realização da OSH são a 
hemorragia, síndrome do ovário remanescente e 
piometra de coto. Alguns dos sinais apresentados pela 
paciente são descritos nas afecções citadas acima.

Exames complementares foram realizados, pois 
segundo Oliveira [1], eles são de fundamental 
importância para auxiliar na conclusão do diagnóstico. 
No exame hematológico, constatou-se leucocitose com 
neutrofilia e desvio à esquerda, que de acordo com a 
literatura [1,4] é um dos principais sinais apresentados 
pelo paciente portador de piometra.  O ultra-som de 
abdômen total indicou processo inflamatório intenso na 
região caudal abdominal, formação de aderências no 
local e piometra de coto, não sendo constatado através 
desse procedimento, tecido ovariano remanescente. 

Em seguida, o animal foi encaminhado para 
cirurgia. Durante a operação, foi realizada uma ampla 
exploração do abdômen, em busca de alterações 
condizentes com o quadro clínico apresentado pela 
paciente, entretanto não foram encontrados tecido 
ovariano residual, como sugerido pelo exame ultra-
sonográfico realizado antes da cirurgia. É provável que 
a não identificação do ovário tenha ocorrido pelo fato 
da estrutura estar com uma pequena dimensão. De 
acordo com Santos et al. [7], o melhor momento para 
realizar uma cirurgia em busca de remanescentes de 

tecido ovariano é durante o estro, porque a presença de 
folículos ovarianos podem facilitar a identificação do 
órgão.

O coto uterino se encontrava aumentado de volume, 
com conteúdo intraluminal e muitas aderências às 
estruturas circunjacentes, o que caracteriza o quadro de 
piometra de coto.  A localização, ligadura e retirada 
completa de ovários e corpo uterino em cirurgias de OSH 
são medidas fundamentais para evitar o desenvolvimento 
da síndrome do ovário remanescente e piometra de coto 
[6].

Conclui-se que para evitar estros recorrentes e piometra 
de coto uterino após a realização de uma OSH, que o 
cirurgião deve ser cauteloso para não permitir que tecido 
ovariano residual ou um grande coto uterino sejam 
mantidos após a cirurgia.
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