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1. RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

 

1.1 Introdução 

 

           O presente relatório tem por objetivo descrever as atividades desenvolvidas 

durante o estágio curricular obrigatório da aluna Isabela Ribeiro de Carvalho 

Oliveira, discente do curso de Medicina Veterinária nas Faculdades Integradas de 

Ourinhos, sob a orientação do Prof. Me. Nazilton de Paula Reis Filho.  

           O estágio foi desenvolvido na área de Clínica Médica e Cirúrgica de 

Pequenos Animais no Instituto de Cirurgia e Especialidades Veterinárias (ICEV).  

Sob a supervisão do Dr. Carlos Stuart, foram cumpridas 344 horas, no período de 01 

de Agosto de 2016 a 30 de Setembro de 2016.  

 

1.2 Descrição do local de estágio e instalações 

 

O ICEV localiza-se na Rua Atílio Gomes de Mello, nº 114, na cidade Marília, 

estado de São Paulo - Brasil (Figura 1). O hospital conta com atendimento 

emergencial 24 horas, realizados nas áreas de clínica médica geral, anestesiologia, 

cardiologia, oncologia, dermatologia, emergência, nutrição, oftalmologia, ortopedia e 

cirurgia de tecidos moles.  

A unidade é composta por uma recepção (Figura 2), um consultório para 

consultas gerais e um consultório de ortopedia (Figuras 3 e 4), sala de internação 

(Figura 5), UTI (Unidade de terapia intensiva) (Figura 6), laboratório clínico (Figura 

7), sala de higienização pré-cirúrgica (Figura 8) e centro cirúrgico (Figura 9).   

                      
                     Figura 1 - Fachada do prédio do Instituto de Cirurgias e  

         Especialidades Veterinárias. 

 
                                Fonte: Arquivo pessoal (2016). 
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          Figura 2 - Recepção do ICEV. 

 
                                  Fonte: Arquivo pessoal (2016). 

 
                                  Figura 3 - Consultório geral 

 
                                  Fonte: Arquivo pessoal (2016) 

 
                                 Figura 4 - Consultório de ortopedia 

 
                                  Fonte: Arquivo pessoal (2016) 
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                                     Fig. 5. Sala de internação 

 
                                   Fonte: Arquivo pessoal (2016) 

 
                                  Figura 6 - UTI, equipada com termorreguladores, 

oxigenioterapia,                                       oximetria, 

bomba de infusão e anestesia inalatória. 

 
                                   Fonte: Arquivo pessoal (2016). 

 
                                 Figura 7 - Laboratório clínico. 

 
                                  Fonte: Arquivo pessoal (2016). 
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                                            Figura 8 - Sala de preparo cirúrgico 

 
                                            Fonte: Arquivo pessoal (2016) 

 
                                            Figura 9 - Centro cirúrgico 

 
                                            Fonte: Arquivo pessoal (2016) 
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1.3 Atividades desenvolvidas no setor de clínica médica e cirúrgica de 

pequenos animais 

 

As atividades realizadas no setor de clínica médica e cirúrgica consistiram no 

acompanhamento dos casos, desde a abordagem inicial com auxílio na realização 

de anamnese, exame físico, coleta de material para exames, diagnóstico, até o 

planejamento e realização do tratamento. 

Pela manhã, os animais internados eram medicados e alimentados de acordo 

com a terapêutica estabelecida pelo médico veterinário responsável pelo caso. 

Após esse processo, iniciavam-se as consultas agendadas para o dia, onde o 

estagiário auxiliava na anamnese, exame físico e coleta de material para exames, 

além de acompanhar o animal nos processos de diagnóstico por imagem, como 

radiografia, ultrassonografia, mielografia, endoscopia, e em todos os procedimentos 

terapêuticos. 

Nos casos cirúrgicos realizados preferencialmente no período da tarde, o 

estagiário participava de todo o preparo pré-cirúrgico, incluindo exames de triagem 

(hemograma, bioquímicos), tricotomia e antissepsia prévia, auxiliando também 

durante o procedimento cirúrgico como o auxiliar ou volante. As funções se 

intercalavam com os processos anestésicos, ou seja, o estagiário também pôde 

acompanhar desde a preparação pré-anestésica, anestesia trans-operatória, até a 

recuperação total do paciente. 

Os pacientes submetidos ao procedimento cirúrgico eram internados na UTI, 

por pelo menos 24 horas, dependendo do procedimento realizado. O estagiário 

auxiliava na realização da terapia analgésica, antimicrobiana, anti-inflamatória e 

curativos sob a supervisão do cirurgião e anestesiologista do caso, até a alta do 

paciente. 

 

1.4 Casuística acompanhada durante o período do estágio curricular 

 

Durante o período de estágio supervisionado no ICEV foi possível 

acompanhar 101 casos, sendo 37 no setor de Clínica Médica e 64 casos no setor de 

clínica cirúrgica de pequenos animais. O número de casos e a distribuição quanto à 

espécie, sexo, diagnóstico clínico dos casos e procedimentos cirúrgicos realizados 

estão organizados e descritos na forma de tabelas a seguir. 
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Tabela 1 - Distribuição dos casos acompanhados durante o estágio curricular obrigatório, organizada                                                                                 

segundo a espécie dos animais e o setor de atendimento no ICEV, no período de 01 de 
agosto a 30 de setembro de 2016. 

 

                                  Clínica Médica                                 Clínica Cirúrgica 

Espécie              nº                    %                               nº                             % 

Canina             34                  89                             49                           78 

Felina               02                 8,8                             15                           22                         

Oryctolagus  

cuniculus          1                  2,2                             00                          00 

Total                37                 100                             64                        100 

 

 

 
Tabela 2 - Distribuição dos casos acompanhados durante o estágio curricular obrigatório, organizada 

segundo a definição racial dos caninos e o setor de atendimento no ICEV, no período de 
01 de Agosto de 2016 a 30 de Setembro de 2016. 

                                 Clínica Médica                              Clínica Cirúrgica 
 Raça                          nº               %                                 nº                   % 
 
Beagle                       01               03                                00                  00 

Bernese Mountain  

Dog                            00               00                                  01                  02 

Border Collie              00               00                                  01                   02 

Boxer                          01               03                                  02                  04 

Bulldog Francês         00               00                                  02                   04                     

Chow chow                 00               00                                 01                   02 

Dálmata                      00               00                                 02                   04 

Golden Retriever        00               00                                 02                    04   

Husky Siberiano         01               03                                 00                    00 

Labrador                     01               03                                 00                    00 

Lhasa Apso                 02               06                                09                 18,5 

Maltês                         01               03                                 02                   04 

Mastiff Inglês              00               00                                 01                   02 

Pastor Alemão            01               03                                 00                   00  

Pinscher                      02               06                                 04                  08 
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Tabela 2 - Distribuição dos casos acompanhados durante o estágio curricular obrigatório, 
organizada segundo a definição racial dos caninos e o setor de atendimento no ICEV, no 
período de 01 de Agosto de 2016 a 30 de Setembro de 2016. (Continuação)  
                                   Clínica Médica                                 Clínica Cirúrgica 

Raça                           nº                    %                               nº                             % 

Pitt Bull                      01               03                                00                   00 

Poodle                       06               17                                07                 14,5 

Pug                            01               03                                00                   00 

Rottweiller                 00                00                                01                   02           

S.R.D.*                      05               14                                05                   10 

Shih Tzu                    02                06                               00                   00  

Teckel                        08               24                                03                   06 

Yorkshire                   01               03                                 06                   12 

* S.R.D. Sem Raça Definida  

 

 
 

Tabela 3 - Distribuição dos casos acompanhados durante o estágio curricular obrigatório, organizada 
segundo a definição racial dos felinos e o setor de atendimento no ICEV, no período de 01 

de Agosto de 2016 a 30 de Setembro de 2016. 
                                 Clínica Médica                              Clínica Cirúrgica 

Raça                          nº               %                                  nº                   % 

S.R.D.*                      01               50                                14                 93,3 

Persa                        01                50                                01                  6,7 

Total                         02              100                               15                  100 

* S.R.D. Sem Raça Definida  
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Tabela 4 - Distribuição dos casos acompanhados durante o estágio curricular obrigatório, organizada 

segundo o diagnóstico do sistema gastrointestinal e o setor de atendimento no ICEV, no 

período de 01 de Agosto de 2016 a 30 de Setembro de 2016. 

 

                                 Clínica Médica                              Clínica Cirúrgica 

Diagnóstico               nº               %                                  nº                   % 

 
Gastroenterite  

  

alimentar 05 83 00 00 

Corpo estranho 
intestinal 

 
00 

 
00 

 
02 

 
15 

 
Megacólon 

 
01 

 
17 

 
00 

 
00 

 
Doença 
periodontal 
 

 
 

00 

 
 

00 

 
 

10 

 
 

78 

 
Fístula de 

 
00 

 
00 

 
01 

 
07 

4° pré-molar     

Total 06 100 13 100 

 

 

 

 
Tabela 5 - Distribuição dos casos acompanhados durante o estágio curricular obrigatório, organizada 

segundo o diagnóstico do sistema cardíaco e o setor de atendimento no ICEV, no período 
de 01 de Agosto de 2016 a 30 de Setembro de 2016. 

 

                          Clínica Médica                              Clínica Cirúrgica 

Diagnóstico               nº               %                                  nº                   % 

ICCD*                         08              54                                00                  00 
 

Cardiomiopatia 
dilatada                       07              46                                00                  00 
 

Total                           15              100                              00                 100    

 
* ICCD: Insuficiência cardíaca congestiva direita 
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Tabela 6 - Distribuição dos casos acompanhados durante o estágio curricular obrigatório, organizada 
segundo o diagnóstico do sistema urogenital e o setor de atendimento no ICEV, no período 
de 01 de Agosto de 2016 a 30 de Setembro de 2016. 

                                      Clínica Médica                              Clínica Cirúrgica 

Diagnóstico                  nº                    %                          nº                   % 

I.R.C.* 02 100 00 00 

Cálculo uretral 00 00 02 50 

Pseudogestação 00 00 02 50 

Total 02 100 04 100 

 I.R.C.* Insuficiência Renal Crônica 

 
  
 
 
Tabela 7 - Distribuição dos casos acompanhados durante o estágio curricular obrigatório, organizada 

segundo o diagnóstico do sistema músculoesquelético e o setor de atendimento no ICEV, 
no período de 01 de Agosto de 2016 a 30 de Setembro de 2016. 

                                  Clínica Médica                              Clínica Cirúrgica 

Diagnóstico               nº               %                                  nº                   % 

Displasia 

coxofemoral                00              00                                  03                    25 

 

Ruptura de  

ligamento cruzado  

cranial                         00              00                                  02                  16,8  

 

Fratura cotovelo         00               00                                  02                  16,8 

 

Fratura rádio e ulna    00               00                                 02                   16,8 

 

Fratura pelve              00               00                                 02                   16,8 

 

Avulsão de 

plexo braquial             00               00                                 01                    7,8 

 

Total                           00              100                                12                   100 
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Tabela 8 - Distribuição dos casos acompanhados durante o estágio curricular obrigatório, organizada 

segundo o diagnóstico do sistema tegumentar e o setor de atendimento no ICEV, no 
período de 01 de Agosto de 2016 a 30 de Setembro de 2016. 

 

                                       Clínica Médica                            Clínica Cirúrgica 

Diagnóstico                           nº                 %                     nº                   % 

Feridas por mordedura 00 00 02 40 

Miíase em ferida 00 00 01 20 

Otite externa 01 
 

33,3 00 00 

Processo alérgico por 
picada de abelha                            

       01 33,3         00     00 

 
Papilomatose bucal 

 
00 

 
00 

 
02 

 
40 

 
Dermatite atópica 

 
01 

 
33,3 

 
00 

 
00 

 
Total 

 
03 

 
100 

 
05 

 
100 

 
 
Tabela 9 - Distribuição dos casos acompanhados durante o estágio curricular obrigatório, organizada 

segundo o diagnóstico do sistema endócrino e o setor de atendimento no ICEV, no período 
de 01 de Agosto de 2016 a 30 de Setembro de 2016.               

 

                                   Clínica Médica                            Clínica Cirúrgica 

Diagnóstico               nº               %                                  nº                   % 

Hiperadrenocorti-                                                 

cismo                          02               100                               00                   00 

 

Total                           02               100                               00                  100      

 

 
Tabela 10 - Distribuição dos casos acompanhados durante o estágio curricular obrigatório, 

organizada segundo o diagnóstico do sistema e o setor de atendimento no ICEV, no 
período de 01 de Agosto de 2016 a 30 de Setembro de 2016.  

                                      Clínica Médica                            Clínica Cirúrgica 

Diagnóstico               nº               %                                  nº                   % 

Cinomose                   01             50                                 00                    00 

 

Traumatismo 

cranioencefálico         01             50                                  00                    00 

 

Instabilidade atlanto- 

axial                            00             00                                  01                  100 

Total                           02            100                                 01                  100        

 



25 

 

 
Tabela 11 - Distribuição dos casos acompanhados durante o estágio curricular obrigatório, 

organizada segundo o diagnóstico do sistema oftalmológico e o setor de atendimento no 
ICEV, no período de 01 de Agosto de 2016 a 30 de Setembro de 2016.  

 

                                    Clínica Médica                            Clínica Cirúrgica 

Diagnóstico               nº               %                                  nº                   % 

Glaucoma                   02             100                                00                   00 

 

Úlcera de córnea        00               00                                03                   34 

 

Entrópio                      00               00                                04                   44  

 

Catarata                      00               00                                01                   11 

 

Protusão 3° pálpebra  00               00                                01                   11   

 

Total                            02             100                                09                  100        

 

 

 
 
Tabela 12 - Distribuição dos casos acompanhados durante o estágio curricular obrigatório, 

organizada segundo o procedimento clínico acompanhado no ICEV, no período de 01 de 
Agosto de 2016 a 30 de Setembro de 2016. 

                                     

Procedimento                          nº                                               % 

 

Quiropraxia                              03                                               44 

 

Diálise peritoneal                     02                                               28 

 

Autohemoterapia                     02                                               28 

 

Total                                        07                                              100 
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Tabela 13 - Distribuição dos casos acompanhados durante o estágio curricular obrigatório, 
organizada segundo o procedimento cirúrgico acompanhado no ICEV, no período de 01 
de Agosto de 2016 a 30 de Setembro de 2016. 

 

Procedimento                          nº                                               % 

 

Orquiectomia eletiva                02                                                 3,5 

 

OHE* eletiva                            15                                                  26 

 

OHE terapêutica                      02                                                 3,5 

 

Mastectomia                            02                                                 3,5 

 

Profilaxia dentária                    10                                                  17 

 

Extração dentária                    01                                                  1,8 

 

Enterectomia+ 

enteroanastomose                   02                                                  3,5 

 

Uretrostomia                            02                                                  3,5 

 

Colocefalectomia                     03                                                    5 

 

Estabilização de articulação 

fêmoro-tíbio-patelar                 02                                                  3,5 

 

Osteossíntese de cotovelo      02                                                  3,5 

 

Osteossíntese de rádio e  

ulna                                          02                                                  3,5 

 

Osteossíntese de pelve           02                                                  3,5 

 

Dermorrafias com grampos     02                                                  3,5 

 

Cauterização de papilomas 

em cavidade oral                     02                                                  3,5 

 

Artrodese cervical ventral        01                                                  1,8 

 

Ceratoplastia por flap  

pediculado                               01                                                  1,8 
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Tabela 13: Distribuição dos casos acompanhados durante o estágio curricular obrigatório, organizada 

segundo o procedimento cirúrgico acompanhado no ICEV, no período de 01 de Agosto 
de 2016 a 30 de Setembro de 2016. (Continuação) 

 

Procedimento                          nº                                                 % 

Flap de 3ª pálpebra                 02                                                  3,5 

 

Blefaroplastia                           02                                                  3,5 

 

Facoemulsificação                   01                                                  1,8 

  

 

Total                                        58                                                 100 

 

 

 

 

 

           Ao analisar todos os casos diagnosticados na clínica médica foi possível 

observar que, as enfermidades cardiovasculares foram as mais frequentes, seguidas 

das gastroenterites alimentares e enfermidades dermatológicas (Gráfico 1). Em 

relação à clínica cirúrgica, os diagnósticos mais observados incluem doenças 

gastrointestinais, seguido de enfermidades ortopédicas e oftalmológicas (Gráfico 2).  
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Gráfico 1 - Frequência de diagnósticos clínicos dos casos acompanhados durante o estágio 
curricular obrigatório, organizados em relação ao sistema envolvido, no ICEV, no período 
de 01 de Agosto de 2016 a 30 de Setembro de 2016. 

 Colunas1

Cardiovascular 47

Gastrointestinal 19

Tegumentar 9,5

Urogenital 6,5

Endócrino 6,5

Nervoso 6,5

Oftalmológico 6,5

 
 
Gráfico 2 - Frequência de diagnósticos cirúrgicos dos casos acompanhados durante o estágio 

curricular obrigatório, organizados em relação ao sistema envolvido, no ICEV, no período 
de 01 de Agosto de 2016 a 30 de Setembro de 2016. 

28%

25%
19%

10%

9%

9%

Gastrointestinal Musculoesquelético
Oftalmológico Dermatológico
Urogenital Nervoso
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           Quanto aos procedimentos acompanhados, os cirúrgicos foram o de maior 

número quando comparados aos procedimentos clínicos, com ênfase em cirurgias 

eletivas, ortopédicas e oftálmicas (Gráfico 3). 
 
 
Gráfico 3 - Frequência de procedimentos cirúrgicos acompanhados durante o estágio curricular 

obrigatório, organizados em relação ao sistema envolvido, no ICEV, no período de 01 de 
Agosto de 2016 a 30 de Setembro de 2016. 

 

 
 
  

 1.5 Considerações finais 

 

A realização do estágio curricular obrigatório permitiu o aprimoramento do 

conhecimento adquirido pelo discente durante todo o curso de Medicina Veterinária. 

Ao acompanhar a rotina do ICEV, o aluno pode presenciar os diversos meios 

diagnósticos da clínica médica de pequenos animais, auxiliando no tratamento das 

enfermidades. 

Além disso, também foi possível participar de procedimentos cirúrgicos de alto 

grau de dificuldade como cirurgia de coluna e microcirurgias oftálmicas realizados 

por profissionais especializados. 

Os pontos benéficos observados foram infraestrutura de qualidade, aliado à 

equipamentos modernos e a busca crescente por conhecimento, através de cursos, 

congressos e especializações por parte dos profissionais do Instituto. 
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O ponto fraco observado foi que, por se tratar de um local de muitos recursos 

e com profissionais especializados, o custo dos procedimentos torna-se elevado, 

não sendo acessível a população de todas as classe sociais.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Introdução 

 

Com o aumento do interesse relacionado à superlotação e controle de 

natalidade dos animais de companhia, os métodos de prevenção da gestação têm 

sido muito utilizados visando o controle populacional de cães e gatos. Essas 

medidas incluem principalmente ovariohisterectomia e a terapia hormonal. Como o 

procedimento cirúrgico é um método de maior custo, a terapia hormonal tem se 

tornado uma opção de custo reduzido bastante utilizada, porém, apresenta riscos de 

efeitos colaterais, especialmente com relação às afecções uterinas, como a piometra 

(GOBELLO et al., 2003). 

A piometra é uma enfermidade grave do útero, que pode ocorrer em qualquer 

estágio do ciclo estral, sendo mais frequentemente observada na fase de diestro 

(FOSSUM et al, 2002; BAITHALU et al, 2010). Acomete pincipalmente animais de 

meia-idade à idosos, sendo a incidência de 66% em fêmeas com idade acima de 

nove anos, porém, animais jovens também podem apresentar essa doença, 

principalmente em decorrência de tratamentos hormonais (TONIOLLO et al, 2000; 

MARTINS, 2007; OLIVEIRA et al, 2008; HAGMAN et al, 2014). O risco do 

desenvolvimento dessa afecção se eleva em nulíparas quando comparado a 

primíparas ou pluríparas e em fêmeas que apresentam pseudogestação e 

irregularidade de ciclo estral (MARTINS, 2007). 

Sua ocorrência é relativamente comum em cadelas, porém incomum em 

gatas, pois estas são classificadas como animais ovuladores induzidos, ou seja, 

necessitam do estímulo vaginal para que ocorra o desenvolvimento do tecido lúteo e 

a subsequente secreção de progesterona (NELSON e COUTO, 2001; MARTINS, 

2007). No entanto, a subestimação da incidência da doença é provável porque as 

gatas muitas vezes não expressam sinais clínicos evidentes da doença como as 

cadelas. (VERSTEGEN & ONCLEN, 2006). 

Na espécie felina, a ocorrência de piometra está relacionada principalmente a 

terapias exógenas de estrógeno e progesterona (ETTINGER e FELDMAN, 2005; 

NASCIMENTO et al, 2013). Porém, apesar de serem ovuladoras induzidas, a 

ovulação espontânea não é incomum em gatas. Há relatos de ovulação espontânea 
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em gatas com incidência média de 35%. Apesar de muitas hipóteses, as causas de 

ovulação espontânea nas gatas ainda são desconhecidas, mas podem ser 

influenciadas pela raça, o aumento da idade e número de partos (HOLLINSHEAD & 

KREKELER, 2016).   

O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão de literatura sobre o ciclo 

reprodutivo das gatas, e enfatizar a ocorrência de piometra nesta espécie, bem 

como os sinais clínicos, diagnóstico e tratamentos para esta enfermidade. 

 

2.2 Ciclo estral e principais hormônios em gatas 

 

A gata é poliéstrica estacional e apresenta seu ciclo reprodutivo estimulado 

nos períodos de maior incidência de luz natural. Desse modo, os ciclos estrais 

geralmente são concentrados de setembro a janeiro, sendo o anestro percebido a 

partir do fim de janeiro até inicio de setembro (ROBERTS, 1971; GOBELLO, 2006).  

Gatos machos parecem ter pelo menos dois ferormônios sexuais, que são 

substâncias secretadas por um animal e modificam o comportamento de outro. O 

odor destes ferormônios estimula o cio nas gatas. As fêmeas, por sua vez, possuem 

um ferormônio que também auxilia na indução do cio de outras fêmeas, além da 

função de atrair machos. Desta forma, em ambientes como gatis, várias gatas 

podem manifestar cio ao mesmo tempo (NELSON e COUTO, 2001). 

É possível então dividir o ciclo estral felino em cinco fases distintas: proestro, 

estro, diestro, interestro e anestro (FELDMAN E NELSON, 1996; GOBELLO, 2006).  

 

2.2.1 Proestro 

 

O proestro caracteriza-se pelo desenvolvimento dos folículos ovarianos sob a 

influência do FSH (Hormônio folículo estimulante) produzido pela hipófise, e 

produção de estrógeno pelas células foliculares. Esta fase pode durar de 1 a 2 dias 

e clinicamente a fêmea exibe pouco ou nenhum edema vulvar, além de mínima 

descarga vaginal fluida e transparente. As gatas podem apresentar comportamento 

de estro, aceitando o acasalamento e dessa forma, ao contrário da cadela, é difícil 

distinguir o proestro do estro (NELSON e COUTO, 2001). 
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2.2.2 Estro 

 

Durante o estro, que dura em média 6 a 10 dias, o comportamento da gata se 

altera e ela passa a ser receptiva ao macho (GOBELLO, 2006). O estrógeno nesta 

fase encontra-se em evidência e está envolvido no aumento da vascularização, 

crescimento e edema do endométrio, útero e cérvix. Promove ainda relaxamento e 

dilatação da cérvix, aumento da intensidade de contração do miométrio, promovendo 

drenagem do conteúdo uterino. O estrógeno também possui um efeito bactericida 

sobre o útero uma vez que aumenta a taxa de migração de neutrófilos para dentro 

do lúmen uterino (HEWITT e KORACH, 2003; LIMA, 2009). 

Nessa fase, a gata não apresenta sangramento, nem corrimento, mas pode 

apresentar mínimas alterações na genitália externa como pequena vermelhidão, 

amolecimento ou edema de vulva. No estro, independente de ocorrer ou não 

acasalamento, poderão ser observadas mudanças de comportamento como: flexão 

lateral da cauda, ato de esfregar o corpo contra objetos, posição de lordose e 

rolamento sobre si mesma. Além disso, a fêmea se torna mais afetuosa, urina com 

maior frequência para atração dos machos, podendo haver perda de apetite, 

vocalização e aceita da cópula (NELSON e COUTO, 2001). Uma particularidade da 

fêmea felina é o fato de a ovulação ser induzida pelo coito (MARTINS, 2007). 

Durante a cópula, a estimulação vaginal desencadeia sinais nervosos na zona médio 

ventral do hipotálamo com consequente liberação de GnRH (Hormônio 

gonadotrófico) que induz a liberação de LH (Hormônio luteinizante)  pela hipófise, 

culminando na ovulação de 24 a 30 horas depois (LOPES e  MARTINS, 2015). 

Em 35% dos casos, pode ocorrer ovulação espontânea, principalmente nos 

locais em que as fêmeas convivem em um mesmo ambiente que os machos, mesmo 

não havendo contato físico e visual (ROBERTS, 1971; NELSON e COUTO, 2001; 

LOPES e MARTINS, 2015). 

 

2.2.3 Interestro 

 

Na ausência da ovulação, inicia-se a fase chamada de interestro, que 

corresponde a uma aparente quiescência ovariana e uterina. Essa etapa sucede o 

estro e pode preceder um novo estro ou o anestro. Sua duração varia de 8 a 10 dias, 

em que a fêmea não exibe sinais físicos ou comportamentais de atividade sexual. 
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Apesar disso, o ovário está se preparando para um novo crescimento folicular e, 

subsequentemente, novo ciclo estral (LOPES e MARTINS, 2015).  

Em algumas gatas, ondas sequenciais de crescimento folicular podem 

sobrepor-se e as concentrações de estrógeno podem não declinar fazendo com que 

a gata permaneça em cio constante, denominado de “ninfomania” ou estro 

prolongado (GOBELLO, 2006). 

 

2.2.4 Diestro 

 

O diestro é marcado pelo fim do estro, em que ocorre a ovulação e se inicia o 

desenvolvimento luteal. Compreende um período médio de 60 dias na fêmea prenhe 

(FOSSUM, 2002).  Se houver ovulação sem fecundação, resultará em uma 

pseudoprenhez de aproximadamente 40 dias (BRISTOL-GOULD e WOODRUFF, 

2006).  

Durante essa fase, observa-se alta secreção de progesterona pelo corpo lúteo 

(BAITHALU et al, 2010). A progesterona possui vários efeitos sobre o útero. Uma 

das ações fisiológicas desse hormônio é preparar o ambiente uterino para receber 

uma possível gestação, reduzir a resposta imunológica, inibir a atividade contrátil do 

miométrio e realizar o fechamento da cérvix. Esse hormônio ainda aumenta a 

atividade secretória das glândulas endometriais, resultando na produção e no 

acúmulo de grandes quantidades de fluidos no interior do útero (OLIVEIRA et al, 

2008; BAITHALU et al, 2010). Além disso, sua ação sobre o fechamento da cérvix e 

a inibição da atividade contrátil do miométrio, impede a drenagem do fluido 

intrauterino acumulado, o que torna o útero mais susceptível à infecção bacteriana, 

favorecendo a ocorrência da piometra (NELSON e COUTO, 2001; ROMAGNOLI, 

2002; NASCIMENTO et al, 2013).  

 

 

2.2.5 Anestro 

 

O anestro é considerado a fase de inatividade reprodutiva em relação ao 

comportamento e aos sinais clínicos. Essa fase ocorre quando há diminuição das 

horas de luz, que também se caracteriza pela elevação dos níveis de melatonina e 
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de prolactina e pela presença de níveis basais de estrógeno e de progesterona 

(ALVES, 2002; GOBELLO, 2006; LOPES e MARTINS, 2015). 

 

2.3 Fisiopatogenia da piometra 

 

A piometra é um acúmulo de secreção purulenta no interior do útero 

resultante da interação entre o estrógeno e a progesterona, complicada pela 

infecção bacteriana ascendente (MARTINS, 2007; CHEN et al, 2007; OLIVEIRA, 

2007).  

Tendo em vista que as gatas necessitam do coito antes que ocorra o 

desenvolvimento do tecido lúteo e a subsequente secreção de progesterona, os 

contraceptivos a base de progestágenos, bem como medicações que tem como 

base esse grupo de hormônios são considerados os principais responsáveis pela 

alta incidência de piometra em gatas não-fecundadas (STONE, 1985; NELSON e 

FELDMAN, 1996). Sob influência estrogênica, a cérvix se abre, o que permite a 

entrada de bactérias da flora normal da vagina para dentro da luz uterina, além de 

um estímulo ao aumento do número de receptores de progesterona no endométrio. 

A progesterona, por sua vez, estimula a atividade secretória das glândulas 

endometriais, o que resulta no desenvolvimento de uma hiperplasia endometrial 

cística com consequente acúmulo de líquidos nas glândulas endometriais e na luz 

uterina (OLIVEIRA et al. 2008; BAITHALU et al. 2010). A interação das ações 

desses hormônios favorece a infecção bacteriana secundária do útero, onde as 

bactérias colonizam o útero anormal por via ascendente. Aliado a isso, a resposta 

inflamatória é reduzida e o produto da secreção das glândulas endometriais contém 

nutrientes e pH favoráveis ao crescimento bacteriano, o que facilita a instalação de 

um processo infeccioso resultando em piometra (NELSON e COUTO, 2001; 

ROMAGNOLI, 2002; COSTA et al. 2007; NASCIMENTO et al. 2013). 

 

2. 4 Apresentação clínica  

 

As manifestações clínicas tornam-se evidentes após a administração 

hormonal exógena. As gatas podem demonstrar discreta anorexia e depressão, até 

que a doença esteja bem avançada (SLATTER, 2007).  Outros sinais menos 

comumente observados são descarga vaginal, letargia, apatia, depressão, 
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inapetência ou anorexia, poliúria, polidipsia, diarreia e vômito (NELSON e COUTO, 

2001; HERNANDEZ et al, 2003; BAITHALU et al, 2010). A temperatura corporal é 

variável, encontrando-se normal, mas podendo apresentar um aumento devido à 

infecção bacteriana (CHEN et al, 2007). 

A severidade dos sinais clínicos é dependente da condição da cérvix, do 

tempo desde a observação dos sinais clínicos até o diagnóstico da enfermidade, da 

severidade das lesões uterinas e do comprometimento de outros órgãos (MARTINS, 

2007; BAITHALU et al, 2010). 

Quando a cérvix está aberta, há secreção vaginal, com quantidade variável 

dependendo do grau de abertura, podendo ser intensa, moderada ou ausente. A 

coloração dessa secreção também é distinta, variando desde amarela-acinzentada 

até amarronzada com odor fétido (NELSON E COUTO, 2001; CHEN et al, 2007; 

BAITHALU et al, 2010). 

Se a cérvix estiver totalmente ou parcialmente oclusa, ocorre um acúmulo 

mais acentuado de secreção no lúmen uterino, conduzindo a um quadro clínico 

geralmente mais grave, com depressão e toxemia (OLIVEIRA et al, 2007). Os 

principais sinais decorrentes da endotoxemia incluem desorientação, taquicardia, 

preenchimento capilar prolongado, pulso femoral fraco; hipotermia e choque 

(FELDMAN e NELSON, 1996; ROMAGNOLI, 2002). 

 

2.5 Diagnóstico 

 

O diagnóstico de paciente com piometra baseia-se nos sinais clínicos, 

entretanto, a cultura vaginal e antibiograma, exames laboratoriais, exames de 

imagem e a histopatologia são fundamentais para se concluir o diagnóstico e 

estabelecer um prognóstico (MURAKAMI et al, 2011; OLIVEIRA, 2007). 

 

2.5.1 Citologia e cultura vaginal 

 

A citologia do útero ou corrimento vaginal revela um grande número de 

neutrófilos degenerados e bactérias fagocitadas. A partir da amostra coletada, é 

recomendada a realização da cultura bacteriana e antibiograma (HOLLINSHEAD, 

2015; HOLLINSHEAD & KREKELER, 2016).  
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A cultura bacteriológica é realizada para identificação dos microorganismos 

causadores dessa infecção. Escherichia coli constitui o microorganismo mais 

comumente identificado na piometra felina (FOSSUM et al, 2002; HOLLINSHEAD, 

2015), mas outros microorganismos aeróbicos podem ser isolados e descritos, em 

ordem decrescente de ocorrência: Streptococcus sp, Streptococcus canis, 

Staphylococcus sp, aureus e intermedius, Klebisiella sp, Proteus sp, Pseudomonas 

sp, Corynebacterium sp, Enterococcus sp, Pasteurella sp, Serratia sp, Haemophilus 

sp e Bacillus sp (ROMAGNOLI, 2002; LIMA, 2009; SMITH, 2006; HOLLINSHEAD, 

2015).  

O antibiograma é realizado para detectar a sensibilidade da bactéria ao 

agente antimicrobiano, facilitando assim o tratamento. Os medicamentos mais 

utilizados no combate a esta infecção incluem principalmente amoxicilina, 

cefalosporinas, amicacina, enrofloxacina, sulfametoxazol associado ao trimetropim, 

metronidazol, clindamicina e penicilinas (PEREIRA, 2011). 

 

2.5.2 Exames laboratoriais 

 

No hemograma completo em 70 a 90% dos casos, pode ser observada 

leucocitose por neutrofilia com desvio à esquerda (>35 x 109/L) (ROMAGNOLI, 

2002; SANTILLI, 2005; HOLLINSHEAD, 2015).  

É encontrada uma anemia normocítica normocrômica não regenerativa que 

se dá pela perda de eritrócitos por diapedese para o lúmen uterino ou por, 

depressão toxica da eritropoiese. (SLATTER, 2007; FELDMAN e NELSON, 1996; 

FOSSUM; ROMAGNOLI, 2002). 

As alterações bioquímicas mais frequentes incluem hiperproteinemia, 

hiperglobulinemia e azotemia que resultam da desidratação e/ou estimulação 

antigênica crônica do sistema imune (FELDMAN e NELSON, 1996; FOSSUM; 

ROMAGNOLI, 2002; SANTILLI, 2005). As taxas de uréia e de creatinina podem 

estar aumentadas devido à desidratação e à uremia pré-renal presentes (FELDMAN 

e NELSON, 1996; ROMAGNOLI, 2002). 

A diminuição das atividades da alamina-aminotransferase- ALT e da fosfatase 

alcalina (FA) são anormalidades menos comuns, secundárias ao dano hepatocelular 

induzido pela septicemia e/ou circulação hepática reduzida (FELDMAN e NELSON, 

1996). 
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Na urinálise, são muitas as variáveis que podem afetar os resultados 

(FELDMAN e NELSON, 1996). Geralmente são reveladas isostenúria ou 

hipostenúria, proteinúria, e bilirrubinúria (FOSSUM; ROMAGNOLI, 2002). 

Segundo FELDMAN e NELSON (1996), no início do curso da doença, a 

densidade urinária pode ser aumentada em decorrência da desidratação e da 

resposta fisiológica para conservar os líquidos mas, com uma infecção bacteriana 

secundária, há a interferência na reabsorção de sódio e cloro na alça de Henle, 

reduzindo assim a hipertonicidade medular renal, o que dificulta a capacidade dos 

túbulos renais de absorverem água livre.  

 

2.5.3 Ultrassonografia 

 

O ultrassom é o exame diagnóstico de escolha no caso de uma suspeita de 

piometra, pois, com ele, pode-se avaliar o tamanho e a espessura do útero e muitas 

vezes também é possível diagnosticar o tipo de secreção acumulada no lúmen 

uterino (SLATTER; MARTINS, 2007; FOSSUM, 2008; CABRAL et al, 2016).   

Ademais, esse exame permite ainda diferenciar um aumento de volume uterino 

decorrente de uma gestação em fase inicial e neoplasias que são consideradas os 

principais diagnósticos diferenciais dessa enfermidade (NELSON e COUTO, 2001). 

O útero dilatado apresenta uma imagem ultrassonográfica de uma estrutura tubular 

com tamanho aumentado, preenchido com fluido anecoico ou hipoecoico (Figura 

10). A ecogenecidade do fluido intrauterino é variável dependendo da celularidade 

local, o que permite a diferenciação de mucometra da piometra propriamente dita 

(FELDMAN e NELSON, 1996; BAITHALU, 2010; JURZA-PIOTROWSKA e 

SIEMIENIUCH, 2016). 
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  Figura 10 - Imagem ultrassonográfica do 
útero dilatado,preenchido com fluido                  
anecoico em uma gata com piometra. 

 
                                             Fonte: HOLLINSHEAD & KREKELER (2016). 

 

2.5.4 Radiografia 

 

A visualização do útero no exame radiográfico restringe-se ao tamanho, às 

formas uterinas e às mineralizações (GONZALEZ et al, 2003). 

Nas radiografias, estruturas tubulares homólogas com densidade de material 

fluido podem ser vistas na região abdominal caudal (SLATTER, 2007). 

A maior limitação desse exame é a sua incapacidade de distinguir aumentos 

patológicos como piometra de gestação inicial e involução uterina pós-parto 

(FELDMAN e NELSON, 1996; GONZALEZ et al, 2003; HOLLINSHEAD, 2015). 

Dessa forma, considerando os exames complementares de imagem, a 

ultrassonografia apresenta vantagens quando comparada à radiografia. Portanto, 

para confirmação dessa enfermidade, o exame de imagem de escolha seria a 

ultrassonografia (MARTINS, 2007). 

 

2.5.5 Histopatologia 

 

Na histopatologia é comum observar um espessamento da parede uterina, 

causado pela proliferação e dilatação de glândulas endometriais, que ocorre ao 

longo do endométrio. Essas glândulas contêm exsudato mucopurulento com grande 

número de leucócitos polimorfonucleares. Essa infiltração densa de neutrófilos 

também pode ser vista no estroma superficial sob a superfície do endométrio. Em 

alguns casos, há evidência de inflamação crônica com infiltrações 

predominantemente de células plasmáticas e histiócitos no estroma em torno das 
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glândulas. Os ovários geralmente são encontrados na fase progesterônica, ou seja, 

contém corpos lúteos ativos (TONIOLLO et al, 2000; HOLLINSHEAD & KREKELER 

2016).  

 

                                       Figura 11 - Histopatologia de uma secção trans- 
                                       versal da parede uterina em uma gata com  
                                       piometra. O lúmen encontra-se dilatado e preen- 
                                       chido com neutrófilos e restos necróticos. As célu- 
                                       las epiteliais que revestem as glândulas o lúmen  
                                       estão hipertrofiados e hipercromáticos. O estroma 
                                       endometrial contém principalmente células  
                                       plasmáticas, linfócitos e neutrófilos. 

 

                                          Fonte: HOLLINSHEAD & KREKELER (2016) 

 

2.6 Diagnósticos diferenciais 

 

As principais causas de aumento do útero e / ou descarga vulvar incluem uma 

gestação em fase inicial (excluída com ultra-sonografia 25 dias após o pico de LH ou 

por radiografia 40 dias após o pico de LH), e processos neoplásicos. Além de metrite 

e vaginite devido à massa vaginal corpo estranho ou anomalias anatômicas 

(HOLLINSHEAD, 2015). Outras doenças como mucometra, hemometra e hidrometra 

também devem ser consideradas, porém podem ser diferenciadas da piometra por 

não estarem associadas com sinais clínicos sistêmicos e neutrofilia (NELSON e 

COUTO, 2001; HOLLINSHEAD, 2015; HOLLINSHEAD & KREKELER, 2016). 
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2.7 Tratamento 

 

A piometra pode ser tratada clínica ou cirurgicamente. A escolha é feita com 

base na gravidade do quadro clínico do animal, da condição da cérvix (aberta ou 

fechada), do grau de distensão do útero e do interesse do proprietário no uso do 

animal da reprodução (NELSON e COUTO, 2001; MARTINS; OLIVEIRA, 2007). 

Entretanto, o tratamento deve ser imediato e eficaz, pois o agravamento do quadro 

pode resultar em septicemia e endotoxemia, podendo levar o animal à morte 

(ROMAGNOLI, 2002; SANTILLI, 2005). 

A ovariohisterectomia é considerada como tratamento de escolha, por ser 

potencialmente curativa, enquanto que o tratamento conservativo só deve ser 

considerado para animais com interesse reprodutivo e sem quadro clínico grave 

(MURAKAMI et al, 2011; CHEN et al, 2007; OLIVEIRA, 2007; CABRAL et al, 2016). 

 

2.7.1 Tratamento clínico 

 

Os objetivos do tratamento clínico visam recuperar a capacidade reprodutiva 

dos animais, abertura da cérvix, drenagem, limpeza e eliminação da infecção 

bacteriana secundária do útero, bem como eliminar a fonte produtora de 

progesterona que desencadeia essa enfermidade (SLATTER, 2007). 

As opções terapêuticas são dadas através da administração de estrógeno, 

prostaglandina, andrógenos, quinino, ocitocina e alcalóides derivados do ergot 

(FELDMAN e NELSON, 1996). 

A administração de hormônios tem como objetivos alterar as condições do 

útero, na tentativa de retorná-lo à sua forma original (FELDMAN e NELSON, 1996). 

O estrógeno promove o relaxamento da cérvix e aumenta o tônus muscular, 

favorecendo assim a drenagem do fluido intrauterino. Do mesmo modo age a 

testosterona, que faz a atrofia ovariana. A ocitocina e os alcaloides do Ergot 

promovem o aumento da contratilidade uterina e consequente expulsão do conteúdo 

uterino (MARTINS, 2007). 

A prostaglandina F2α (PGF2α) é o fármaco preferido para o tratamento da 

piometra, porém seu uso é controverso pelo riso de ocasionar sepse, ruptura uterina 

ou extravasamento intrauterino (MARTINS; SLATTER 2007; LIMA, 2009). 
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A PGF2α promove lise do corpo lúteo, aumenta a contratilidade do miométrio, 

contribuir para a liberação do conteúdo séptico uterino e pode contribuir para o 

relaxamento cervical (NELSON e COUTO, 2001; SMITH, 2006; MARTINS, 2007). 

Sendo assim, ao promover a lise do corpo lúteo, a PGF2α diminui as concentrações 

séricas de progesterona, minimizando gradativamente as alterações hipertróficas 

causadas por esse hormônio no endométrio e nas glândulas endometriais 

(MARTINS, 2007). 

Há duas formas de PGF2α, a sua forma natural (Dinoprost-trometamina) ou 

derivados sintéticos (por exemplo, Cloprostenol). O Cloprostenol apresenta menores 

efeitos colaterais e meia-vida mais longa. Contudo, PGF2 α naturais induzem 

maiores contrações do miométrio e, portanto, mais rápida eliminação de material 

purulento do útero comparadas à PGF2α sintética. Por essa razão, é recomendado o 

tratamento utilizando PGF2α natural na piometra felina (HOLLINSHEAD, 2015; 

HOLLINSHEAD & KREKELER, 2016). 

É importante ressaltar que o corpo lúteo da gata é mais resistente ao efeito 

luteolítico de PGF2α do que o da cadela. Além disso, se o tratamento for iniciado 

logo depois da ovulação, o corpo lúteo pode ser refratário aos efeitos de PGF2α. 

Desta forma, doses mais elevadas de PGF2α com durações mais longas são 

necessárias para obter a resolução da piometra, especialmente se o diagnóstico for 

realizado no início diestro. Durante este tempo, baixas doses de PGF2α são 

ineficazes na indução completa e definitiva da luteólise (VERSTEGEN & ONCLIN, 

2006; HOLLINSHEAD & KREKELER, 2016).  

A duração do tratamento pode variar de cinco a sete dias, mas a melhora 

clinica começa a ser observada somente após dois dias do inicio do tratamento 

(MARTINS, 2007). 

O protocolo de tratamento com aplicações de PGF2α deve ser realizado por 

cinco a sete dias, por via subcutânea, com dose de 0,1 mg/kg no primeiro dia, no 

segundo dia 0,2 mg/kg, e, do terceiro ao sétimo dia, a dose é de 0,25 mg/kg. A 

antibioticoterapia deve ser realizada durante  e após 14 dias do tratamento com a 

PGF2α. É necessária a reavaliação do paciente após sete e 14 dias do final do 

tratamento com esse hormônio (FELDMAN e NELSON, 1996). 

Na atualidade, antiprogestágenos vêm sendo utilizados para indução do 

parto, interrupção da gestação e para o tratamento de piometra aberta ou fechada. 

Esses medicamentos promovem supressão da ação da progesterona sobre o 
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endométrio. Esse anti-hormônio fixa-se sobre os receptores de progesterona com 

uma intensidade três vezes maior do que a própria progesterona. O principal 

exemplo desta classe é o aglepristone. Sua dose é de 15 mg/kg em gatas,  e ele 

deve ser aplicado por via subcutânea nos dias 1, 2, 8 e 15 do tratamento. Sua 

eliminação é por via fecal, e não há relatos de efeitos adversos associados à sua 

administração, sendo que o estro subseqüente ao tratamento pode ser fértil (LIMA, 

2009). O aglepristone apresenta efeitos colaterais mínimos e é considerado uma boa 

escolha para o tratamento de piometra fechada de gatas, pois resulta na abertura 

cervical com o mínimo de contrações uterinas, reduzindo o risco de ruptura. Esse 

fármaco também induz a luteólise (FOSSUM, 2002; GOBELLO, 2003). No entanto, 

gatas que apresentam hepatopatias e comprometimento da função renal não devem 

ser tratadas com aglepristone. Quando utilizado em combinação com PGF2α natural 

durante 5 a 10 dias, o aglepristone potencializa e aumenta a luteólise. Isso é 

particularmente importante em gatas por serem notoriamente resistentes à luteólise 

e à remoção dos efeitos da progesterona no útero (HOLLINSHEAD & KREKELER, 

2016). 

Oliveira e colaboradores (2007) indicam outra opção de tratamento para 

piometra, o uso da cabergolina que é um potente agonista dopaminérgico cuja 

associação com a prostaglandina pode resultar em sinergia na indução da luteólise, 

tornando possível a redução das doses de prostaglandina administrada, 

minimizando, assim, seus efeitos colaterais sem prejudicar o efeito estimulador 

sobre a contratilidade uterina. A dose recomendada de cabergolina é de 5 ug / kg a 

cada 24horas com duração de tratamento de sete dias (HOLLINSHEAD & 

KREKELER, 2016). A bromocriptina também é um agonista dopaminérgico que pode 

ser utilizado no tratamento da piometra, no entanto, possui uma série de efeitos 

colaterais, incluindo vómitos, anorexia, depressão e algumas mudanças de 

comportamento. Além disso, requer administração de 2-3 vezes por dia, dificultando 

assim o seu uso (VERSTENGEN & ONCLIN, 2006).  

Aliada à terapia com os fármacos supracitados, é necessária a reposição 

hidroeletrolítica e o tratamento antimicrobiano com antibióticos de amplo espectro 

como amoxicilina associado ao ácido clavulânico, sulfonamidas, quinolonas ou 

cefalosporinas é imprescindível (OLIVEIRA, 2007; BAITHALU, 2010; HOLLINSHEAD 

& KREKELER, 2016). 
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2.7.2 Tratamento cirúrgico 

 

O tratamento de escolha para cadelas com piometra é a ovário-histerectomia 

(OHE). A técnica cirúgica é a mesma da OHE eletiva, porém, nesse procedimento, o 

útero deve ser manuseado com cuidado, uma vez que ele pode estar distendido e 

friável, rompendo-se com facilidade (SLATTER, 2007). Em todos os casos, a terapia 

corretiva para os distúrbios hidroeletrolíticos existentes deve ser iniciada antes da 

cirurgia e mantida durante e após o procedimento, conforme a necessidade do 

paciente (FELDMAN e NELSON, 1996; SLATTER, 2007). A antibioticoterapia 

adjuvante com fármacos de amplo espectro deve ser institúida antes, durante e 

também de sete a 10 dias após o procedimento cirúrgico (FELDMAN e NELSON, 

1996; SLATTER, 2007). 

Vale ressaltar que o débito urinário deve ser monitorado durante a cirurgia 

através da observação do tamanho da bexiga. Não é recomendada a utilização de 

cateter urinário, a fim de prevenir a contaminação bacteriana da bexiga (SLATTER, 

2007). 

Nos casos de ruptura do útero com consequente peritonite, a cavidade 

abdominal deve ser lavada rigorosamente, com solução de cloreto de sódio a 0,9% 

(50mL/kg) previamente aquecida. Para o tratamento antimicrobiano torna-se 

necessária a associação de mais de um fármaco (MARTINS; SLATTER, 2007).  

O sucesso da OHE como tratamento da piometra é alto e as complicações 

pós-operatórias são semelhantes às de OHE eletiva, salvos os casos que 

apresentem septicemia pré ou pós-cirúrgica (SLATTER, 2007). 

 

2.8 Complicações 

 

Quando não tratada, a piometra passa a ter uma evolução local crônica 

ocasionando o comprometimento progressivo do estado geral da paciente. O quadro 

pode evoluir para uma insuficiência renal, como consequência do desenvolvimento 

de glomerulonefrite de origem imunológica, por depósito de complexos imunes 

(antígeno-anticorpo) ou células endometriais modificadas pela inflamação, que não 

são reconhecidas pelo sistema imune. A doença é agravada ainda pela azotemia 

pré-renal devido à desidratação associada ao choque séptico (OLIVEIRA et al, 

2007).  
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Quando tratada cirurgicamente, a paciente pode apresentar complicações, 

como peritonite (13% dos casos), infecção do trato urinário(5%), infecção da ferida 

(2%), uveíte (2%), arritmia cardíaca (1%), poliúria / polidipsia persistente (0,3%), 

doença hepática associada a ascite (0,3%) e mau funcionamento renal (0,3%) 

(JITPEAN et al, 2016). Fatores como febre, hipotermia, depressão e palidez de 

mucosas e/ou hospitalização prolongada, podem agravar o risco de complicações da 

piometra, principalmente a ocorrência de peritonite (MOTTIN et al, 2013; JITPEAN et 

al, 2016). 

 

2.9 Prognóstico 

 

O prognóstico da piometra é dado através do tempo decorrido entre o 

diagnóstico e o início do tratamento. Dependerá do estado geral do animal e, 

principalmente, do comprometimento da função renal (EVANGELISTA et al, 2010). 

Em animais sem evidência de insuficiência renal e/ou endotoxemia, o prognóstico 

pode ser reservado a bom. Porém, o prognóstico é considerado desfavorável nos 

casos com acentuado comprometimento da função renal, presença de leucócitos 

degenerados e/ou outras afecções concomitantes (LIMA, 2009; EVANGELISTA et 

al, 2010). 

No geral, a taxa de mortalidade de gatas com piometra varia entre 6-8%. Se 

houver ruptura uterina, a taxa de mortalidade se eleva, alcançando taxas entre 30-

50% (HAGMAN et al, 2014; HOLLINSHEAD, 2015 ). Essa taxa relativamente alta 

pode estar relacionada ao fato de que as gatas com piometra geralmente 

demonstram sinais clínicos inespecíficos, dificultando o diagnóstico precoce da 

doença, o que pode acarretar em um prognóstico desfavorável (HOLLINSHEAD & 

KREKELER, 2016). 

Após o tratamento médico, o prognóstico para a fertilidade futura e o risco de 

recidiva da piometra dependerá de alguns fatores, incluindo idade, número de partos 

e tempo de resposta ao tratamento e resolução da piometra. Fêmeas com idade 

superior a seis anos, nulíparas e que respondem à terapia lentamente, necessitando 

de tratamento prolongado (> 2 semanas), geralmente têm um mau prognóstico 

(HOLLINSHEAD & KREKELER, 2016). 

 

 



46 

 

2.10 Considerações finais 

            

          O ciclo reprodutivo das gatas tem suas peculiaridades e não deve ser 

assemelhado ao das cadelas.   

          A ocorrência de piometra nesta espécie é incomum, e está associada 

principalmente à terapias hormonais. Uma anamnese e exame físico minucioso, 

aliado à exames laboratoriais e ultrassonografia, facilitam o diagnóstico desta 

infecção. 

        O tratamento recomendado para esta enfermidade é a ovariohisterectomia, por 

ser potencialmente curativa, já que o tratamento clínico apresenta controvérsias e 

risco elevado de recidivas. 
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3. PIOMETRA EM GATA PÚBERE - RELATO DE CASO  

 

3.1 Introdução 

 

A piometra é uma enfermidade grave do útero relativamente comum em 

cadelas, porém de ocorrência incomum em gatas, pois estas são classificadas como 

animais ovuladores induzidos, ou seja, necessitam do coito para que ocorra o 

desenvolvimento do corpo lúteo e a subsequente secreção de progesterona 

(NELSON e COUTO, 2001; MARTINS, 2007). Portanto, nessa espécie, a ocorrência 

de piometra é principalmente relacionada à terapias exógenas de estrógeno e 

progesterona, embora a incidência de ovulação espontânea em gatas seja alta, 

podendo atingir até 35%. As principais causas desse fenômeno ainda são 

desconhecidas. (ETTINGER e FELDMAN, 2005; NASCIMENTO et al. 2013; 

HOLLINSHEAD & KREKELER, 2016). Acredita-se que a presença de um macho 

pode propiciar a ocorrência de ovulação espontânea nas gatas, estimuladas por 

ferormônios sexuais (ROBERTS, 1971; NELSON e COUTO, 2001; LOPES e 

MARTINS, 2015). 

O objetivo deste estudo foi relatar o caso clínico de uma gata sem raça 

definida, com seis meses de idade, clinicamente hígida e sem histórico de uso de 

contraceptivos, que teve o diagnóstico de piometra como um achado acidental 

durante o procedimento de ovariohisterectomia eletiva. 

 

 

3.2 Metodologia  

 

Uma gata sem raça definida (SRD), com seis meses de idade, pesando 2,9 kg 

foi atendida no Hospital Veterinário Roque Quagliato das Faculdades Integradas de 

Ourinhos para procedimento cirúrgico de OHE eletiva.  

Durante a abordagem clínica, todos os dados levantados na anamnese 

juntamente com o exame clínico da fêmea sugeriam um paciente hígido, sem 

histórico de administração de contraceptivos,  que inclusive não havia apresentado 

manifestações de cio notadas pelo proprietário, embora houvesse relato de 

convivência com um felino macho. O exame clínico da paciente foi realizado, sendo 
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que os parâmetros como frequências cardíaca e respiratória, temperatura corpórea, 

coloração das mucosas e tempo de preenchimento capilar apresentavam-se sem 

alterações. À palpação abdominal, um discreto aumento de volume em região 

mesogástrica sugeriu a presença de estrutura tubular anômala. Procedeu-se a 

coleta de sangue para hemograma completo pré-operatório, em que todas as 

contagens celulares estavam normais. A paciente foi então submetida ao 

procedimento cirúrgico, no qual foi visualizado que o útero estava distendido e 

preenchido por contéudo líquido, conforme Figuras 12 e 13, suspeitando-se do 

quadro de piometra. 

O útero foi conduzido para fora do centro cirúrgico para averiguação 

macroscópica, sendo verificada a presença de moderada quantidade de secreção 

purulenta em seu interior. 

 

Figura 12 - Imagem fotográfica de útero de gata, sem raça 
definida, seis meses de idade, apresentando aumentado de 
diâmetro e conteúdo líquido no seu interior. 
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Figura 13 - Imagem fotográfica de útero de gata, sem 
raça definida, seis meses de idade, apresentando 
aumento de diâmetro e conteúdo líquido no seu 
interior. Observar na seta o aspecto purulento do 
conteúdo sendo drenado com auxílio de uma seringa 
e agulha. 

 
 

Por meio de coleta de material uterino utilizando swab, foi solicitado um 

cultivo microbiológico que permitiu o isolamento de Eschechiria coli hemolítica, bem 

como antibiograma, que detectou sensibilidade a alguns antimicrobianos, como 

amicacina, amoxicilina associado ao ácido clavulânico, ampicilina, ceftiofur, 

ceftriaxona, ciprofloxacina, levofloxacina, norfloxacina e sulfazotrim. Além disso, 

fragmentos do útero e ovários foram encaminhados ao exame histopatológico. 

No período pós-operatório, a paciente ficou estável, sendo medicada com 

analgésicos, antinflamatórios e, como terapia antimicrobiana, utilizou-se Convenia® 

na dose de 8mg/kg. Curativos locais foram recomendados por 10 dias, quando então 

os pontos cirúrgicos foram removidos e a gata estava totalmente recuperada. 

 

3.3 Resultados e Discussão 

 

Por serem considerados animais ovuladores induzidos, a ocorrência de 

piometra na espécie felina está relacionada principalmente à administração exógena 

de terapias hormonais com estrógeno e progesterona, sendo a incidência de 66% 

em gatas com idade superior a nove anos (ETTINGER e FELDMAN, 2005; 

NASCIMENTO et al, 2013). Essas informações contradizem o que houve neste 

caso, já que se trata de uma fêmea jovem, de apenas seis meses de idade, o que 
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nos chama a atenção por ser incomum a ocorrência da piometra com tão pouca 

idade.  

Uma possível explicação para o desenvolvimento dessa enfermidade no 

animal relatado pode ter sido o contato com um gato macho, da mesma idade, tendo 

em vista que em 35% dos casos, a fêmea pode ter uma ovulação espontânea, 

quando vive em mesmo ambiente que machos, mesmo não havendo contato físico e 

visual. Esse processo pode propiciar a estimulação hormonal prolongada na fase 

interestro do ciclo estral da fêmea, facilitando assim o desenvolvimento da piometra. 

Além disso, a possibilidade de do coito ter ocorrido entre esses animais não deve 

ser descartada (ROBERTS, 1971; NELSON e COUTO, 2001; LOPES e MARTINS, 

2015). 

O hemograma não revelou alterações no estado geral da paciente, 

contrapondo a estudo de Santilli (2005), em que 70-90% dos casos descritos pelo 

autor foram observados leucocitose por neutrofilia com desvio à esquerda.  

A ultrassonografia não foi indicada quando notado o aumento de volume 

durante a palpação abdominal por se tratar de uma fêmea muito jovem, e então não 

se suspeitou de um quadro de piometra, porém esse exame deveria ter sido 

realizado por ser fundamental para a avaliação dos principais diagnósticos 

diferenciais dessa anormalidade, como intussuscepção intestinal, presença de corpo 

estranho, gestação e neoplasias (NELSON e COUTO, 2001; MARTINS, 2007; 

CABRAL et al, 2016). 

Durante a cirurgia, constatou-se que o útero se apresentava aumentado de 

tamanho, conforme antes constatado na palpação, preenchido com fluido 

intrauterino. Prosseguiu-se com o procedimento, já que o tratamento mais indicado 

na literatura para esse caso é a OHE (MURAKAMI et al. 2011; CHEN et al. 2007; 

OLIVEIRA, 2007). 

O conteúdo uterino analisado através do exame de cultura bacteriana 

constatou a presença de Eschechiria coli, bactéria presente na flora vaginal que 

provavelmente colonizou o útero anormal por via ascendente, encontrando um 

ambiente favorável à sua proliferação, corroborando o que a grande maioria das 

estudos afirma (ROMAGNOLI, 2002; SMITH, 2006; LIMA, 2009).  Devido à ausência 

de sinais clínicos, acredita-se que a patogenicidade dessa bactéria era baixa.  

Segundo Hollinshead & Krekeler (2016), na histopatologia, é comum observar 

um espessamento da parede uterina decorrente da hiperplasia endometrial e 
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infiltração densa de células plasmáticas, linfócitos e neutrófilos sob a superfície do 

endométrio, conforme pode ser observado no exame da paciente relatada 

demonstrado nas Figuras 14 e 15.  

 

                              Figura 14 - Histopatologia de secção transversal de útero  
                              apresentando um endométrio hiperplásico (seta). HE 40x. 

 

 

 

 

                               Figura 15 - Histopatologia uterina com presença de conteúdo  
                               celular intra luminal rico em linfócitos, plasmócitos e 
                               poucos neutrófilos degenerados (seta), caracterizando endo- 
                               metrite supurativa. HE 40x. 

 

 

Embora o animal não tivesse apresentado manifestações de cio, o exame 

histopatológico revelou a presença de corpo lúteo ovariano, conforme Figura 16, o 
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que nos evidencia a ocorrência de ovulação anterior (TONIOLLO et al, 2000). Há 

relatos de ovulação espontânea em gatas com incidência média de 35%, porém as 

causas ainda não foram elucidadas. Estudos relatam que fêmeas nulíparas ou 

idosas e que convivem com machos, apresentam maior chance de ovulações 

espontâneas (LOPES e MARTINS, 2015; HOLLINSHEAD & KREKELER, 2016).   

 

 Figura 16 - Histopatologia de corpo lúteo ovariano.HE 40x. 

 

 

A terapia pós-operatória da piometra deve incluir antibióticos de amplo 

espectro, como amoxicilina + ác. clavulânico, sulfonamidas, quinolonas ou 

cefalosporinas, tendo em vista a alta sensibilidade desta bactéria a estes princípios 

(OLIVEIRA, 2007; BAITHALU, 2010; PEREIRA, 2011). A cefovecina (Convenia®) é 

uma cefalosporina de terceira geração que apresentou eficácia no tratamento pós- 

cirúrgico desta enfermidade (HOLLINSHEAD, 2015).  

 

3.4 Considerações finais 

 

Por ser uma enfermidade comum em cadelas de meia idade a idosas, a 

ocorrência de piometra em gatas jovens, sem o uso de contraceptivos e ausência de 

alterações fisiológicas e laboratoriais, requerem mais estudos a fim de elucidar os 

mecanismos envolvidos no desenvolvimento da doença. Entretanto, deve-se levar 

em consideração essa patologia como diagnóstico diferencial mesmo em gatas 

jovens e que ainda não manifestaram cio clinicamente. 
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