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RESUMO: 

A equinocultura cresce exponencialmente a cada ano, para seu êxito é necessário que as matrizes 
tenham uma boa fertilidade, porem várias causas podem atuar na diminuição do índice de fertilidade 
sendo a endometrite a principal. O termo endometrite refere-se ao processo inflamatório agudo ou 
crônico que envolve o endométrio, podendo ser ocasionado por infecções de origem microbiana, 
fúngica ou até causas não infecciosas. Essa inflamação do endométrio faz com que o ambiente 
uterino seja inadequado para o desenvolvimento do concepto assim ocasionando um grande impacto 
econômico, uma vez que muitas éguas deixam de gerar potros anualmente. Nesta revisão 
bibliográfica serão abordados aspectos etiológicos, fisiológicos, métodos de diagnostico e tratamento 
das endometrites em éguas. 

Palavras-chave: Éguas. Endometrite. Fertilidade. Diagnóstico.Tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT: 

The equestrian market grows exponentially every year and for its success a goodmare fertility is 
necessary. Several causes may decrease fertility rates, being endometritis one of the more common 
problem. The term endometritis refers to chronic or acute inflammatory process involving the 
endometrium, which may be caused by infectious or non-infectious causes. This inflammation of the 
endometrium creates an uterine environment which is unsuitable for the embryo development and, 
thereby, is responsible for great economic impact since many mares fail to produce foals annually. 
The present review aims to discuss etiological and physiological aspects, methods of diagnosis and 
treatment of endometritis in mares. 

Key words: Mares. Endometritis.Fertility.Diagnosis. treatment 
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1 DESCRIÇÃO DO ESTÁGIO 

 

1.1 Estrutura Física 

 

O escritório de reprodução e acessória veterinária do PHD. Ronaldo Luiz 

Ereno localiza-se no Sitio Santo Antônio, Bairro Ribeirão Vermelho, CEP: 19920-000 

as margens da vicinal Salto Grande/Ribeirão do Sul.  Conta com laboratório e 

aparelhos para a realização de diversas biotécnicas e exames ligados à reprodução. 

 

1.2 Descrição dasAtividades 

 

Toda manhã dirigíamos a diferentes fazendas ou haras da região com 

serviços previamente agendados, a função exercida era a de auxilio nas mais 

diferentes técnicas, tais como: exame andrológico de touros, protocolos de IATF, 

ultrassonografia, coleta de sêmen, instrumentação em cirurgias e manejo. 

 

Figura 8 - Introdução do eletroejaculador para avaliação do sêmen (Exame Andrológico). 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 9 - Montagem e aplicação de implantes hormonais (IATF). 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Figura 10 - Éguas para exame ultrassonográfico. 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 11 - Coleta de sêmen. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Figura 12 - Coleta de sêmen. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 
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Figura 13 - Cesariana paramamária (laparotomia ventrolateral) a campo. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Figura 14 - Manejo sanitário (vacinação). 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Tabela 1 – Tabela de Casos/Atividades Realizadas. 

Caso/Atividade Quantidade Espécie 

Ultrassonografia/Diagnóstico 

de Gestação 

1800 Bovina 

Ultrassonografia/ 

Crescimento Folicular 

89 Equina 

Ultrassonografia/Diagnóstico 

de Gestação 

89 Equina 

Protocolos de IATF 1800 Bovina 

Inseminação 

Artificial/Sêmen Congelado  

1800 Bovina 

Inseminação Artificial/ 

Sêmen Fresco  

89 Equina 

Inseminação Artificial/ 

Sêmen Congelado 

01 Equina 

Coleta de Sêmen  76 Equina 

Coleta de Sêmen e 

Criopreservação 

04 Bovina 

Exame Andrológico 50 Bovina 

Cesariana paramamária 

(laparotomiaventrolateral) a 

campo 

01 Bovina 

Cirurgias diversas a campos  100 Bovina/Equina 

Fonte: ARQUIVO PESSOAL. 

 

1.3 Conclusão 

 

O estágio supervisionado obrigatório proporciona o início de uma nova fase, 

onde as preocupações não se resumem em ir bem em uma tal matéria, é quando 

todos os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso de graduação se tornam 

muito importantes. É o momento em que pode-se ter certeza do que realmente 

gostamos.  
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O estágio foi de extrema importância para o meu crescimento tanto 

profissional como pessoal, poder conhecer outros profissionais e produtores 

aprendendo com cada nova situação.  
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ENDOMETRITE EM ÉGUAS 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

Segundo NASCIMENTO (2009)o Brasil possui o maior rebanho de equídeos 

da América Latina e o terceiro maior rebanho do mundo, somado aos muares e 

asininos são mais de oito milhões de cabeças. A maior concentração de equinos se 

encontra na região sudeste, seguindo ordem decrescente as regiões nordeste, 

centro-oeste, sul e norte.  

A equinocultura brasileira movimenta R$7,3 bilhões por ano somente com a 

produção de cavalos, e gera mais 3,2 milhões de empregos diretos e indiretos. 

Envolvem mais de 30 seguimentos distribuídos entre a produção de insumos, a 

criação e o destino final que compõe a base do chamado complexo do agronegócio 

cavalo (NASCIMENTO, 2009).  

De acordo com os dados da CPB quando falamos de exportação de cavalos 

vivos, os números são realmente significativos, a expansão alcançou 524% entre 

1997 e 2009, passando de US$ 702,8 mil para US$ 4,4 milhões. Assim a 

equinocultura é um mercado que cresce exponencialmente e que conta com 

grandes empresas e criadores além de todo o tradicionalismo do Brasil nos esportes 

hípicos e dos eventos equestres por todo o nosso território (NASCIMENTO, 2009). 

Um estudo demonstrou que 10% a 37% das éguas apresentam endometrite 

bacteriana, diagnosticada por cultura, e o índice de prenhez de éguas com 

endometrite é muito inferior ao de éguas sadias, o que comprova que a inflamação 

uterina está altamente relacionada com a infertilidade da égua (MATTOS, 1984).  

As endometrites determinam relevantes prejuízos na reprodução de equinos, 

por acarretarem baixa fertilidade, morte embrionária e abortamentos. Ocorrem 

frequentemente devido a alterações nos mecanismos de defesa, responsáveis pela 

eliminação de microrganismos existentes no útero. Nestas condições, as bactérias 

contaminantes do coito e do parto, se instalam desenvolvendo processo infeccioso, 

levando à infertilidade por ocasionarem na maioria das vezes, morte embrionária 

precoce (MATTOS et al., 2003). 

O objetivo desta revisão é abordar os aspectos etiológicos, fisiológicos, 

métodos de diagnóstico, tratamento e controle das endometrites. 
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3 TRATO REPRODUTIVO  DA ÉGUA 

 

O trato reprodutivo da égua é composto por ovários, tubas uterinas, útero, 

cérvix, vagina e vulva. Estende-se cranialmente até a região dos ovários, localizados 

entre a quarta e quinta vértebra lombar e caudalmente até a vulva. A vagina está 

ligada bilateralmente em posição ventral a uretra e dorsal ao reto, pelos ligamentos 

sacrotuberais. O vestíbulo se encontra dorsalmente ao ânus e estende-se 

caudoventralmente ao longo do arco isquiático. Os órgãos genitais internos são 

sustentados pelo ligamento largo do útero (mesovário, mesossalpinge e mesométrio) 

(GETTY, 1981; HAFEZ, 2004; McKINNON, 2011). 

O útero apresenta uma série de funções tais como: acesso do 

espermatozóide até o oviduto, regulação da função do CL, reage à presença de 

sêmen e à contaminação causada pela cobertura e ainda garante um ambiente para 

o recebimento do embrião, implantação, gestação e parto (HAFEZ; HAFEZ, 2004). 

Trata-se de um órgão muscular oco do qual se prolongam cranialmente as 

tubas uterinas e caudalmente a vagina. Localiza-se na cavidade abdominal, e se 

estende dentro da cavidade pélvica. É formado por três camadas distintas: A serosa 

(perimétrio) que está aderida a túnica muscular (miométrio) onde apresenta duas 

camadas, um extrato externo fino de fibras longitudinais e uma espessa camada 

interna de fibras circulares, estando entre elas uma camada de tecido conjuntivo. A 

mucosa (endométrio) repousa diretamente na muscular, de coloração vermelho-

marrom, exceto no colo, onde é pálida. Está coberta por uma camada única de 

células colunares altas, com numerosas glândulas uterinas longas. A vagina é a 

passagem que se estende através da cavidade pélvica desde o colo do útero até a 

vulva (GETTY, 1981; McKINNON, 2011). 
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4 FISIOLOGIA DO CICLO ESTRAL 

 

A espécie equina é poliéstrica estacional, ou seja, ciclos estrais regulares e 

subsequentes ocorrem num determinado período do ano, onde há maior duração da 

luz do dia, ou seja, primavera e verão. Este período de dias com maior 

disponibilidade de luz é extremamente necessário para estimulação do hipotálamo 

para que haja a diminuição da produção de melatonina pela glândula pineal (HAFEZ, 

2004). 

Durante a exposição à luz, há inibição da secreção de melatonina pela 

glândula pineal que, por sua vez, estimula a secreção de   GnRH (Hormônio 

liberador de Gonadotrofinas) pelo Hipotálamo. Pelo sistema porta-hipofisário o 

GnRH atinge a hipófise estimulando a liberação de LH (Hormônio luteinizante) e 

FSH (Hormônio Folículo Estimulante) (HAFEZ, 2004; McKINNON, 2011).  

No período de atividade cíclica, o FSH atua estimulando o desenvolvimento 

dos folículos antrais, que abrigam os oócitos. A medida que crescem os folículos, 

estes produzem quantidades crescentes de estrógeno até que um deles se torna 

domintane e atinge tamanho pré ovulatório. Neste momento, as concentrações 

endógenas de estrógeno circulante coincidem com o desenvolvimento máximo do 

folículo e, na ausência de progesterona circulante, que será responsável pela 

ovulação e formação do corpo lúteo (CL) (HAFEZ, 2004; McKINNON, 2011).  

O estro é o período em que a égua se torna receptiva ao garanhão, e dura em 

média entre 4 e 8 dias, período determinado pelo nível de estrógeno circulante. 

Neste período, a vulva aumenta de volume e fica edemaciada, avermelhada, úmida 

e pode estar coberta por uma fina camada de muco transparente. A mucosa vaginal 

é altamente vascularizada e um muco aquoso pode se acumular na vagina. Na 

presença do garanhão, a égua em cio assume a posição característica de micção, a 

cauda fica levantada, a urina é expelida em pequenas quantidades e o clitóris é 

exposto, através de contrações rítmicas e prolongadas. Neste momento seu trato 

genital está preparado para aceitar e transportar os espermatozóides. A ovulação 

ocorre, em média, 24 a48 horas antes do final do cio (HAFEZ, 2004).  

A duração do ciclo estral da égua pode variar de 19 a 25 dias onde é dividido 

em fase folicular (estro) e fase luteal (diestro) (HAFEZ, 2004; McKINNON, 2011). 
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5 MECANISMOS DE DEFESA DO UTERO 

 

A falha dos mecanismos de defesa do útero em eliminar antígenos (bactérias 

ou espermatozóides) e produtos inflamatórios resulta em um quadro de endometrite 

persistente, o que é uma das principais causas da redução de fertilidade em 

matrizes (McKINNON, 2011).  

Os mecanismos de defesa às infecções podem ser divididos em físicos 

(abertura e integridade da cérvix, capacidade de contração do miométrio, drenagem 

linfática endometrial), celulares (fagocitose, quimiotaxia) e humorais (anticorpos IgG 

e IgA, principalmente) (RIET-CORREA, 2007). 

 

5.1 Defesa Física 

 

As barreiras físicas são constituídas pela vulva, prega vestíbulo-vaginal e a 

cérvix e têm como função impedir a entrada de microrganismos no endométrio. 

Estas barreiras anatômicas devem estar íntegras, já que mudanças na conformação 

comprometem sua eficácia (KATILA, 1996; TROEDSSON, 1997). 

 Alterações na conformação tais como: em períneo, cérvix, relaxamento da 

vulva, sucessivas gestações, enfraquecimento da musculatura abdominal, curvatura 

dorsal que leva o útero a uma posição mais cranial, podendo dificultar a limpeza 

mecânica e causar acúmulo excessivo de liquido durante o diestro e impedindo o 

fechamento adequado da cérvix (MELO et al., 2008;TROEDSSON, 1999). 

Um importante mecanismo para a eliminação rápida do agente agressor e dos 

componentes e subprodutos inflamatórios é a contratilidade miometrial, que é 

imprescindível para a limpeza física da luz uterina (LeBLANC et al., 1994). 

A resposta à agressão ocorre rapidamente, com um aumento da intensidade 

das contrações. Sua eficiência foi comprovada em estudos utilizando cintilografia 

mostraram que, em éguas sadias, metade do radiocolóide infundido no útero, em 

conjunto com colônias de Streptococcus zooepidemicus, é eliminado nos primeiros 

60 minutos após a inoculação (LeBLANC et al., 1994).  

Junto às contrações miometriais, ocorre também a dos vasos linfáticos, que 

facilitam a drenagem e o mecanismo possibilita a remoção do fluido em direção aos 

linfonodos (GUYTON, 1991). 
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A principal causa das endometrites em éguas é a limpeza ineficiente do útero 

durante o estro. Além disso, éguas velhas tem uma maior susceptibilidade devido à 

disfunção mecânica que dificulta a saída de líquidos, gerando acúmulos de produtos 

no útero (LeBLANC, 1989; TROEDSSON, 1999). 

 

5.2 Defesa Celular 

 

O útero reage rapidamente à presença do sêmen através de um aporte de 

neutrófilos, que são identificados no útero 30 minutos após a cobertura. Esta 

resposta tem como objetivo a eliminação do excesso de espermatozoides 

defeituosos ou mortos por fagocitose. Com um aumento na concentração de 

neutrófilos, imunoglobulinas e da ação dos componentes do sistema complemento, a 

resposta celular atinge seu pico de ação entre 4 e 24 horas e parece  estar completa 

após 48 horas (KATILA, 1995; TROEDSSON et al., 1998 ). 

Com a invasão do útero por um agente estranho, através da liberação de 

produtos de seu metabolismo, ocorre uma atração de neutrófilos (quimiotaxia). Entre 

as substâncias quimiotáticas mais importantes destacam-se componente C5a do 

sistema complemento e os metabólitos do ácido aracdônico (prostaglandinas F e G, 

leucotrienos e tromboxanas). Para que os neutrófilos reconheçam a célula alvo de 

seu ataque é fundamental que ocorra a opsonização (ligação das opsoninas ao 

antígeno) desta forma os polimorfonucleares começam a desenvolver sua função. 

As principais opsoninas conhecidas são o componente C3b do sistema 

complemento, as imunoglobulinas G e M e a fibronectina (MATTOS, 2007). 

A ativação direta do complemento, pelos microrganismos (via alternativa) ou 

na presença de anticorpo específico (via clássica), pode levar à eliminação dos 

microrganismos por lise após o ataque às suas membranas, ou por fagocitose após 

opsonização. O extravasamento de soro do endométrio inflamado para o lúmen 

uterino contribui com o conteúdo de anticorpos no líquido uterino (MELO et al., 

2008). 
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5.3 Defesa Humoral 

 

A opsonização de microrganismos invasores pelas imunoglobulinas é um 

aspecto importante na defesa uterina. Várias classes de imunoglobulinas 33 (IgGa, 

IgGb, IgGc, IgGf, IgA e IgM), têm sido isoladas do útero equino, a transudação de 

imunoglobulinas para dentro do útero é mínima,  a IgG e a IgA são produzidas 

localmente pelo trato genital e linfócitos endometriais, tornando o útero um sistema 

imune mucoso, tal como ocorre com o trato gastrintestinal (KATILA, 1996; 

TROEDSSON, 1999). 

A imunoglobulina A, que ativa a cascata do sistema complemento por meio da 

via alternativa, não é diretamente de um agente bactericida e não pode agir como 

opsonina ou ativador de macrófagos. Todavia, ela pode aglutinar material 

particulado e neutralizar certas enzimas bacterianas e virais, interferindo diretamente 

com a fixação de muitas bactérias a superfícies mucosas, abolindo, desta forma o 

passo inicial do estabelecimento de uma infecção no paciente, apesar de não 

desempenhar papel ativo na limpeza bacteriana do útero (MELO et al., 2008). 

Quando as coberturas, ou inseminações artificiais, são realizadas com 

intervalos inferiores a 36 horas, a fertilidade será beneficiada se os espermatozóides 

viáveis estiverem protegidos da fagocitose no útero, enquanto a eficiência do 

mecanismo responsável pela eliminação das células inviáveis é mantido 

(TROEDSSON et al., 2005). 
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6 ENDOMETRITES 

 

A endometrite é considerada uma das principais causas de subfertilidade e 

infertilidade em éguas, podendo apresentar-se de forma clínica ou subclínica. É um 

processo inflamatório que acomete o útero e pode ser causada por processos não 

específicos não venéreos, por patógenos que se instalam por transmissão venérea, 

ou por processos não infecciosos. Esta enfermidade resulta em falhas na 

concepção, levando a uma diminuição considerável das chances de uma gestação ir 

a termo (THOMASSIAN, 2005). 

Nos equinos independentemente do método utilizado para cobertura o sêmen 

é depositado na luz uterina, assim, ultrapassando todas as barreiras físicas (vulva, 

vagina e cérvix). No útero todo material depositado induzirá a um processo 

infeccioso ou inflamatório transitório ou definitivo. Éguas normais eliminam 

rapidamente as bactérias e componentes que provocam a inflamação, enquanto 

algumas outras não conseguem fazer o mesmo. As diferenças entre esses dois tipos 

de éguas podem ser explicadas por fatores relacionados ao “clearence”uterino, a 

dilatação cervical, a atividade do miométrio e a drenagem linfática( HAFEZ, 2004; 

McKINNON, 2011; TROEDSSON 1999).  

A inflamação relacionada à reprodução é induzida inicialmente pelos 

espermatozoides e não por bactérias. Em éguas normais, a quantidade de bactérias 

pós-cobertura é relativamente baixa e rapidamente eliminada. Entretanto, a 

intensidade da inflamação depende da concentração do sêmen, método utilizado 

para cobertura e eficácia dos mecanismos de defesa. Éguas com seus mecanismos 

de defesa local prejudicados desenvolvem endometrites persistentes, as quais 

podem resultar em falha na concepção ou morte embrionária precoce ( HAFEZ, 

2004; McKINNON, 2011; TROEDSSON 1999)  

Os fatores que tornam a égua especialmente predisposta à infecção uterina 

incluem período de estro prolongado, cérvix como uma barreira relativamente frágil a 

invasão bacteriana e ejaculação intra-uterina durante o coito (MATTOS, 2003). 
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6.1 Classificaçõese Etiopatogeniadas Endometrites 

 

As endometrites são subdivididas em quatro categorias, de acordo com sua 

etiologia e fisiopatologia: Endometrite persistente pós-cobertura, Endometrite 

infecciosa crônica,Endometrite crônica degenerativa (endometriose), Endometrite 

causada por bactérias sexualmente transmissíveis, que são dividias em 

endometrites infecciosas ou não-infecciosas. Os animais podem mudar de categoria 

entre uma estação e outra ou até mesmo dentro da mesma estação de monta 

podendo, também se ajustar em mais de uma categoria (TROEDSSON, 1999; 

WATSON, 2000). 

 

6.1.1. Endometrites não Infecciosas  

 

6.1.1.1. Endometrite Persistente Pós-Cobertura  

 

É um processo inflamatório transitório e fisiológico pós-cobertura 

desencadeado pelas proteínas do plasma seminal e bactérias do ejaculado e pênis 

do garanhão. O propósito dessa inflamação é limpar o útero do excesso de 

espermatozóides, ejaculado e de outros agentes contaminantes, possibilitando o 

recebimento do embrião no quinto ou sexto dia após a ovulação, em um meio 

adequado (LeBLANC et al., 1998; TROEDSSON, 1997).  

O útero reage rapidamente à presença do ejaculado através de um aporte de 

neutrófilos, que já são identificados em torno de 30 minutos após a cobertura e o 

pico inflamatório ocorre por volta de 12 horas após a cobertura. Após a ovulação, 

quando a cérvix está fechada, o sistema linfático tem grande importância na 

drenagem de subprodutos do processo inflamatório, para que este mecanismo 

exerça sua função, é fundamental uma boa contratilidade endometrial 

(KOTILAINEN, 1994; LeBLANC, 1997; TROEDSSON, 1999). 

As éguas denominadas susceptíveis a endometrite persistente pós-cobertura 

são caracterizadas pela sua incapacidade de eliminar o processo inflamatório em até 

48 horas após a cobertura, e, persistindo a inflamação, o ambiente resultante não é 

compatível com o estabelecimento da prenhez. As éguas que falham no mecanismo 

de limpeza uterina pós-cobertura desenvolvem a EPPC (Endometrite Persistente 
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Pós-Cobertura), que resulta em problemas de fertilidade (LeBLANC et al., 1998; 

TROEDSSON, 1997; WATSON, 2000). 

A falha reprodutiva provém do efeito direto do ambiente uterino sobre a 

sobrevivência do embrião. A liberação constante de prostaglandina-F2α (PgF2α) 

pelo endométrio, devido à inflamação, leva à diminuição da progesterona circulante 

pela lise do corpo lúteo (LeBLANC, 2003). 

Éguas susceptíveis a EPPC, em geral, apresentam características comuns: 

idade avançada, histórico de falhas reprodutivas em algumas temporadas e histórico 

de endometrites e perdas gestacionais (TROEDSSON, 1997). 

 

6.1.1.2. Endometrite Degenerativa (Endometriose) 

 

A endometriose é definida como uma ativa ou inativa fibrose endometrial 

periglandular e ou do estroma que promovem alterações glandulares com focos 

fibróticos. O primeiro sinal detectado é a morfologia atípica e diferenciação funcional 

de células do estroma periglandular à histopatologia (ROCHA, 2004) 

De acordo com Brito e Barth (2003), a enfermidade é caracterizada por 

alterações crônicas e degenerativas do endométrio, como: fibrose periglandular, 

estase linfática e dilatação glandular. Alterações provavelmente causadas por 

repetidas inflamações uterinas, porém a enfermidade também foi observada em 

éguas velhas que não apresentavam histórico algum de endometrites. Por este 

motivossim, foi sugerido que a fibrose degenerativa do endométrio seria resultado do 

envelhecimento ao invés da inflamação.   

Mesmo assim, um estudo feito por Hoffmann et al. (2008), observou que em 

éguas que apresentaram endometriose em um grau mais severo eram aquelas que 

tiveram um histórico de endometrite. Da mesma forma ocorreram com as 

endometrioses destrutivas e não destrutivas, as éguas que tiveram um histórico de 

endometrite apresentaram uma porcentagem maior de endometriose destrutiva do 

que as que não tinham histórico de endometrite. 

Em ambos os tipos de endometriose, as células estromais fibróticas tem uma 

relevante redução na expressão dos receptores de hormônios esteroides 

comparados ao estroma integro, indicando sua diferenciação. No entanto, a 

expressão do receptor do hormônio esteróide do epitélio glandular envolvido parece 
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ser dependente da atividade do estroma fibrótico. Resultados sugerem que os 

pontos fibróticos tornaram-se independentes para os mecanismos de controle 

hormonal do útero (HOFFMANN et al. ,2008). 

Pode ser agravado pelo número de parições, pela idade, sucessivas 

endometrites agudas e o uso de agentes irritantes em infusões uterinas. A 

habilidade dessas éguas de conceber e levar a gestação a termo é comprometida. 

(MATTOS, 2003; ROCHA, 2004). 

 

6.1.2. Endometrite Infecciosa  

 

Na endometrite infecciosa, a causa da infecção pode ser proveniente de 

diversos fatores, tais como: o longo período estro, defeitos na conformação perineal 

ou vulvar, momento do parto (distocia), manejo (exame ginecológico), durante a 

inseminação ou cobertura, sendo esta última a causa mais frequente (MATTOS, 

2003). 

A infecção uterina é normalmente o resultado da contaminação pela flora 

fecal e genital oportunistas. Os microrganismos mais comuns são as bactérias 

aeróbicas e dentre elas a mais encontrada é Streptococcus zooepidemicus, que é 

responsável por aproximadamente 65% dos casos, enquanto que Escherichia coli 

(E. Coli), Klebisiellapneumoniae e Pseudomonas aeruginosa representam 

aproximadamente 10% (BRITO & BARTH, 2003; McKINNON, 2011). As bactérias 

anaeróbicas, como Bacteroides fragilis também parecem ser causas significativas de 

infecção especialmente no pós-parto (RICKETTS & MACKINTOSH 1987). 

A E. coli é a mais frequente bactéria encontrada em éguas com defeitos no 

fechamento e conformação de vulva e períneo, que é um fator de extrema 

importância para a predisposição a uma pneumovagina ou contaminação fecal 

(LeBLANC, 1997). 

Éguas que apresentam deficiência nos mecanismos de defesa e menor 

capacidade para remover fluido/microrganismos do seu útero, podem fornecer 

ambiente favorável para proliferação de fungos e bactérias oportunistas e causar 

endometrite (KATILA, 1996). 
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6.1.2.1. Endometrite Causada por Bactérias Sexualmente Transmissíveis  

 

Conhecida também como metrite contagiosa equina (MCE), tem como agente 

etiológico a bactéria Taylorella equigeniralis, porém outras bactérias como a 

klebsiella pnewnoniae e a Pseudomonas aeruginosa também podem causar este 

tipo de endometrite (BRITO; BARTH, 2003; TROEDSSON, 1997). 

A principal forma de transmissão é o coito, mas pode ocorrer por vetores 

mecânicos ou mesmo a inseminação artificial. Garanhões são carreadores 

assintomáticos e a bactéria pode persistir por meses até anos na superfície do 

pênis, esmegma e prepúcio.  Em éguas contaminadas a bactéria é encontrada 

naregião do clitóris, e os sinais clínicos são detectados entre 10 e 14 dias após a 

cobertura. As éguas apresentam secreção mucopurulenta, infertilidade temporária e 

aborto em alguns casos, no entanto, podem também ser assintomáticas 

apresentando somente repetição de cio seguido de um estro mais curto. Os potros 

podem se contaminar no nascimento e se tornarem portadores assintomáticos 

(AIELO; MAYS, 1998). 

 

6.1.2.2. Endometrite Fúngica  

 

Infecções de origem fúngica geralmente ocorrem em éguas multíparas que 

receberam tratamento para endometrite bacteriana no passado. Em torno de 3% das 

endometrites são positivas ao crescimento de fungos. Geralmente a atuação dos 

fungos é oportunista. Fatores que diminuem as defesas naturais da égua como o 

excesso de manipulação veterinária (biópsias, inseminação artificial, lavagens 

uterinas, infusão de antibióticos), má conformação perineal ou pneumovagina e 

urovagina, facilitam a colonização do útero por fungos. Candida spp e Aspergillus 

são os dois fungos mais encontrados na endometrite fúngica (DASCANIO et al., 

2000; LeBLANC, 1997). 
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7 RELAÇÃO DA IDADE E SUSCEPTIBILIDADE A ENDOMETRITES 

 

Com o avançar da idade o sistema imune da égua torna-se menos eficiente, 

ocorre redução da capacidade do sistema no fornecimento de fagócitos, 

imunoglobulinas e componentes do sistema complemento (MELO et al., 2008).  

Éguas susceptíveis e de idade avançada demonstram uma menor capacidade 

de “clearence” mecânico através da cérvix, gerando o acúmulo de fluido uterino após 

inoculação bacteriana durante o estro. Este pode também estar associado à 

reabsorção diminuída dos vasos linfáticos após o fechamento da cérvix (LeBLANC, 

1994). 

Outro ponto da susceptibilidade está ligada a ineficiente limpeza física do 

útero. Em éguas classificadas como susceptíveis a liberação de prostaglandina F2α 

(PGF2α) é menor, o que explica a menor capacidade contráctil do útero destes 

animais. Isto resulta em um acúmulo de fluido na luz uterina, por vários dias após a 

cobertura, acompanhado de um quadro inflamatório persistente e, na maioria dos 

casos, de uma infecção bacteriana (LeBLANC, 2003; NIKOLAKOPOULOS et al., 

2000). 

Outra característica em éguas de idade avançada é a posição do útero, que 

comumente é projetado para o interior da cavidade abdominal, apresentando uma 

maior angulação e um nível mais baixo em relação ao assoalho da pelve, quando 

comparado com o de éguas jovens. Esta posição dificulta a drenagem e limpeza do 

conteúdo. Além disso, estas éguas apresentam maior grau de lesões degenerativas, 

tanto do endométrio quanto dos vasos sanguíneos e linfáticos, o que pode dificultar 

a atividade dos hormônios circulantes, o aporte de células à luz do útero e dificultar a 

drenagem linfática (LeBLANCet al., 1998;  TROEDSSON, 1997). 

De um modo geral, éguas susceptíveis apresentam características em 

comum, como idade avançada, multíparas, histórico de falha reprodutiva, defeitos de 

conformação vulvar e perineal, útero penduloso, cérvix que não relaxa durante o 

estro, episódios anteriores de endometrite e de perdas gestacionais. Pode ser 

observada também como fatores predisponentes a pneumovagina, o desequilíbrio 

endócrino, a cobertura por monta natural, parto distócito, retenção placentária ou 

falta de higiene decorrente do manejo e inseminações no estgio incorreto do ciclo 

estral (BERTONE e BROWN, 2002; JACOB, et al., 2002; TROEDSSON, 1997).  
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8 DIAGNÓSTICO 

 

A detecção clínica da ocorrência de endometrite é baseada na baixa 

fertilidade do rebanho, na infertilidade individual e nos sinais clínicos da doença. O 

diagnóstico é concluído por meio de exames citológicos, bacteriológicos e 

histopatológicos de amostras coletadas do útero, ou, dependendo do caso, exame 

bacteriológico  da fossa clitoriana das éguas e pênis do garanhão. Aausência de 

bactérias não elimina a possibilidade de infecção, e diante do quadro reprodutivo, 

exige a realização de biópsias uterinas e de esfregaços para exames citológicos. 

Tanto a biópsia como o esfregaço uterino para avaliação da citologia podem ser 

considerados exames definitivos para o estabelecimento do diagnóstico. A 

ultrassonografia possibilita uma avalição das condições da parede uterina, 

auxiliando na formulação do diagnóstico e prognostico da afecção(THOMASSIAN, 

2005). 

É de extrema importância o exame ginecológico para o diagnóstico das 

endometrites levando em consideração juntamente o histórico, inspeção, palpação 

retal e vaginoscopia acompanhados de outras técnicas complementares como a 

citologia endometrial, cultura bacteriológica, biópsia uterina e ultrassonografia 

(HAFEZ, 2004; MELO et al., 2008).  

 

8.1 Histórico 

 

O conhecimento e estudo detalhado da vida reprodutiva da égua deve ser 

obtido pelo histórico reprodutivo da fêmea. É de necessário estar a par das técnicas 

de cobertura utilizada anteriormente, idade, número de partos, complicações 

anteriores, retenções de placenta, numero de estações vazias com aborto ou 

absorção embrionária, etc. (RIET-CORREA, 2007). 

 

8.2 Exame Clínico Geral 

 

Éguas com endometrite podem apresentar descargas de exsudado vulvar, que não e 

um acontecimento comum. É importante lembrar-se que durante o cio a égua liberta urina 

com elevada concentração de cristais de cálcio, o que não deve ser confundido com um 

exsudado patológico. Eventualmente éguas com libertação de exsudados crónica poderão 
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apresentar os pelos da cauda conspurcados. Éguas com endometrite severa poderão ter 

períodos entre estros menores comparados a éguas sadias (McKINNON, 2011). 

 

8.3. Exame Específico do Trato Reprodutivo 

 

8.3.1. Avaliação da Genitália Externa 

 

A região perineal pode apresentar importantes alterações, por isso, e um dos 

aspectos mais importantes quanto à inspeção. Defeitos na conformação perineal ou 

vulvar tendem a levar os animais a uma predisposição a pneumovagina ou 

urovagina que certamente levará a alterações da fertilidade e uma possível 

endometrite (THOMASSIAN, 2005).  

As éguas devem ser cuidadosamente avaliadas, deve-se verificar a 

conformação e inserção da vulva, conformação dos lábios vulvares para avaliação 

da coaptação vulvar, se existe evidencias de vulvoplastia realizada anteriormente, se 

a égua apresenta fluido intrauterino livre através da ultrassonografia transretal. Além 

disso, observar presença de secreção mucopurulenta na comissura ventral da vulva 

e nos pêlos da cauda (RIET-CORREA, 2007; WATSON, 2000) 

 

8.3.2.Palpação Transretal, Ultrassonografia e Vaginoscopia  

 

Na palpação transretal percebe-se um útero flácido e aumentado de volume, 

o que se deve ao edema inflamatório. É importante a verificação da atividade 

ovariana para que essa seja relacionada com o tônus uterino. Permitindo a 

diferenciação de uma atrofia uterina fisiológica, de casos de atonia de útero, 

decorrente de alterações degenerativas como as endometrites (MATTOS, 2003).  

O exame ultrassonográfico mostra o aumento das dobras endometriais, com 

presença de fluido livre na luz do órgão com diferentes graus de ecogenicidade. O 

edema uterino vai de grau 1 a 4 em éguas normais, de acordo com a intensidade.  A 

presença de edema uterino evidente após a ovulação, ou quando a égua não está 

no cio, é um sinal de inflamação uterina, se classifica como grau 4 e representa uma 

reação anormal do útero. Os graus de ecogenicidade dos fluidos vistos no útero são 

correlacionados com a quantidade de debris e leucócitos presentes. Além disso, no 

caso da endometrite persistente pós-cobertura, o diagnóstico pode ser feito 
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exclusivamente com a detecção de fluido no útero usando dois exames, um entre 4 

a 12 horas e outro 24 horas pós-cobertura e exame bacteriológico negativo antes da 

inseminação (CURNOW, 1999; LeBLANC, 2003;  MCKINNON et al.,1993). 

Ao exame vaginoscópio, pode-se observar um colo uterino relaxado, aberto e 

fortemente hiperêmico, podendo haver acúmulo de secreções no fundo do saco 

vaginal e no orifício cervical (MATTOS, 2003). 

 

Tabela 2 - Classificação ultrassonográfica do fluido uterino. 

Graus ultrassonográficos do 

fluido uterino 

Características 

ultrassonográficas do fluido 

uterino 

Características 

macroscópicas do fluido 

Grau I Branco (fortemente ecogênico 

ou hiperecóico)  

Denso e cremoso 

Grau II Cinza claro (semi-ecóico ou 

hiperecóico) 

Leitoso 

Grau III Cinza escuro (hipoecóico, 

suspendido em meio anecóico)  

Turbidez obvia e sedimentação 

Grau IV Preto (anecóico) Limpo 

   

Fonte: MELO et al.(2008). 

 

8.3.3. Exames Complementares 

 

8.3.3.1.  Citologia Endometrial 

 

A citologia endometrial é um dos mais importantes métodos no auxilio do 

controle da saúde do trato reprodutivo da égua devido seu baixo custo, fácil 

emprego e a possibilidade de rápido diagnóstico de processos inflamatórios mesmo 

que subclínicos.  Tem como objetivo verificar a resposta celular levando em 

consideração principalmente a presença ou ausência de neutrófilos 

polimorfonucleares. Este tipo celular não estão presentes no útero de éguas 

normais, com exceção do estro onde são detectados no máximo 5% de neutrófilos 

em alguns animais (DELL’AQUA, 2004; MATTOS, 2003). 

Neutrófilos migram para o lúmen uterino em resposta à inflamação e a 

endometrite é rápida e precisamente diagnosticada pela citologia endometrial 

(McKINNON, 2011).  
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As coletas das amostras para o exame podem ser feitas com o uso do “swab” 

uterino, escova vaginal e lavado uterino. Após a confecção o esfregaço pode ser 

fixado com metanol ou coloração hematológica. Na leitura da amostra, a presença 

de neutrófilos é uma marca da inflamação, que é uma prova definitiva de 

endometrite. Tanto amostras positivas quanto negativas para citologia podem ser 

submetidas à cultura, assim identificando o agente da infecção, facilitando a escolha 

da terapia a ser utilizada, conduta e prognóstico (BRITO; BARTH, 2003). 

 

8.3.3.2. Cultura Bacteriológica e fúngica 

 

Tem função de identificar o agente associado, possivelmente, à inflamação e 

realizar o antibiograma para futuro tratamento (lembrar que existe a flora saprófita 

vaginal). Tem significado clínico quando associado a indícios de inflamação do 

endométrio detectados mediante citologia e/ou biopsia, devendo o agente ser 

potencialmente patogênico para ser levado em consideração. Agentes irritantes 

como ar (pneumovagina) e urina (urovagina) não estão associados a crescimento 

bacteriano (RIET-CORREA, 2007). 

A interpretação da cultura uterina deve ser associada aos sinais clínicos, 

biópsia ou citologia. Culturas falso-positivas têm sido definidas como amostras 

endometriais com evidências microbiológicas e endometrite na ausência de 

evidências citológicas. Além disso, têm sido associadas com contaminação do 

instrumento de cultura provenientes do ambiente, genitália externa e vagina. A 

cultura é melhor realizada no início do estro, quando a cérvix está relaxada e o útero 

é mais resistente a infecção. No entanto, a cultura poderá ser realizada em qualquer 

fase do ciclo estral (LeBLANC, 2010). 

A cultura deverá fornecer informações sobre o número e o tipo de 

crescimento bacteriano. O plaqueamento direto do microrganismo no meio de 

cultura, sem conservação intermediária em meio nutriente é necessário para se 

obter informações tanto qualitativas quanto quantitativas (MATTOS, 2003). 
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Tabela 3 - Interpretação dos achados citológicos e bacteriológicos. 

Cultura Citologia  Interpretação  

Negativa Negativa Éguas limpas 

Positiva Positiva Endometrite  

Positiva Negativa  Infecção não clinica  

Negativa Positiva Endometrite 

Fonte: MONTERRSCHEAD (2006) 

 

8.3.3.3. Biópsia Endometrial 

 

A biópsia endometrial é uma ferramenta precisa para o diagnóstico e 

prognóstico para endometrite. Endometrite é caracterizada pela infiltração do 

endométrio com células mononucleares. A gravidade das alterações do endométrio 

é inversamente relacionada desempenho reprodutivo ( McKINNON, 2011).  

O exame baseia-se na coleta do tecido, onde quando a parede uterina não 

apresentar alterações à palpação retal, este fragmento de tecido é representativo 

como de todo órgão, do contrário, faz-se coleta, também, do local aparentemente 

alterado. A colheita de material é feita com a utilização de um fórceps, as amostras 

são fixadas e depois coradas com HE (hematoxilina e eosina) (BRITO; BARTH, 

2003). 

No exame observam-se inicialmente variações histológicas das fases do ciclo 

estral (na fase progesterônica o epitélio luminal é de altura média ou alta e a 

densidade glandular é maior, já na estrogênica é alto e as glândulas endometriais 

estão alongadas no sentido do estrato esponjoso para o lúmen), a seguir, verifica-se 

existência de alterações degenerativas (processos crônicos prolongados com 

depósito de colágeno levando a fibrose) e inflamatórias. Além disso, podem ser 

observadas, ainda, lacunas linfáticas (dilatação de vasos), cistos endometriais, e 

glândulas císticas. Alterações, essas, ligadas à idade avançada das éguas e à 

fibrose endometrial. Para interpretação adequada do exame é importante a 

combinação do histórico reprodutivo, sinais clínicos e demais exames 

complementares (RIET-CORREA, 2007). 
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Tabela 4 - Classificação da biopsia endometrial e prognostico de fertilidade. 

Classificação biopsia 

uterina 

Grau de mudança Chance % em levar a 

gestação a termino 

I Nenhum 80-90 

IIA Leve 50-80 

IIB Moderado 10-50 

III Severo <10 

Fonte: McKINNON (2011) 
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9 TRATAMENTO 

 

O tratamento de éguas com infecções uterinas persistentes precisa ser direto 

e eficiente contra o agente. A primeira preocupação deve ser remover as possíveis 

causas de predisponência (McKINNON, 2011). 

Primeiramente existe a necessidade da correção de problemas anatômicos, 

tais como, problemas na conformação perineal e vulvar, lacerações cervicais e reto-

vestibulares, pneumovagina e urovagina, que são fatores predisponentes da 

endometrite. (BRITO; BARTH, 2003). 

Éguas que apresentam defeitos de conformação perineal e vulvar, lacerações 

cervicais e reto-vestibulares, pneumovagina e urovagina após correção cirúrgica, 

apresentam cura (MELO et al., 2008). 

O tratamento tradicional consiste no lavado uterino com solução fisiológica, 

quando tivermos grande quantidade de secreções ou restos placentários, e a infusão 

de antibióticos específicos para o combate do agente detectados após realização de 

antibiograma. A vantagem da infusão local de antibióticos é devido à alta 

concentração tecidual atingida no endométrio (THOMASSIAN, 2005) porém pode 

ser a ação do antibiótico pode ser prejudicada pelo processo inflamatório local além 

de não chegar em concentrações similares em todas as áreas do útero. 

É preciso cuidado quanto à utilização do tratamento intrauterino, o tratamento 

escolhido não deve prejudicar a saúde reprodutiva e sim eliminar o agente. O uso 

além das recomendações da bula de inúmeros produtos como medicamentos 

intrauterinos é comum, apesar da falta de informação com respeito as suas 

propriedades potencialmente lesivas. Alguns antibióticos como a tetraciclina e a 

enrofloxacina irritam o endométrio, por essa razão pode ser valiosa a antibiótico 

terapia sistêmica (MELO et al., 2008; ROSE e HODGSON, 1993). 

O tratamento dependerá da idade da égua, natureza, extensão do processo, 

agente etiológico e comprometimento degenerativo do endométrio. Recomenda-se 

proceder qualquer tratamento após o resultado da biópsia, pois o sucesso do 

mesmo e o prognóstico do futuro reprodutivo do animal estão associados à 

intensidade e comprometimento do endométrio (RIET-CORREA, 2007).  
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9.1 Lavagem Uterina Pós Cobertura 

 

O tratamento pode ser iniciado 4 horas pós a cobertura, após este período os 

espermatozóides se encontram no oviduto, e são protegidos dos produtos 

inflamatórios do útero e dos tratamentos uterinos pela junção útero-tubárica. Tem 

como objetivo a redução da infecção e inflamação, proporcionar um ambiente 

uterino capaz de levar a gestação a termo e a prevenção de novas contaminações 

(McKINNON, 1993). 

A realização ou não da lavagem após a cobertura se baseia mais no exame 

ultrassonográfico e no histórico da égua. Mesmo éguas com pequena quantidade de 

fluido, mas com o histórico sugestivo a endometrite, a lavagem é realizada. Éguas 

com quantidade de fluido de graduação acima de 1 e pior do que grau 4 são tratadas 

com lavagem abundante com solução fisiológica aquecida (McKINNON, 1993)   

Após a lavagem a administração de uma associação da ocitocina (10-20 UI 

IV/IM) com o cloprostenol (250 μg IM) provou pode ser benéfica, pois a ocitocina faz 

a drenagem do fluido uterino e o cloprostenol auxilia a drenagem linfática 

(LeBLANC, 2004) 

 

9.2 Antibioticoterapia 

 

Após a identificação do agente infeccioso na cultura, e sua susceptibilidade 

determinada, o tratamento com o uso de antibióticos deve ser iniciado (McKINNON, 

1993). Os antibióticos podem ser aplicados IM, IV ou localmente. Como as infecções 

podem ser locais ou difusas, a decisão entre antibiótico terapia local ou sistémica 

passa pelo conhecimento do tipo de infecção (DASCANIO, 2007). 

A eficácia da antibiótico terapia intrauterina está correlacionada a quantidade 

de fluido presente, não sendo eficaz, em éguas com grandes quantidades de fluido. 

É utilizada ultrassonografia para determinar se a administração do antibiótico deve 

ser precedida ou não por lavagem (McKINNON, 1993). 

A infusão de antibiótico pode ser feita diariamente por 3 a 7 dias no estro, 

quando o mecanismo de defesa uterina encontra-se normal. É preferível um menor 

volume de infusão (30 a 50 ml) a grandes volumes (McKINNON, 2011). 
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Preferencialmente as infusões devem ser feitas pós-lavagem uterina para que 

os possíveis detritos existentes no útero sejam eliminados e não comprometam a 

atuação do AB (LeBLANC, 2010). 

Quando adotada a terapia sistêmica deve ter uma duração de 3 a 5 dias e 

pode ser utilizada em qualquer fase do ciclo reprodutivo (LeBLANC, 2010).  

 

Tabela 5 - Drogas e doses terapia intrauteria (endometrite bacteriana). 

Antibiótico intrauterino  Dose Indicação  

Sulfato de Amicacina 2g Gram-negativas  

Ampicilina 3g Gram-negativas  

Carbenicilina 2-6g Gram-negativas 

Sulfato de Gentamicina 1-3g Gram-negativas 

Sulfato de Kanamicina 1-3g E. coli 

Sulfato de Neomicina 3-4g E. coli e Klebsiella 

Penicilina G 5 milhões UI Streptococcus sp. 

Polimixina B 1 milhao UI Pseudomonas 

Ticarcilina 6g Amplo espectro 

Ticarcilina Acido Clavulânico  3-6g ou 200mg Amplo espectro 

Ceftofur 1g Amplo espectro 

Fonte: McKINNON (2011) 

 

Tabela 6-Drogas e doses, terapia sistêmica (endometrite bacteriana). 

Antibiótico 
sistêmico 

Dose Via Intervalo Bact[erias 
susceptíveis  

Penicilina G 25.000 UI/Kg IV 6h Streptococcus 
equi spp. 
Zooepidemicus 

Gentamicina 6,6 mg/Kg IV/IM 24h Enterobacter spp, 
E.coli, Klebsiella 
spp., Proteus 
spp., P. 
aeruginosa, S. 
aureus 

Ampicilina 29 mg/Kg IV/IM 12-24h Gram-positivos e 
E. coli 

Amicacina 10 mg/kg IV/IM 24h Gram-negativos 
Timetropim-
Sulfa 

30 mg/Kg PO 12h S. aureus, E. coli, 
Klebsiella, 
Proteus 

Ceftiofur 2-4 mg/Kg IV/IM 12h Gram-positivos e 
alguns Gram-
negativos 

Fonte: McKINNON (2011) 

 



37 
 

9.3 Antifúngicos 

 

É necessária a identificação do fungo através de um teste de sensibilidade a 

antifúngicos. O tratamento da endometrite fúngica  é demorado e nem sempre bem 

sucedido (DASCANIO, 2007).   

 A administração sistêmica, é a via mais recomendada quando a manipulação 

do útero não é desejável, o tratamento sistêmico mais utilizado, com duração 

mínima de 3 semanas, é o Itraconazole para infecções por Aspergillus e fluconazole 

para Cândida sp., mas em sua maioria, as infecções por fungos são superficiais e o 

tratamento por infusão uterina de antifúngico aparenta ser o mais eficiente. Os 

antifúngicos mais utilizados para infusão intra-uterina são a nistanina, a anfotericina 

B, o ketoconazole ou o clotrimazole (McKINNON, 2011).  

Como os antifúngicos atuam melhor em meio ácido, a lavagem uterina com 

uma solução de ácido acético a 2% deve anteceder a infusão de antifúngico 

(DASCANIO, 2007).  

 

Tabela 7 - Drogas e doses, terapia sistêmica (endometrite fúngica). 

Antifúngico 

sistêmico  

Dose Via Intervalo Comentário  

Itraconazole 5 mg/Kg IV/PO 12-24h  

Fluconazole 2 g IV/PO 24h  

Ketoconazole 20 mg/Kg Nasogástrico  12h Entubação 

nasogátrica 

(Baixo PH)  

Anfotericina B 0,3-0,9 mg/Kg IV 24-48h Diluição e 

administração 

lenta 

Fonte: McKINNON (2011) 

 

Tabela 8 - Drogas e doses, terapia intrauterina (endometrite fúngica). 

Antifúngico intrauterino Dose Comentário  

Nistamina 0,5-2,5 Milhões UI Diluir em água destilada 

Anfotericina B 100-200 mg Diluir em mais de 100 ml de solução 

Fluconazone 100 mg Ajustes de PH 

Clotrimazole 400-700 mg Misturar com solução 

Fonte : MCKINNON (2011) 
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9.4 Uso de Mucolíticos no Tratamento 

 

A não eficácia de um tratamento contra endometrite pode ocorrer por diversas 

causas, muitas vezes ligadas a degradação do antibiótico no exsudato uterino, ou 

produção de biofilme pelos microrganismos, como bactérias gram-negativas, 

leveduras e fungos (CAUSEY et al.,2008). 

 A Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcusepidermidis, E.coli, que muitas 

vezes são isoladas no útero de éguas, são grandes produtoras de biofilme que 

interferem na ação do tratamento (LeBLANC, 2010). 

A grande quantidade de muco ou exsudato interfere no potencial de ação dos 

antibióticos. O Uso de agentes mucolíticos além de limpar o exudato, muco ou 

biofilme aumentam a eficácia dos antibióticos intra-uterinos (LeBLANC, 2010). 

No tratamento podem ser utilizados diversos agentes, desde peróxido de 

hidrogénio (água oxigenada), querosene, dimetilsulfóxido (DMSO), desinfectantes 

diluídos (solução iodo-povidine 0,2%) entre outros. Todos os agentes químicos têm 

como base de atuação a indução de uma forte resposta inflamatória resultante do 

seu contato com a parede endometrial. Alguns destes agentes têm também efeito 

bactericida. Geralmente só são utilizados em éguas que não respondem a mais 

nenhum tratamento. O DMSO também está descrito como tratamento complementar 

de endometrite  fúngica (LeBLANCe McKINNON, 2011; LIU et al. 2008). 

 

9.5 Uso de Corticóides no Tratamento 

 

Em um estudo realizado por Dell’Aqua (2004)  foi utizado o emprego da 

corticóide terapia como modulador da resposta inflamatória em éguas que 

apresentavam um histórico de endometrite persistente pós cobertura. Foi utilizado 

0,1 mg/Kg de acetato de 9-alfa-prednisolona (Predef®) por via intramuscular, a cada 

12 horas, com aplicação da primeira dose no momento da indução da ovulação com 

gonadotrofina coriônica humana (hCG) e a última dose na constatação da ovulação, 

mostrou-se, segura e eficaz, promovendo uma diminuição neutrofílica e aumentando 

o índice de fertilidade.  

É indicado que se faça cultura antes de iniciar o tratamento para confirmar a 

ausência da ação de um agente infeccioso no útero uma vez que os 
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corticoesteróides são imunossupressores e podem levar ao agravamento da 

infecção. Este tratamento é indicado principalmente nos casos de endometrite 

persistente pós cobertura (Dell Aqua, 2004). 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A endometrite é o grande entrave quanto ao aspecto reprodutivo dos equinos, 

gerando grandes perdas. Assim, para seu rápido diagnóstico, tratamento, 

prognóstico e melhor produtividade das fêmeas, é necessário compreender sua 

fisiopatologia, fatores predisponentes junto ao exame físico do trato reprodutivo e 

associação dos achados nos exames complementares. 

Um diagnóstico preciso para determinação do agente etiológico é de suma 

importância para definição do tratamento correto. Com isso, evita-se o 

desenvolvimento de outras endometrites por causas iatrogênicas como as 

endometrites fúngicas. 

Um bom manejo reprodutivo aliado ao acompanhamento e boa avaliação das 

éguas são importantes para o controle e tratamento rápido das endometrites. 
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