
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MIGUEL MOFARREJ FACULDADE 

INTEGRADAS DE OURINHOS                                                                  

MEDICINA VETERINÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENDOMETRITES EM VACAS - REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 

 

 

RODRIGO CALDEIRA ROSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

OURINHOS-SP 2015 



FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MIGUEL MOFARREJ FACULDADE 

INTEGRADAS DE OURINHOS                                                                  

MEDICINA VETERINÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENDOMETRITE EM VACAS - REVISÃO DE LITERATURA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de curso apresentado ao 
Curso de Medicina Veterinária das Faculdades 
Integradas de Ourinhos como pré-requisito para a 
obtenção do Título Bacharel em Medicina 
Veterinária. 
Orientador: Dra. Fernanda Saules Ignácio 

 

 

 

 

 

OURINHOS-SP 2015 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosa, Rodrigo Caldeira 
 
 

Endometrite em Vacas - Revisão de literatura /Rodrigo 
Caldeira Rosa– Ourinhos, SP: FIO, 2015. 

 
45f.; 30cm  
 

 Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso de Medicina 
Veterinária) – Faculdades Integradas de Ourinhos, 2015. 
Orientador: Profª Dra Fernanda Saules Ignácio 

 
1. Bovino. 2.Endometrite.3. Manejo. 4. Reprodução. I 

Endometrite em Vacas - Revisão de literatura. 
 



RODRIGO CALDEIRA ROSA 

 
 

 
 

 
 

ENDOMETRITE EM VACAS – REVISÃO DE LITERATURA 

 
 

 

 
 

 
 

Esta monografia foi julgada e aprovada para Obtenção do Título de Bacharel, 
no Curso de Medicina Veterinária das Faculdades Integradas de Ourinhos. 

 
Ourinhos 18 de Dezembro de 2015 

 
 
 

 
 

Prof. Dra. Cláudia Yumi Matsubara Rodrigues Ferreira 
Coordenadora do Curso de Medicina Veterinária 

 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

_____________________________ 
Profª. Dra Fernanda Saules Ignácio 

 
 

______________________________ 
Profª. Dra. Cláudia YumiMatsubara Rodrigues Ferre 

  
 

______________________________ 
Profª. Me. Edson Suzuki 

 

  



DEDICATÓRIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     

Primeiramente a Deus, segundo o 

meu pai Ademir Rosa meu herói. 



AGRADECIMENTOS 

 

Aos meus pais Ademir Rosa e Vanda Lucia Caldeira Rosa pelo apoio, 

amor, carinho, preocupação, que não mediram esforcos para que eu realizase 

meu sonho de me tornar Medico Veterinário, eu dedico essa formação a vocês 

que são os melhores pais que poderia ter, sei que meu pai não esta de corpo 

presente mais sei que sempre estará me guiando nessa nova jornada em 

minha vida. 

A meu avô Aparecido Rosa que sempre quiz ter um neto médico 

veterinário, não esta aqui pra me dar um abraço como sempre fazia mas tenho 

certeza que esta me guiando. 

Aos meus irmãos Fabricio Caldeira Rosa, Luciano Caldeira Rosa e 

Murilo Caldeira Rosa, que sempre deram conselhos para que eu continuase 

nessa jornada. 

Aminha namorada Rafaela Taioqui, pelo amor carinho, de aguentar  

minhas chatices em período de prova, sempre incentivando a continuar quando 

pensava em desisitir, te amo. 

Ao meu amigo Layson da Silva Souza que considero como meu irmão, 

que sempre esteve disposto a ajudar, sempre que precisar de algumas 

coisapode contar com minha ajuda meu irmão. 

Aos amigos “CASA DO GORDO”, Adriano Barduco, Antenor de Araujo 

Bueno Neto, Nefily Alvez Esteves, Dora Lis e Pedro Paulo Rubio Queiroz, que 

sem dúvida foi minha familia na cidade de ourinhos, sempre todos juntos com 

uma parceria inigualavel, sempre que ocorria um atrito em sala de aula um 

comprava a briga do outro, só tenho a agradecer a amizades de voces. 

À Profª. Dra. Fernanda Saules Ignácio que se dispôs a ser minha 

orientadora, pelas ecelentes aulas ministradas ao longo do curso, pelo ecelente 

profissionalismo, obrigado por ter feito parte da minha formação. 

Ao Profª Felipe Gazza Romão, que na hora que eu mais precisei foi 

disposto a me ajudar só tenho a agradecer, pelas exelentes aulas ministradas 

ao longo do curso, pelo ecelente profissionalismo, obrigado por ter feito parte 

da minha formação. 



Ao Profª Tiago Torrecillas Sturion, que na hora que eu mais precisei foi 

disposto a me ajudar só tenho a agradecer, muito obrigado. 

A todos os Professores que fizeram parte da minha formação, pois são 

vocês os mentores e educadores para que eu pudesse realizar este sonho, 

sempre levarei comigo cada palavra, conselhos e ensinos passados por cada 

um de vocês, só tenho a agradecer ricamente a todos pelos conhecimentos 

adquiridos, e por nos passarem um pouco do seus conhecimentos, muito 

obrigado mestres. 

Muito obrigado!  



 
SUMÁRIO 

 

PARTE l- HOSPITAL VETERINÁRIO ROQUE QUAGLIATO 
FIO/FEMM/OURINHOS-SP 

 

 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................... 1 

2.DESCRIÇÃO DO LOCAL. .............................................................................. 1 

3.ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ................................................................... 4 

4. CONCLUSÃO ............................................................................................. .10 

 

 

PARTE ll- ENDOMETRITE EM VACAS- REVISÃO DE LITERATURA 
 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................. 14 

2. REVISÃO DE LITERATURA ....................................................................... 15 

2.1 Parto .......................................................................................................... 15 

2.2 Purpério ..................................................................................................... 15 

2.3 Definições da etiologia da endometrite .................................................. 15 

2.4Fatores predisponentes ............................................................................ 16 

2.4.1Fatores de manejo .................................................................................. 16 

2.4.2 Retenção placentária ............................................................................ 18 

2.4.3 Distocia .................................................................................................. 20 

2.4.3 Escore Corporal .................................................................................... 21 

2.4.4 Brucella abortus......................................................................................20  
 

2.5 Classificações de endometrite ................................................................ 23 

2.5.1 Metrite ..................................................................................................... 23 

2.5.2 Endometrite clinica ............................................................................... 23 

2.5.3 Endometrite subclinica ......................................................................... 24 



2.6 Prevenção...................................................................................................24 

2.7 Patogenia .................................................................................................. 26 

2.8 Diagnostico ............................................................................................... 26 

2.9 Tratamento............. ................................................................................... 28 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................... 30 

REFERÊNCIAS ................................................................................................ 31 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



LISTA DE FIGURA 
 

PARTE I: Hospital Veterinário Roque Quagliato/ Ourinhos-SP 
 

Figura 1-Entrada do Hospital Veterinário .......................................................... 1 

Figura 2-Farmácia do Hospital Veterinário ........................................................ 2 

Figura 3- Baias do Hospital ............................................................................... 2 

Figura 4-Tronco de contenção de eqüinos ........................................................ 2 

Figura 5-Centro cirurgico de grandes animais ................................................... 3 

Figura 6-Laboratório de Reprodução fazenda experimental ............................. 3 

Figura 7- Aprisco da fazenda experimental ....................................................... 3 

Figura 8-Ordenha da fazenda experimental. ..................................................... 4 

Figura 9- Tronco de contenção de bovinos fazenda experimental .................... 4 

Figura 10- Ferida no membro torácico esquerdo na região do radio . ............... 5 

Figura 11-Fratura dentaria do dente 108 ........................................................... 5 

Figura 12-Ovino com paralisia de nervo radial .................................................. 6 

Figura 13-Vaca com luxação de patela nos dos membros pélvicos .................. 7 

Figura 14- Linfadenite caseosa na região mandibular ovino ............................. 7 

Figura 15- Fratura de mandíbula ....................................................................... 8 

Figura 16-Palpação Reta ................................................................................... 8 

Figura 17-Equino diagnosticado com síndromecólica ....................................... 9 

 

PARTE II: ENDOMETRITE EM VACAS- REVISÃO DE LITERATURA 

 

Figura 1-Retenção da placenta em vaca Holandesa ....................................... 14 

Figura 2-Posição normal do feto, e posições distocicas do feto ...................... 21 

Figura 3-Grau de escore corporal em vacas ................................................... 22 

Figura 4-Muco vaginal característico de cio, grau 0 (claro ou translúcido), 1 

(muco contendo flocos de branco ou pus esbranquiçado), 2 (exsudato contendo 



material quase branco ou branco mucopurulento) 3 (exsudato contendo ≥50% 

de material purulento, usualmente branco ou amarelo ocasionalmente 

sanguinolento. .................................................................................................. 25 

Figura 5-Imagem ultrassonográfica de cortes transversais do útero de vacas.A 

- presença de líquido ecogênico no lúmen uterino, caracterizando uma 

endometrite de grau 1 e B - presença de conteúdo hiperecóico no lúmen 

uterino, caracterizando uma endometrite grau 2 (B). ....................................... 27 

Figura 6-Exame de Vaginoscopia .................................................................... 28 

Figura 7-Infusão intra-uterina, comum e bem empregada ao tratamento ........ 29 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I: HOSPITAL VETERINÁRIO ROQUE QUAGLIATO/ 

OURINHOS-SP 

 

  



1 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Estágio Curricular Supervisionado em Medicina Veterinária foi 

realizado na Faculdade Integrada de Ourinhos (FIO), o estágio ocorreu no 

período de 3 de agosto a 30 de outubro sendo de segunda a sexta feira das 

7:20 as 11:00, 13:20 as  17:00 horas totalizando 480 horas de estágio 

curricular,O estagio foi realizado no setor de grandes animais, em clínica 

médica de grande e na área de reprodução animal, também realizando todo 

manejo alimentar e sanitário, O estágio curricular foi de grande importância 

porque ajudou adquirir experiência para mercado de trabalho. 

 

2. DESCRIÇÃO DO LOCAL 

 

 

Figura 1: Entrada do Hospital Veterinário Roque Quagliato FIO– Ourinhos-sp Fonte: Arquivo 
pessoal 2015 
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Figura 2: Farmácia do Hospital Veterinário Roque Quagliato FIO– Ourinhos-sp Fonte: Arquivo 
pessoal 2015. 

 

 

Figura 3: Baias de eqüinos e bovinos, do Hospital Veterinário Roque Quagliato FIO 
Fonte:Arquivo pessoal, 2015. 

 

 

Figura 4:Tronco de contenção de eqüino, do Hospital Veterinário Roque Quagliato FIO – 
Ourinhos-sp Fonte: Arquivo pessoal, 2015 
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Figura 5:Sala de cirurgia de grandes animais, do Hospital Veterinário Roque Quagliato FIO– 
Ourinhos-sp Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 

 

 

 

Figura 6:Laboratório de Reprodução fazenda experimental, Roque Quagliato FIO  – Ourinhos-
sp Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 

  

 

 

Figura 7: Aprisco fazenda experimental, Roque Quagliato FIO– Ourinhos-sp Fonte: Arquivo 
pessoal, 2015. 
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Figura 8:Ordenha fazenda experimental. Roque Quagliato FIO– Ourinhos-sp Fonte: Arquivo 
pessoal, 2015. 

 

 

Figura 9:Tronco de contenção de bovinos, fazenda experimental. – Ourinhos-sp Fonte: 
Arquivo pessoal, 2015. 

 

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Foi atendido uma égua de nome MARA de propriedade da Faculdade 

Iintegradas de Ourinhos teve o membro torácico esquerdo na região medial do 

radio, que enroscou o membro em um arame causando um ferida , que foi 

tratada como ferida de segunda intenção, no tratamento foi utilizado, açúcar, 

sulfato de cobre, - Alantoína e Óxido de Zinco (alantol), Barbatimão 

(Stryphnodendronadstringens ) em forma de chá, fazendo o curativo duas 

vezes ao dia. 
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Figura-10: Ferida no membro torácico esquerdo na região do radio. Fonte: Arquivo pessoal, 
2015. 

 

Foi atendido um animal de nome Casadinho das 5 Estrelas um mini 

horse com aproximadamente 8 anos, chegou com histórico de acúmulo de 

alimento do lado direito, após exames de RX  foi dado diagnostico de fratura 

dentaria do dente 108   e foi encaminhado para centro cirúrgico para secção do 

dente, na cirurgia teve algumas complicações não foi possível retirar toda raiz 

dentaria, no pós operatório o animal desenvolveu um quadro de cólica, que foi 

tratado revertendo para fisiologia normal do animal,após o animal ficou em 

observação por alguns dias para curativos e recebeu alta.  

 
Figura 11: Fratura dentaria do dente 108 Fonte:Arquivo pessoal, 2015. 
 

Foi atendidoum ovino macho sem raça definida de aproximadamente 8 

anos, chegou ao hospital veterinário com histórico de desidratação, e 
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prolongado período em decúbito lateral e esternal,o diagnostico foi de paralisia 

de nervo radial por longo período de compressão do nervo radial,  o 

procedimento realizado nesse caso foi estabelecer a hidratação com fluido 

terapia, realização de fisioterapia do membro com eletroestimulaçao com 

ondas curtas para inibir a dor, e reparo de lesões, com esse tratamento dentro 

de 2 dias o animal voltou  ficar em estação. 

 
Figura 12:Ovino com paralisia de nervo radial Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 

 

Foi atendido uma vaca na região de São Pedro, com histórico de 

luxação de patela dos membros pélvicos, o procedimento foi a desmotomia dos 

ligamentos patelar medial e ligamento lateral, após a desmotomia dos 

ligamentos o animal voltou a andar normalmente. 
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Figura 13:Vaca com luxação de patela nos dos membros pélvicos Fonte: Arquivo pessoal, 
2015. 

 

 

Foi atendido um ovino na fazenda experimental das faculdades 

integradas de Ourinhos, com histórico de linfadenitecaseosa na região 

mandibular, foi realizada a ressecção cirúrgica da linfadenite, o procedimento 

cirúrgico iniciou se com a tricotomia no local, bloqueio local com lidocaína, após 

foi feito uma incisão em U para retirada do linfonodo mandibular esquerdo, 

retirando por todo sem o rompimento da cápsula, após foi feito pontos de pele 

com sutura em U, o curativo foi feito com iodo a 10% e sulfatiazina de prata, 

após 5 dias de curativo o animal estava recuperado. 

 

Figura 14:Linfadenite caseosa na região mandibular ovino Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
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Foi atendido um bezerro recém nascidona fazenda experimental das fio 

na qual  mãe pisou em sua mandíbula causando fraturas em dentes e 

lacerando a região inferior da boca do animal, o tratamento foi  e aproximação 

da mucosa com sutura.  

 

 
Figura 15: Fratura de mandíbula Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
 

 

Na área da reprodução foi acompanhado semanalmente o crescimento 

folicular e feito a palpação das éguas receptoras e da egua doadora para 

avaliação do crescimento folicular.  

 
Figura 16:Palpação Retal Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
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Foi atendido um eqüino QM de aproximadamente 20 anos da região de 

Ourinhos com sinais clinicos de cólica onde foi realizado todo exame físico do 

animal, na palpação retal foi diagnosticado ruptura de uma alça intestinal onde 

foi sugerido ao proprietário a eutanásia do animal.  

 

 
Figura 17: Equino diagnosticado com síndrome cólica Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
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4. CONCLUSÃO 

 

O estagio curricular foi de grande importância, pois pude colocar em 

pratica todo aprendizado teórico, adquirindo experiência e preparar melhor para 

o mercado de trabalho, que está cada vez mais exigente e competitivo. 
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RESUMO 

 
A endometrite é um dos maiores problemas reprodutivos na criação de bovinos, especialmente 
nas criações de gado de leite, levando a redução das taxas de fertilidade e nascimentos. O 
termo endometrite define a inflamação da mucosa do endométrio. Assim, o agravamento das 
endometrites que levam à alteração de outras camadas uterinas e passam a ser denominadas 
por: metrite,quando a inflamação afeta a camada muscular interna; e perimetrites, quando 
envolvem todo o orgão, inclusive a serosa. Finalmente, as parametrites envolvem todo o orgão 
e determinam aderências com outras estruturas, como o ligamento largo do útero. A 
endometrite é normalmente caracterizada por descarga vaginal mucopurulenta ou purulenta, 
associada à infecção bacteriana uterina, ocorrendo até três semanas após o parto. Os agentes 
infecciososenvolvidossão Escherichiacoli,Actininomycespyogenes, Staphylococcus spp, Strept
ococcus spp, Pseudomonasaeruginosa, Proteus spp,Brucella abortus, Micoplasma spp 
e Ureaplasma spp.Na maioria dos casos a falta de higiene na manipulação dos animais, 
sêmen contaminado, partos distócicos, manobras obstétricas, retenção de placenta, atonia 
uterina, má condição nutricional ou de saúde, abortamento, nascimento de gêmeos e parto 
prematuro são importantes causas da afecção. O manejo inadequado e a suplementação 
deficiente aumentama incidência da doença.A resistência do útero à infecções é influenciada 
por mecanismos imunológicos humorais e celulares, pelo ambiente humoral e por fatores 
físicos.O tratamento terapêutico das endometrites inclui o uso de imunoestimulantes, os quais 
aumentariam a imunidade local favorecendo a recuperação dos animais, e a aplicação de 
antimicrobianos por via sistêmica ou por infusões uterinas. Métodos de controle e identificação 
das endometrites são tão importantes quanto os tratamentos, uma vez que evita perdas 
econômicas importantes.  
 
Palavra Chave: Bovino, Endometrite, Manejo, Reprodução. 
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ABSTRACT 

 
The endometritis is one of the largest reproductive problems in cattle, especially in dairy cattle 
ranches, leading to reduced fertility rates and births. The term endometritis defines 
inflammation of the endometrial mucosa. Thus, the deterioration of endometritis leading to 
changes in other uterine layers and are therefore denoted by: metritis, when inflammation 
affects the inner muscle layer; and perimetrites, when they involve the entire organ, including 
the serous. Finally, parametrites involve the entire organ and determine adhesions with other 
structures such as the broad ligament of the uterus. The endometritis is usually characterized 
by mucopurulent or purulent vaginal discharge, uterine associated with bacterial infection, 
affecting up to three weeks after parturition. Infectious agents involved are Escherichia coli, 
Actininomyces pyogenes, Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Pseudomonas aeruginosa, 
Proteus spp, Mycoplasma spp and Ureaplasma spp. In most cases the lack of hygiene in the 
handling of animals, contaminated semen, dystocia, obstetric maneuvers, retained placenta, 
uterine atony, poor nutritional status or health, abortion, birth of twins and preterm birth are 
leading causes of the disease. The inadequate management and poor supplementation 
increase the incidence of the disease. The infections of the uterus resistance is influenced by 
humoral and cellular immune mechanisms by humoral factors and environmental físicos.O 
therapeutic treatment of endometritis includes the use of immune stimulants that increase local 
immunity promoting the recovery of the animals and the application antimicrobial systemically 
or uterine infusions. Methods of control and identification of endometritis are as important as 
the treatments, as it prevents significant economic losses. 

 
Keywords:Veal, Endometritis, Management. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As infecções uterinas causam importantes perdas econômicas para o 

sistema de exploração da bovinocultura (CAMPOS et al., 2011), provocando 

uma considerável redução na rentabilidade dos rebanhos (RADOSTITS et al., 

2002). Conforme Bartlettet al. (1986) fizeram uma estimativa do custo extra 

associado a uma vaca tratada para endometrite. Após incluído o efeito da 

doença na eficiência reprodutiva com consequente diminuição do número de 

crias, produção de leite, custo de medicamentos e perdas em virtude do 

descarte do leite e do animal, o custo total estimado foi U$106,00 para uma 

lactação com endometrite. Portanto, é importante o reconhecimento precoce do 

problema para que o tratamento possa ser instituído individualmente nos 

animais acometidos e para que medidas de controle e prevenção possam ser 

implementadas em nível de rebanho. 

A eficiência reprodutiva é um dos principais fatores de sucesso na 

bovinocultura, por estar diretamente relacionada com a produtividade dos 

rebanhos. Um bom desempenho reprodutivo leva a um maior número de partos 

ao ano, aumentando o número de crias, que podem ser comercializadas ou 

aproveitadas no plantel, como reposição, acelerando o melhoramento genético. 

(CAMPOS et al., 2011), 

Os custos com tratamento podem ser elevados e por tal motivo a 

prevenção dessa enfermidade é o método mais eficaz para a minimização de 

problemas com essa patologia. Nesse estudo apresenta-se uma revisão de 

literatura sobre endometrites em vacas, apresentando seus aspectos 

patológicos, etiológicos, preventivos e prognósticos, de manejo, ambiente e 

econômico. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Parto 

 

O Trabalho de parto é definido como processo fisiológico através do qual 

o feto e seus envoltórios fetais são expulsos do útero. Nessas condições, há 

dilatação da via de expulsão fetal e o desencadeamento das contrações 

uterinas e abdominais que culminam com o nascimento, (PRESTES, 2006 ) 

O inicio do parto no bovino está relacionado á ativação do eixo 

hipotálamo - hipófise - adrenal do feto. Na vaca a placenta assume a produção 

de progesterona, ao redor dos 150 a 200 dias de gestação, desta forma se o 

ovário contendo corpo lúteo for retirado, a gestação progride, mas o parto 

frequentemente é anormal, aumenta a sensibilidade a ocitocina na produção de 

prostaglandina, que gera contração miometriais, gerando um relaxamento da 

cérvix dos ligamentos pélvicos, ( PRESTES, 2006 ) 

 

2.2 Purpério 

 

Puerpério são modificações fisiológicas que ocorrem no útero, na fase 

imediatamente após o parto, quando esse órgão se recupera das 

transformações que sofreu durante a gestação, preparando-se para uma nova 

prenhez. No desenvolvimento do puerpério fisiológico, evidenciam – se duas 

fases: na primeira, acontece a eliminação das secundinas ou delivramento; e a 

segunda fase caracteriza – se, principalmente, pela involução uterina e 

preparação do útero para uma nova gestação, sendo normalmente 

denominada fase de involução uterina ou puerpério, ( PRESTES, 2006 ) 

 

2.3 Definições da etiologia da endometrite 

 

O aparelho reprodutivo é separado do meio externo por três barreiras 

físicas: a vulva, o esfíncter vestibular e a cérvix.Durante o parto, todas essas 

barreiras são quebradas e a cavidade endometrial comumente fica exposta 

àcontaminação por bactérias, algumas delas podem ser patogênicas. Na 
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maioria dos casos, os microorganismos são meramente habitantes transitórios, 

sendo prontamente eliminados durante o puerpério, (TORRES, 2005). 

Os problemas reprodutivos responsáveis por causar infecções uterinas 

são as retenções de placenta (49%), os abortos (38%), as metrites (29%) e as 

endometrites (30%) (TORRES, 2005). 

Os microorganismos podem vir a ganhar acesso á cavidade endometrial 

durante o exame do trato reprodutivo, ou por causa da quebra em uma ou mais 

barreiras físicas. (TORRES, 2005). 

É comprovado (TORRES, 2005), que as infecções uterinas causam 

importantes perdas econômicas para o sistema de exploração agropecuária, 

posto que provocam aumento do intervalo de parto, do número de serviços por 

concepção, da taxa de descartes e diminuição da produção. 

As metrites podem evoluir de formas diferentes de acordo com a 

imunocompetência da vaca e com os agentes bacterianos prevalentes. Estes 

agentes podem ser eliminados durante a fase expulsiva dos lóquios e os 

primeiros ciclos. Os agentes infecciosos envolvidos são Escherichia 

coli,  Actininomycespyogenes,  Staphylococcus spp, Streptococcus spp, 

Pseudomonasaeruginosa, Proteus spp, Micoplasma spp, Brucella abortus, 

Ureaplasma spp, (TORRES, 2005). 

Clinicamente, a endometriteé caracterizada por toxemia grave e um 

copioso corrimento uterino de odor pútrido, com ou sem retenção das 

membranas fetais.(TORRES, 2005). 

 

2.4 Fatores predisponentes 

 

2.4.1 Fatores de manejo 

 

Muitos fatores de manejo afetam a incidência de endometrite. Destaca-

se particularmente o manejo nutricional, onde parece existir uma associação 

entre superalimentação e ocorrência de endometrite, assim, animais mais 

obesos seriam mais predispostos à doença, especialmente quando os animais 

desenvolvem cetose e a síndrome do fígado gordo (NOAKS et al., 2001). 
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As vacas que entram no período de transição – três semanas antes até 

três semanas depois do parto, estão numa fase crítica. As mudanças que 

ocorrem durante este período as impõem enormes demandas fisiológicas. As 

práticas de alimentação e manejo usadas nas últimas semanas de gestação 

afetam profundamente a incidência de doenças no início do período de 

lactação (OLSON, 2002). No período pré-parto a preocupação maior é dar 

conforto às vacas e oferecer uma dieta que proporcione ingestão máxima de 

nutrientes, considerando que nessa fase o consumo voluntário começa a cair e 

instala-se o balanço negativo de nutrientes, em que a quantidade de nutrientes 

ingerida passa a não atender totalmente a demanda por energia e proteína, e 

as vacas precisam recorrer às reservas corporais, (OLSON, 2002). 

No pós-parto as vacas passam por um período de balanço energético 

negativo (BEN). Este é determinado por um consumo de energia abaixo do 

requerido. Sendo assim, fica comprometida a reprodução (Santos, 2005). Em 

vacas de alta produção,. Vacas com alto escore de condição corporal (acima 

de 3,5) apresentam maior queda na ingestão de alimentos, agravando ainda 

mais o BEN (Butler, 2004) 

Uma a duas semanas antes do parto, a ingestão de alimentos diminui, 

levando ao BEN. O BEN se torna mais acentuado duas a três semanas pós-

parto devido ao aumento das demandas nutricionais com o início da lactação. 

Nos primeiros 60 dias pós-parto a vaca aumenta a produção de leite. O início 

da lactação leva a uma enorme demanda de nutrientes principalmente em 

vacas de alta produção. Estas não têm um consumo de alimento 

compensatório, pois não conseguem consumir o necessário. Quando estas 

passam por um período de BEN aumenta os níveis de ácidos graxos não 

esterificados (AGNE) na corrente sanguínea, junto com uma queda nos níveis 

de glicemia, insulina e fator de crescimento semelhante à insulina (IGF-1). 

Estas alterações metabólicas levam a uma diminuição nos pulsos LH 

(hormônio luteinizante), necessários para estimular o desenvolvimento de 

folículos ovarianos e reduzindo também a resposta ovariana às 

gonadotrofinas. O atraso ou a baixa produção de esteróides nos ovários, 

estrógeno nos folículos e progesterona após ovulação, promove atraso na 
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involução uterina e o restabelecimento das suas funções (Santos 2005, Butler 

2004 

Nos últimos anos tem sido estudada a relação do escore de condição 

corporal (ECC) ao parto com o desempenho da lactação e o aparecimento de 

doen- ças no pós-parto. O ECC é uma maneira subjetiva de se avaliar as 

reservas energéticas da vaca, sendo baseado na observação visual e 

palpação de áreas específicas para avaliar os depósitos de tecido adiposo e 

massa muscular. O ECC varia de acordo com o método adotado, porém 

valores mais altos sempre indicam vacas com mais reserva corporal. de 

escala de 1 a 5 com intervalo de 0,25 pontos para medir o ECC, sendo este 

um método bastante utilizado nos Estados Unidos. (PATTON apud LAGO 

2001)  sugeriram que as vacas ao parirem sem adequada reserva corporal 

podem ser mais propensas às doenças infecciosas, transtornos metabólicos, 

baixa eficiência reprodutiva e redução na produção de leite, enquanto vacas 

excessivamente gordas estariam mais predispostas a dificuldades de parto, 

síndrome da vaca gorda e, às vezes, morte. (EDMONSON apud LAGO 2001) 

verificaram que as vacas com condição corporal elevada (4 - 4,25) são mais 

propensas à cetose, devido ao fato de terem menor Consumo logo após o 

parto e mobilizam mais reservas corporais. Segundo FERGUSON apud 

LAGO 2001) tanto as vacas muito gordas como muito magras correm o risco 

de ter problemas metabólicos e doenças, redução na produção de leite e na 

taxa de concepção e dificuldade em parir. 
 

2.4.2 Retenção placentária 

 

A retenção de placenta é a falha na expulsão das membranas fetais, 

ocorrendo durante o terceiro estágio do trabalho de parto. É uma complicação 

comum em ruminantes, principalmente em vacas. As membranas fetais devem 

ser expulsas em menos de oito horas após um parto natural, portanto, 

considera-se anormal uma expulsão que ultrapasse oito a doze horas, 

(REBHUN apud BORALLI, ZAPPA 2012) No bovino a expulsão da placenta 

fisiologicamente ocorre de trinta minutos a oito horas após o parto, a sua não 

expulsão após doze horas é considerada patológica. A separação da carúncula 
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e do cotilédone inicia-se nos últimos meses de gestação, quando ocorrem 

modificações do epitélio placentário e tecido conjuntivo, (PRESTES; 

ALVARENGA, 2006). 

As contrações miometriais são geradas devido a liberação de 

prostaglandina que ocorre após o parto, essas contrações agem eliminando os 

agentes bacterianos e promovendo a restauração do útero para sua morfologia 

normal e regeneração endometrial. A descarga uterina freqüente na segunda 

fase involução uterina é chamada de lóquio, que é formado por: muco, sangue, 

restos de membranas fetais, tecido materno e líquidos fetais, (REBHUN apud 

BORALLI, ZAPPA 2012) 

Infecções na placenta ocorridas por agentes inespecíficos como, por 

exemplo, bactérias que se instalam antes do parto acabam sendo uma causa 

frequente dos processos inflamatórios que acompanham os casos de retenção 

placentária, Existe uma estreita associação entre a retenção placentária e as 

metrites puerperais. Muitos casos de retenção placentária são conseqüentes a 

infecções inespecíficas instaladas durante a fase de dilatação antes do parto 

que, originando placentites, impedem a separação previa da placenta, 

(HORTA, apud BORALLI, ZAPPA 2012) 

A retenção está associada, com mais freqüência, com aborto, distocia e 

nascimentos múltiplos. A metrite ocorre em aproximadamente 50% das fêmeas 

com placentas retidas, e a probabilidade de ocorrência de metrite é vinte e 

cinco vezes maior nessa condição. Outros fatores de risco para a retenção 

placentária: animais idosos, maior duração de gestação, indução com 

hormônios ao parto, anasarca fetal, fetotomia e prolapso uterino, ainda pode 

ser mencionada a remoção forçada da placenta como fator predisponente para 

o surgimento de metrite séptica, (REBHUN apud BORALLI, ZAPPA 2012) 
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Figura 1: Retenção da placenta em vaca Holandesa Fonte:<www.vallee.com.br>. Acesso em 
28 de outubro 2015 

 

 

2.4.3 Distocia 

 

Dificuldades de parto predispõem à ocorrência de endometrite por 

diversas razões. Primeiramente, porque ocorre uma incidência acima do 

normal de retenção de membranas fetais em animais que sofreram distocia. 

Em segundo lugar porque freqüentemente ocorre dano material aos tecidos 

causando desvitalização.Por último, as intervenções obstétricas para a 

correção de distocia aumenta a carga de patógenos no útero (NOAKS apud 

BORALLI, ZAPPA 2012) 

Outro fator de causa são as manipulações descuidadas quanto à 

higiene, visando resolver uma distocia, (REHBUN, apud BORALLI, ZAPPA 

2012) 

 

 

http://www.vallee.com.br/
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.Figura 2: Posição normal do feto, e posições distocicas do feto Fonte: <www.Google.com.br>.  
Acesso em 28 de outubro 2015. 

 

2.4.3 Escore Corporal 

 

A condição ou escore corporal da vaca é uma forma de avaliar o seu 

estado de carne ou gordura através de observações visuais de sua aparência 

externa. Para ser bem prático e objetivo é avaliar as condições físicas dos 

animais. Quantidade gordura e musculatura, são observadas os pontos que 

mais mostram a condições corporal é a gordura subcutânea entre as costelas, 

inserção da cauda, ponta da picanha e região do períneo ou entre pernas. Isso 

passa a ser relativo de acordo com a raça e a genética . Para classificar os 

animais existe uma escala de pontuações que classifica a vaca num 

determinado escore conforme o seu estado de gordura. As vacas são 

classificadas entre valores de 1 a 5 sendo 1= muito magra; 2= magra; 3= média 

(carne branca); 4= gorda; 5= muito gorda,  (BARCELLOS, 2007). 

http://www.google.com.br/
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Figura 3:Grau de escore corporal em vacas.Fonte:<www.ebah.com.br>. Acesso em 28 de 
outubro 2015 
 
 

2.4.4 Brucella abortus  

 

         A brucelose bovina é uma doença infecciosa dos animais e do homem 

(zoonose), de relevância mundial, causada por Brucella abortus. É uma 

importante causa de abortos, acompanhada algumas vezes de infertilidade 

temporária ou permanente, causando grandes perdas econômicas. São 

reconhecidas hoje as seguintes espécies de brucelas e seus biovares: B. 

Abortus (8 biovares),Brucella melitensis (3 biovares), Brucella suis (5 

biovares), Brucella neotomae, Brucella canis, Brucella ovis. Recentemente, 

uma nova espécie isolada de mamífero marinho está sendo estudada quanto à 

sua posição taxonômica dentro do gênero. O biovar 1 de B. Abortus é universal 

e predominante sobre os demais. B. Abortus alcança sua maior concentração 

no conteúdo do útero grávido, no feto e nas membranas fetais, que devem ser 

considerados como as maiores fontes de infecção ,( Radostits, 1989). 

           A via de infecção mais frequente é a oral. Quando uma fêmea aborta, 

elimina através do aborto, ou dos anexos fetais, uma grande quantidade de 

bactérias, contaminando assim o ambiente, Bezerros alimentado com leite 

http://www.ebah.com.br/


23 
 

contendo Brucellas podem albergar a bactéria e eliminá-la com as fezes 

contaminando assim o meio ambiente, (Poester, 1997). 

 

2.5 Classificações de endometrite 

 

2.5.1 Metrite 

 

A Metrite é uma Inflamação severa que envolve todas camadas do 

útero.que são: endométrio, submucosa, muscular e serosa, (BONDURANT, 

apud JUNIOR 2011) .Geralmente ocorre nos primeiros  21 dias pós-parto.é 

caracterizada pelo aumento elevado  das  secreções vermelha e marrom  

purulenta do úteroque geralmente são de odor putrito, (SHELDON et al., 2006). 

As metrites podem ser classificadas em 3 graus Sheldon (2006) de acordo com 

a sua gravidade: Grau 1 – não há sinais sistémicos, apenas o útero se encontra 

aumentado e há corrimento purulento, até 21 dias após o parto; Grau 2 ou 

metrite puerperal – útero aumentado de tamanho, corrimento purulento e fétido, 

associada a sinais sistêmicos (diminuição de produção de leite, inapetência, 

apatia, temperatura > 39,5ºC) e por ser uma situação dolorosa os animais 

podem ter o dorso arqueado; Grau 3 ou metritetoxémica – animais com os 

sinais da metrite puerperal e com sinais de toxémia (inapetência, extremidades 

frias, depressão, colapso). Este último grau tem um prognóstico muito 

desfavorável. O maior fator de risco é a retenção placentária, (LEBLANC apud 

Bainy 2012) 

 

 

 

2.5.2 Endometrite clínica 

 

A endometrite clínica tem como característica principal a presença de 

secreção vaginal purulenta encontradas na vagina dos animais acometidos 21 

dias ou mais após o parto, mucopurulenta (aproximadamente 50% pus, 50% 

muco) ou catarral, detectada na vagina 26 ou mais dias pós-parto (LEBLANC 

apud Bainy 2012) 
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2.5.3 Endometrite subclínica 

 

A endometrite subclínica é uma doença de natureza crônica e é 

caracterizada pela presença de neutrófilos na citologia uterina na ausência de 

sinais clínico de inflamação como o exsudato purulento (SHELDON apud 

SANTOS, 2010).  

Esse tipo de endometrite é causado geralmente por algum trauma 

mecânico favorecendo o ingresso bacteriano no lúmen uterino, favorecido pelo 

nível de progesterona da fase diestral (PALMA, 2001). 

Vacas com retenção de placenta, metrite, ou apenas febre sem sinais 

clínicos tem o dobro do risco de desenvolverem endometrite subclínica após 30 

dias pós-parto. No entanto, há redução gradativa na prevalência da 

endometrite subclínica conforme a lactação progride nos primeiros dois meses 

pós-parto. Não se sabe exatamente a razão para a redução na fertilidade de 

vacas de leite com endometrite subclínica, mas vacas com endometrite 

subclínica têm maior expressão gênica de mediadores inflamatórios, o que 

pode afetar o estabelecimento e manutenção da gestação (SANTOS, 2010). 
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Figura 4: Muco vaginal característico de cio, grau 0 (claro ou translúcido), 1 (muco contendo 
flocos de branco ou pus esbranquiçado), 2 (exsudato contendo material quase branco ou 
branco mucopurulento) 3 (exsudato contendo ≥50% de material purulento, usualmente branco 
ou amarelo ocasionalmente sanguinolento. Fonte: SHELDON et al. (2006). 

 

 

2.5 Prevenção 

 

Algumas medidas preventivas consistem em controlar a ocorrência de 

infecções, abortos, gestações gemelares, distocias, cesarianas e retenção de 

placenta, por meio da adoção de critérios ao selecionar os reprodutores e/ou 

sêmen a serem utilizados nos programas reprodutivos. O fornecimento de 

dietas adequadas durante o período seco e no início da lactação também 

contribui para minimizar o risco de ocorrência de doenças nesse período 

(Sheldon 2007). Cuidados com a sanidade do rebanho, higiene do ambiente 

durante o periparto, conforto dos animais e diminuição da necessidade de 

assistência ao parto também são métodos de controle recomendados 

(Sheldon, 2007). 
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2.6 Patogenia 

 

Entre os agentes infecciosos relacionados às infecções uterinas, 

predominam Streptococcus, Staphylococcus, Escherichia coli, Proteus spp. 

eActinomycespyogenes, produzindo infecções isoladas ou mistas, assim como 

Clostridium spp, Micrococcus, Pseudomonas spp., Enterobacter spp. Brucella 

abortus. e Bacillus spp, (ANDRADE, 2005). Esses agentes etiológicos 

alcançam o útero pela vagina através do coito, inseminação e parturição, e, às 

vezes, através da circulação. A maioria dos animais sofre contaminação 

bacteriana do útero após o parto, retenção placentária porémsob circunstâncias 

normais essa flora é rapidamente eliminada. Porém, em vacas que 

desenvolvem endometrite, essa flora bacteriana não é eliminada da região 

uterina, causando inflamação do endométrio, assim, a determinação da 

ocorrência de endometrite está diretamente relacionada ao nível de 

contaminação por bactérias no útero, (NOAKS et al., 2001). 

 

2.7 Diagnóstico 

 

Normalmente, o diagnóstico é simples, e envolve o histórico de parto 

recente, com sinais de toxemia e descarga uterina fétida, (GILBERT,2006). 

Os sinais clínicos de endometrite são comuns observados entre 2 a 8 

semanas após o parto variando dessa ligeira opacidade do muco estral, até 

ligeiro aumento do útero que poderá conter quantidades variáveis de lóquios, 

(GILBERT,2006). 

Os lóquios são normalmenteeliminados durante as primeiras duas 

semanas após o parto, podendo variar quanto a coloração desde vermelho 

escuro ou castanho, até o branco se a involução uterina sofreu retardo, o 

corrimento dos lóquios poderá dar continuidade até 30 dias após o parto . O 

corrimento dos lóquios não e anormal a menos que o liquido seja fétido ou a 

vaca apresente outros sintomas clínicos (GILBERT,2006). 

Através da palpação retal, pode-se diagnosticar endometrite, entretanto 

apenas em casos muito avançados, quando existem espessamento e edema 

das paredes, além de conteúdo líquido abundante no útero. Notam-se as 
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paredes do útero espessadas (“útero borrachudo”) ou o útero caído na 

cavidade abdominal. A palpação retal, apesar de permitir ocasionalmente 

diagnosticar certos casos de metrite, não é um meio de eleição para esse 

diagnóstico, (PIMENTEL, 2001). 

O Ultrassom é um dos métodos mais utilizados para o diagnóstico de 

endometrite, porque permite a visualização da presença de líquido no útero,a 

vantagem desse método de diagnostico é que o resultado é imediato porém, a 

ausência de líquidos não descarta a presença de endometrites leves. Quanto 

maior a quantidade de líquidos dentro do útero maior será o grau de possível 

contaminação bacteriana, (KASIMANICKAM apud Bainy 2012) 

  

 

 

Figura 5:Imagem ultrassonográfica de cortes transversais do útero de vacas. A - presença de 
líquido ecogênico no lúmen uterino, caracterizando uma endometrite de grau 1 e B - presença 
de conteúdohiperecóico no lúmen uterino, caracterizando umaendometrite grau 2 (B).Fonte: 
Bainy (2012) 
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A vaginoscopia é um importante meio auxiliar no diagnóstico das 

endometrites, porém tem suas limitações. É importante que o exame através 

do espéculo vaginal seja realizado durante o período de cio, pois a cérvix 

encontra-se aberta e pode-se melhor avaliar a qualidade do muco que flui do 

útero através da cérvice. O exame vaginal durante o diestro pode resultar num 

falso negativo, já que nessa fase a cérvice encontra-se, geralmente, seca. O 

prolapso do primeiro anel pode ser indicativo de problemas uterinos, 

(PIMENTEL, 2001). 

 

 

 

 

 

 
Figura 6:Exame de Vaginoscopia.Fonte:www.mgar.com.br/clinicabuiatrica/aspgenitalf.asp 
Acesso em 28 de outubro 2015 

 

2.8 Tratamento 

O princípio geral do tratamento de endometrite é reduzir a carga de 

bactérias patogênicas, melhorar as defesas do útero e os mecanismos de 

reparo e, assim, deter e reverter as alterações inflamatórias que prejudicam a 

fertilidade (LEBLANC et al., 2002) escolha da substância a ser utilizada na 

http://www.mgar.com.br/clinicabuiatrica/aspgenitalf.asp
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terapia IU deve ser criteriosamente avaliada, pois algumas substâncias 

promovem irritação com conseqüente descamação do endométrio por exemplo 

a solução de Lugol e a oxitetraciclina são relatadas como irritantes, podendo 

causar necrose de coagulação no endométrio, a prostaglandina F2α deve ser 

utilizada como tratamento, com o objetivo de promover a luteólise, induzir o 

estro, possibilitar o aumento natural da concentração de estrógeno e regular a 

função imunológica, resultando no aumento da capacidade do útero de 

combater a infecção (Lewis, 1997; Sheldon, 2007) 

 

 

 
Figura 7: Infusão intra-uterina, comum e bem empregada ao tratamento 
Fonte:<www.mimvet.blogspot.com.br>. Acesso em 28 de outubro 2015. 

 

 

  

http://www.mimvet.blogspot.com.br/
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A principal conseqüência das endometrites é a interferência direta na 

taxa de prenhes, em que vacas doentes ficam por um longo tempo vazias, com 

conseqüentes prejuízos nos índices reprodutivos e produtivos do rebanho. 

Diante dos estudos efetuados durante este trabalho pode se verificar, 

que as endometrites estão relacionadas em maior parte pelo manejo e falta de 

higiene, as quais após repetidos casos de inflamação do endométrio não há 

muita eficácia nos prognósticos. 

Para que não haja problemas econômicos e para uma possível 

diminuição no problema se houver um maior cuidado na prevenção, ou seja no 

manejo alimentação e higiene. 
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