
Uso de Anticoncepcional em cadelas:
problema ou solução?

Jane Glayce Pereira Lima1, Wanessa Nathalia de Lima Almeida2, Alexandre Tadeu Mota Macedo3, 
Joana D’Arc da Rocha Alves4, Cristiano Rocha de Aguiar Filho5, Marcos Antonio Lemos de 

Oliveira6, Paulo Fernandes de Lima6

Introdução

A contracepção na cadela pode ser 
solicitada com o objetivo de impedir a reprodução 
por um determinado período ou definitivamente, a 
fim de atenuar a crescente população de animais 
de estimação, e consequentemente de cães vadios
[1].

O mecanismo de ação dos progestágenos 
envolve alguns processos, como a inibição dos 
hormônios gonadotróficos, inclusive FSH, LH, 
PRL, a prevenção local do crescimento folicular 
ovariano, a secreção de estrogênio, ovulação e a 
inibição do comportamento sexual [1].

A utilização dos progestágenos é contra-
indicada em fêmeas pré-púberes, obesas, 
diabéticas, ou com patologias do trato reprodutivo 
ou das glândulas mamárias [2]. 

O uso de acetato de medroxiprogesterona 
(MAP), entre outros hormônios, pode resultar em 
diversos efeitos como letargia, mudança na 
coloração do pelo no local de aplicação, variação 
da temperatura, piometra e hiperplasia das
glândulas mamárias e do endométrio [3]. 

A administração contínua do MAP em 
doses elevadas e frequentes resulta numa 
incidência de tumores mamários, podendo ainda 
causar acromegalia e diabetes mellitus, 
presumivelmente como resultado da elevação da 
produção do hormônio do crescimento inibindo a 
insulina periférica [3].

Este trabalho teve como objetivo relatar
as consequencias do uso sem critério do Acetato 
de medroxiprogesterona em cadelas.

Material e Métodos

O experimento foi realizado no Hospital 
Veterinário (HV) da Universidade Federal Rural 
de Pernambuco – UFRPE. Foram atendidas 27 
cadelas de raças distintas, com idade variando de 
1 a 14 anos. Através do exame clínico-
ginecológico e de ultrassom, foi diagnosticado
piometra, fetos macerados, hiperplasia 
endometrial e também casos sem alterações. Os
proprietários relataram o uso de contraceptivos
(Acetato de medroxiprogesterona) nos animais em 
diferentes fases do ciclo estral.

O material utilizado visando à qualidade 
nos exames clínico e ginecológico e posterior 
diagnóstico, em caso de constatação de alguma 
enfermidade foi espéculo vaginal, estetoscópio, 
termômetro, microscópio binocular, papel, 
lâminas de vidro, lamínulas, luvas de 
procedimento, swabs para coleta de secreção 
vaginal, seringas, tubos de ensaio para coleta de 
sangue, livro de registros, agulhas descartáveis, 
frascos com anticoagulante, algodão embebido em 
solução de álcool iodado, além do aparelho de 
ultrassom.
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Resultados e Discussão

As 27 cadelas que receberam o Acetato 
de medroxiprogesterona, 15 (55,55%) 
desenvolveram piometra, 4 (14,81%) 
apresentaram fetos macerados, 3 (11,11%) foram
diagnosticados hiperplasia endometrial e 5 
(18,52%) não apresentaram alteração no útero.

Considerando que 81,48% dos animais 
que receberam esse fármaco apresentaram 
alterações no aparelho reprodutor ou gestação, 
constatou-se que o contraceptivo foi utilizado sem
orientação de um médico veterinário, 
desconsiderando as recomendações dos autores 
pesquisados [1,3]. 

Verificamos também que os proprietários 
desconsideram a bula dos produtos à base de 
Acetato de medroxiprogesterona, a qual 
recomenda o seu uso na fase de anestro e aplicam 
indevidamente no proestro e estro. Essa conduta 
favoreceu ao desencadeamento de patologias do 
aparelho reprodutor de acordo com a literatura 
pesquisada [1,3].

Conclusão

Pode-se concluir que a utilização de 
fármacos contraceptivos em cadelas deve ser sob 

orientação criteriosa do médico veterinário, 
evitando assim o aparecimento de alterações no 
trato reprodutivo.
.
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Tabela 1 – Uso do Acetato de medroxiprogesterona (MAP) administrado em cadelas nas 
diferentes fases do ciclo estral e seus efeitos no útero e na gestação.

              Alterações

Época da aplicação
Piometra

Fetos 
macerados

Hiperplasia 
cística do 

endométrio

Sem 
alteração

Três ou mais doses 4 - 1 4
Proestro 2 - - -
Estro 6 4 1 1
Fase indeterminada 3 - 1 -
Total 15 4 3 5



Anexo:

Figura 1. Piometra em cadela.


