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RESUMO 

 

As patologias reprodutivas apresentam uma casuística frequente na clínica médica e cirúrgica de 
pequenos animais, sendo a piometra a de maior incidência, precedida por distocias, tetania puerperal, 
torção uterina e prolapso. O presente trabalho visa uma revisão bibliográfica sobre as principais 
patologias apresentadas na clínica, e um estudo retrospectivo das principais patologias reprodutivas 
atendidas no Hospital Veterinário de pequenos animais das Faculdades Integradas de Ourinhos, no 
período de janeiro de 2014 a junho de 2015, levantando dados sobre a real situação e casuística de 
enfermidades reprodutivas no Brasil, uma vez que a literatura no nosso pais é muito escassa sobre o 
seguinte tema. Os resultados do presente trabalho, evidenciaram a grande incidência de piometra e 
distocia, como as patologias de maior ocorrência na clínica cirúrgica, assim como a literatura 
descreve, também ressalta o grande número de fêmeas atendidas que apresentaram patologias 
mamárias, levando a atenção para a relação de fêmeas castradas e inteiras atendidas. Os dados 
obtidos podem assim, guiar os estudos futuros a respeito do tema. 

 

Palavras-chave: Patologias. Reprodutivas. Mamárias. Incidência.  
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ABSTRACT 

 

Reproductive disorders present a common series in the medical and surgical clinic for small animals, 
and the piometra most prevalent, preceded by dystocia, puerperal tetany, uterine prolapse and twist. 
This study aims to review the literature on the main pathologies presented in the clinic, and a 
retrospective study of the main reproductive pathologies treated at the Veterinary Hospital of small 
animals of the International College of Ourinhos from January 2014 to june 2015 collecting data on the 
actual situation and series of reproductive diseases in Brazil since the literature in our country is very 
scarce on the following topic. The results of this work showed a high incidence of piometra and 
dystocia, as the higher incidence of diseases in the surgical clinic, as well as the literature describes 
also highlights the large number of serviced females who had breast pathologies, bringing attention to 
the relationship of answered castrated and entire females. The data can thus guide future studies on 
the subject. 

 
Key words: Disorders. Reproductive. Breast. Incidence. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo Santos e Fragata (2008), os quadros emergenciais reprodutivos 

nas fêmeas são freqüentes na clínica médica e cirúrgica de pequenos animais no 

Brasil, sendo os mais comuns piometra, distocias, tetania puerperal, torção uterina e 

prolapso uterino.  Biddle e Macintire (2000) acrescentam além das causas citadas a 

Mastite. 

Em um estudo retrospectivo, foi feito o levantamento dos casos 

emergenciais reprodutivos, de 22 meses, no Hospital Veterinário Montenegro em 

Portugal, no qual observou que as emergências reprodutivas representavam 4,3 % 

dos animais internados no período estudado, e a piometra correspondia a maior 

causa de internação, precedida de cesarias para parto distócico, ovariohisterectomia 

por morte fetal, mastites e metrites (MONTENEGRO, 2010). Porém, apesar da 

dificuldade de obtenção dos dados sobre a prevalência de problemas reprodutivos 

na rotina médica-veterinária de clínicas e hospitais, acredita-se que a prevalência de 

atendimentos seja maior no Brasil que nos países em que a castração é 

amplamente realizada nos animais de companhia como método contraceptivo.  

A piometra é relatada como a mais comum das afecções reprodutivas de 

urgência e emergência, devido à freqüência e gravidade (GARCIA FILHO et al., 

2012). É caracterizada por uma hiperplasia endometrial cística (HEC) do endométrio, 

com envolvimento de bactérias que levam a uma infecção (COSTA, et al., 2007), 

que pode afetar aproximadamente 66% das fêmeas acima de nove anos, porém 

Martins (2007) não especifica se a porcentagem é em fêmeas castradas ou inteiras. 

Para Nelson e Couto (2010) a idade média nas cadelas para desenvolvimento de 

piometra é de 6,5 a 8,5 anos e nuliparas tem 6 vezes maior risco de desenvolverem 

piometra. 

Já as distocias têm uma predominância de 5% a 6% em gestações de 

cadelas e gatas, sendo muito maior em algumas raças específicas como gatas 

Devon rex no Reino Unido que chegam a 18% e 100% nos bulldogs Ingleses nos 

Estados Unidos (NELSON; COUTO, 2010). Segundo Biddle e Macintire (2000) os 

quadros de distocia são definidos como a incapacidade na expulsão do feto do útero 

no momento do parto, ainda para um diagnóstico eficaz, rápido e preciso é 
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importante conhecer as 3 fases do trabalho de parto e identificar as causas da 

distocia. 

A eclampsia também mencionada como hipocalcemia puerperal ou tetania 

puerperal ocorre devido à queda nos níveis de cálcio no período pré e pós-parto, 

tanto em cadelas quanto em gatas (SANTOS; FRAGATA, 2008). Em geral o quadro 

de tetania puerperal ocorre no período do pico de lactação (mais ou menos 3 

semanas após o parto) (SANTOS; FRAGATA, 2008) e raramente ocorre durante a 

gestação, tanto em cadelas quando em gatas, sendo as cadelas mais comuns de 

desenvolverem a patologia (JACKSON, 2006). Fatores como uma suplementação 

excessiva de cálcio durante a gestação, ninhadas numerosas, desequilíbrio 

alimentar e ainda cadelas pequenas superexcitáveis, possuindo peso menor que 10 

kg são mais susceptíveis a apresentarem a doença (SORRIBAS, 2006), ainda 

Santos e Fragata (2008) correlaciona a hipocalcemia excessiva devido à fase de 

formação óssea dos fetos e produção leiteira no final da gestação. 

A torção uterina é rara nas fêmeas domésticas, gatas e cadelas, porém 

quando ocorre, acometem mais gatas, e ocorre durante a gestação próxima ao parto 

(BIDDLE; MACINTIRE, 2000), podendo acometer um corno, ambos ou todo o útero. 

As causas não são esclarecidas, mas relacionam-se como contribuintes os 

movimentos fetais excessivos e, o exercício da mãe no final da gestação, e ainda a 

relatos de desenvolvimento de torção uterina secundária a piometra (SANTOS; 

FRAGATA, 2008). Bicca (2013) acrescenta como causas o comportamento de saltar, 

correr e rolar durante a gestação, contrações uterinas prematuras no final da 

gestação, aborto parcial, fraqueza hereditária ou variações no comprimento e 

mobilidade dos ligamentos uterinos e ovarianos. 

O prolapso uterino é uma emergência de ocorrência rara, porém quando 

acontece, atinge com maior freqüência as gatas do que as cadelas, podendo ocorrer 

durante o parto ou após o parto, quando a cérvix está dilatada, ocorrendo assim a 

eversão uterina, podendo haver protusão do útero pela cérvix e vagina (SANTOS; 

FRAGATA, 2008). O útero pode proplapsar apenas até a vagina cranial, não 

havendo exposição externa, nesse caso recebe a classificação como prolapso 

Uterino Incompleto, mais difícil de ser diagnosticado, e quando ocorre à total 

protusão pelo canal vaginal, havendo exposição do órgão é denominado prolapso 

uterino completo (MONTENEGRO, 2010). Os fatores envolvidos como causas, 
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descritos são: relaxamento ou atonia uterina, excessivo relaxamento da pélvis e 

regiões perineais, severo tenesmo durante ou depois do parto, e ou incompleta 

separação placentária (MONTENEGRO, 2010), e a duração da exposição do órgão 

pelo canal vaginal pode determinar a gravidade, com isquemia ou necrose deste 

(SANTOS; FRAGATA, 2008) bem como o comportamento de lambedura do órgão 

exposto, pelas gatas, resultando em lesões (JACKSON, 2006). 

 A mastite é a reação inflamatória da glândula mamaria a infecções por 

bactérias, por agressões químicas, térmicas ou mecânicas (amamentação), levando 

a aumento de volume da glândula, calor e vermelhidão (DORIA, 2009). Os animais 

podem ser trazidos a clinica sem sinais aparentes da doença, bem como em estado 

de choque séptico (BIDDLE; MACINTIRE, 2000). Comum em cadelas e rara em 

gatas pode acontecer em um ou mais glândulas lactantes, principalmente na fase 

pós-parto ou em fêmeas com pseudociese, as causas são infecção bacteriana 

ascendente, disseminação hematógena, trauma e falta de higiene (BIDDLE; 

MACINTIRE, 2000). 

Sabe-se que o Brasil é um país com pouca conscientização da população 

quanto à importância da castração de animais de pequeno porte e pouco incentivo à 

castração por parte dos governantes. Em vários outros países, a castração é uma 

medida muito utilizada como método de controle populacional de animais de 

companhia e controle sanitário de doenças. Além disso, a castração é um importante 

método de controle de doenças do trato reprodutivo dos animais, o que pode ser um 

grande incentivo para que os proprietários procurem atendimento veterinário para 

realização da castração. A castração eletiva é um procedimento cirúrgico realizada 

em animais sadios e com riscos controlados, enquanto que muitas vezes os animais 

estão debilitados quando necessitam de cirurgias ou atendimentos clínicos por 

consequência de patologias reprodutivas. 

O presente trabalho tem por objetivo fazer uma revisão de literatura sobre as 

principais patologias reprodutivas atendidas na clínica médica e cirúrgica, e 

complementar com um estudo retrospectivo da casuística reprodutivas atendidas no 

Hospital Veterinário (HV) de pequenos animais das Faculdades Integradas de 

Ourinhos (FIO) no período de janeiro de 2014 a junho de 2015. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

      2.1. Piometra 

 

2.1.1. Etiopatogenia 

       

A piometra é uma enfermidade comum na clínica médica e cirúrgica, 

caracterizada pelo acúmulo de secreção purulenta no interior do útero, que acomete 

tanto gatas quanto cadelas de meia idade, mais as cadelas do que as gatas, onde a 

faixa etária de animais acometidos, corresponde de sete a nove anos (CÔTÉ, 2007; 

NELSON; COUTO, 2010; MARTINS, 2007). 

O desenvolvimento do quadro de piometra está relacionado ao período de 

diestro normal, que dura aproximadamente 70 dias em uma cadela não gestante, 

onde o corpo lúteo (CL) do ovário produz progesterona, e esta estimula a atividade 

secretória das glândulas do endométrio, diminuindo a atividade miometral, 

propiciando a retenção de secreção e assim tornando-se um meio de cultura (MC 

PHAIL, 2014;). É sabido que com o decorrer da idade e após inúmeros ciclos estrais, 

estes aspectos relacionados ao longo período de exposição do útero à progesterona 

durante o diestro, promove o desenvolvimento da HEC que está relacionada com o 

desenvolvimento de piometra.  

A piometra de coto, também chamada de síndrome do ovário remanescente 

se dá após uma ovariohisterectomia (OHE) onde tecido ovariano continue presente, 

tal tecido capaz ainda de estimular a produção hormonal e propiciar o 

desenvolvimento de Piometra (ALEIXO, et al, 2009; MC PHAIL, 2014). A secreção 

das glândulas endometriais se acumula no interior do útero, onde a drenagem não é 

feita pela inibição da contração miometral pela ação da progesterona e forma um 

ambiente propício para colonização de bactérias e desenvolvimento de Piometra 

(ALVARENGA, et al., 1995). 

Outros fatores ainda estão relacionados ao desenvolvimento de Piometra 

como a aplicação de estrogênio no diestro que eleva a quantidade de receptores 

uterinos de progesterona o que facilita o desenvolvimento do quadro (MC PHAIL, 

2014; NELSON; COUTO, 2010), tratamentos hormonais com progestagenos e 
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irregularidades no ciclo estral em cães e, em gatas, a pseudogestação e doenças 

ovarianas como o tumor de células da granulosa (CÔTÉ, 2007). 

Comumente a bactéria mais encontrada na Piometra é a Escherichia Coli, 

normalmente encontrada na vagina, tornando esta a principal via de fonte de 

infecção (ROZANSKI; RUSH, 2007). Coggan et al, (2004) cita como possível 

explicação para a colonização dessa bactéria no útero, a sua capacidade de se unir 

aos sítios específicos antigênicos no endométrio e miométrio, estimulados pela 

progesterona. A flora fecal, o trato urinário e uma bacteremia transitória são fontes 

de contaminação uterina (MC PHAIL, 2014). 

Em um trabalho Coggan (2008) isolou e cultivou o liquido intrauterino de 100 

cadelas com piometra, e em 76,6% dos casos a bactéria isolada foi E. Coli; outras 

bactérias, porém em menor quantidade também foram isoladas, como Klebsiella 

pneumoniae subsp. Pneumoniae, Citrobacter diversus, Staphylococcus kloosii, 

Streptococcus spp. Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp. Proteus mirabilis, 

Morganella morgani, Klebsiella pneumoniae subsp. Azanae, Staphylococcus 

schleiferi subsp. Coagulans, Staphylococcus intermedius, Staphylococcus 

epidermidis, Streptococcus canis, Corynebacterium jeikeium, Enterococcus faecium. 

A Piometra pode ser aberta, quando a cervix se encontra aberta e assim 

apresenta uma descarga purulenta, mucosa, mucopurulenta ou hemorrágica, ou 

fechada onde não ocorre corrimento (CÔTÉ, 2007). Segundo Nelson e Couto 

(2010), o corrimento purulento ou sanguinolento é achado em 85% dos casos, este 

corrimento na piometra aberta atua como importante meio de cultura, favorecendo 

ainda mais a ascendência de bactérias para o útero, e no caso da fechada onde não 

ocorre o corrimento a patologia é caracterizada como um estado mais grave (CÔTÉ, 

2007). 

Os sinais comumente aparecem no período do diestro ou no começo do 

anestro, com histórico onde a fêmea esteve no cio de quatro a oito semanas 

anteriormente ou que recentemente fez uso de hormônios esteroidais, em 

tratamentos, ou como método contraceptivo (NELSON; COUTO, 2010), outros sinais 

incluem letargia, anorexia, desidratação, vômito, diarréia, perda de peso, poliúria, 

polidpsia e distensão abdominal e vão depender do estágio e gravidade do quadro 

endotoxêmico (BIDDLE; MACINTIRE, 2000; CÔTÉ, 2007; NELSON; COUTO, 2010). 
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      2.1.2 Diagnóstico 

 

É baseado no histórico e suspeita da fêmea com sinais clínicos após período 

de diestro ou aplicação de progesterona exógena, palpação onde pode-se notar um 

aumento do volume abdominal, exames complementares como hemograma e 

bioquímico e o método confirmatório se da por diagnóstico por imagem, radiografia 

ou ultrassonografia (CHEN, et al, 2007). 

Ao exame físico as fêmeas com piometra aberta podem apresentar secreção 

vaginal que varia de sanguinolenta a mucopurulenta, letargia, desidratação, 

depressão, hiporexia, polidpsia, anorexia e vômitos, em casos de piometra fechada 

o animal pode apresentar distensão e sensibilidade álgica no abdômen 

(GORRICHO; CAMPOS, 2012). 

O hemograma evidencia uma neutrofilia com desvio à esquerda, monocitose 

e toxicidade das células brancas, ainda o animal pode apresentar uma contagem de 

leucócitos em casos de piometra fechada que ultrapassam 30.000/µL podendo 

chegar de 100.000 a 200.000, leucopenia degenerativa com desvio à esquerda que 

pode indicar processo infeccioso como septicemia e anemia não regenerativa (MC 

PHAIL, 2014); hiperproteinemia, hiperglobulinemia e azotemia podem ser resultados 

ao exame bioquímico (BIDDLE; MACINTIRE, 2000). Gorricho e Campos (2012) 

ressaltam que mesmo a ausência de alteração nos níveis de Leucócitos não 

significa que o animal não possui a patologia piometra, Mc Phail (2014) relata que 

em piometras abertas é geralmente encontrado uma contagem normal de leucócitos. 

O diagnóstico conclusivo é realizado ao exame de ultrassonografia, onde se 

observa espessamento da parede uterina, com presença de conteúdo fluido 

heterogêneo que varia de hipoecóico a anecóico, descartando os diagnósticos 

diferenciais como gestação (BIDDLE; MACINTIRE, 2000). 

 

      2.1.3 Tratamento 

 

A escolha do tratamento dependerá da opção do proprietário em relação a 

manter a capacidade reprodutiva do animal (animais de alto valor), o estado do 

animal e o tipo de piometra (aberta ou fechada) (NELSON; COUTO, 2010). 

O tratamento deve ser rápido para evitar que a septicemia, endotoxemia ou 

ambas ocorram. Quando não presentes; uma fluidoterapia e antibioticoterapia 
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devem ser empregadas previamente antes do procedimento cirúrgico quando este 

for escolhido, a fim de evitar o choque e desidratação (ROSANSKI; RUSH, 2007; 

NELSON; COUTO, 2010). 

O uso de antibióticos por dois a três semanas e PGF2α ou antiprogestinas 

(aglepristona) combinada com deprostenol (PGF2 α sintético) é empregado no 

tratamento de piometra aberta. Após a aplicação a secreção vulvar aumenta e os 

sinais melhoram 24 a 48 horas. O uso de antipolissacarídeos ajuda a reduzir as 

endotoxinas (MC PHAIL, 2014). Antibióticos de amplo espectro, como cefazolina, 

enrofloxacina e ticarcilina mais clavulanato, devem ser empregados por via 

endovenosa, até a obtenção dos resultados do teste de sensibilidade antimicrobiano 

(NELSON; COUTO, 2010). 

Caso não haja melhora do quadro clínico é recomendado que a medicação 

de ação ecbólica (drogas que causam contração uterina) e para lise do corpo lúteo 

seja suspensa e o tratamento cirúrgico seja empregado. A correção dos distúrbios 

eletrolíticos, ácido básicos, e azotemia devem ser feitos antes do procedimento 

cirúrgico (OHE) (NELSON; COUTO, 2010). 

Segundo Nelson e Couto (2010) após tratamento medicamentoso a 

recorrência é aproximadamente 20% a 25% no estro seguinte, 19% a 40% nos 

próximos dois anos e sobe para 77% nos próximos 27 meses. 

O tratamento de escolha para a piometra, em cadelas sem fim para a 

reprodução, é a OHE, tendo-se maior atenção a manipulação deste útero que 

dependendo do grau de distensão pode estar friável e com grande possibilidade de 

romper, levando a um quadro de peritonite. Ainda, se houver risco de ruptura, a 

cirurgia deve acontecer dentro do prazo de no máximo seis a 12 horas, e em casos 

de ruptura o abdômen deve ser lavado com solução de cloreto de sódio a 0,9% 

levemente aquecido, e para a antibioticoterapia deve ser empregado combinação de 

antibióticos (LIMA, 2009). 
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  2.1.4 Complicações e Prognósticos 

 

Assim como toda cirurgia, a OHE eletiva apresenta riscos como de 

septicemia, endotoxemia, peritonite e piometra de coto, ocorrendo em 5 a 8% óbito 

mesmo após terapia adequada para o quadro de piometra, principalmente após 

casos de ruptura uterina (57%), (MC PHAIL, 2014), por apresentarem estado clínico 

mais debilitado. 

O prognóstico é bom após cirurgia onde não ocorreu contaminação 

abdominal e houve controle de choque e sepse (MC PHAIL, 2014). 

 

      2.2 DISTOCIA 

 

      2.2.1 Etiopatogenia 

 

É considerada a dificuldade de expulsão fetal do útero, acometendo 

aproximadamente 5% a 6% das gestações em cadelas e gatas (BIDDLE; 

MACINTIRE, 2000; NELSON; COUTO, 2010). 

A gestação em cadelas dura em média de 56 a 72 dias, dependendo da 

contagem a partir da cobertura, já quando ocorre a monitoração endócrina baseada 

no pico de LH, o tempo gestacional é mais especifico, mais ou menos de 65 dias 

mais 1 (PRESTES, 2001). O parto possui três fases. O primeiro estágio ocorre com 

a mudança de comportamento da fêmea, (agitada, ofegante, procura e cava ninhos), 

ocorrendo 48 horas antes do parto. O estágio dois dura  24 horas em cães e 36 

horas em gatas e nesta fase o animal apresenta fortes contrações que culminam na 

expulsão do feto. Já o último estágio, termina com a expulsão completa da placentas 

e tecidos fetais (BIDDLE; MACINTIRE, 2000). 

O parto distócico pode ser consequência de fatores maternos, fetais e 

uterinos. As principais causas maternas envolvem raça e idade, entretanto também  

são consideradas como causas a obesidade, estreitamento do canal pélvico 

conseqüência de fratura antiga ou anormalidade, dilatação cervical insuficiente, 

distúrbios de contração uterina, por motivos de exaustão, torção uterina, ruptura 

uterina e gestação ectópica (MONTANHA, 2012). 
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Alguns animais possuem maior predisposição como a raça Devon Rex 

(felino) no Reino Unido que tem uma prevalência de 18% de acometimento e a raça 

Buldog Inglês (canino) que chega a 100% nos Estados Unidos, assim como alguns 

animais dolicocefálicos, braquicefálicos e animais que foram selecionados por 

possuírem cabeça grande (NELSON; COUTO, 2010). 

As causas fetais envolvem alterações de estática fetal, malformações, fetos 

grandes e morte fetal, no caso de defeitos de estáticas as apresentações mais 

encontradas são transversas, apresentação anterior com flexão de um ou mais 

membros, flexão lateral ou ventral do pescoço, apresentação posterior com retenção 

de ambos os membros posteriores e a presença de dois fetos ao mesmo tempo no 

canal (COSTA, 2010). Segundo Nelson e Couto (2010) ninhadas muito pequenas 

não produzem sinais suficientes para desencadearem o parto, filhotes muito grandes 

possuem maior probabilidade de causar obstrução ou esticar o útero acarretando a 

inércia uterina. 

Para Nelson e Couto (2010) a inércia uterina (60% dos casos) e má posição 

fetal (15%) correspondem aos principais causadores da distocia; sendo a inércia 

uterina a incompetência de desenvolver e manter contrações suficientes no parto, 

podendo ser causada por diversos fatores (genéticos, idade, obstrução mecânica, 

nutrição, etc).  Prestes (2001) divide a Inércia em primária, quando ocorre falha na 

contração uterina, por conseqüência de estímulos endógenos (síndrome do feto 

único, excesso de líquidos fetais, fetos grandes, distúrbio nutricional, infiltração de 

gordura, distúrbio hormonal, ou alteração sistêmica materna) e secundária, devido a 

exaustão do miométrio, devido a obstrução do canal pélvico. 

O animal pode apresentar contrações abdominais, por mais de 20 a 30 

minutos sem expulsão fetal, mais de 4 a 6 horas entre um feto e outro, falha na 

expulsão fetal 24 a 36 horas após queda da temperatura, atitude de morder e lamber 

a região vulvar, gestação que ultrapassa 70 a 72 dias sem sinais de parto, e sem 

expulsão fetal 3 horas após descarga vaginal esverdeada, indicativa de separação 

placentária (MONTENEGRO, 2010). Ainda pode ocorrer secreção vulvar, placenta 

ou membranas fetais no canal, assim como saída parcial de um feto bem como não 

apresentar sinais mesmo ao chegar o dia previsto do parto (NELSON; COUTO, 

2010).  



10 
 

Se a fase dois for iniciada e nenhum feto expulso depois de 4 a 6 horas, 

assim como um tempo maior de 3 horas entre expulsão de um feto para outro, pode 

ser tomado como sinais de distocia, assim como temperatura maior que 39.7ºC em 

cadelas, vômito, diarréia e toxemia (CÔTÉ, 2007) 

 

 

      2.2.2 Diagnóstico 

 

O histórico de gestação, a data prevista para o parto e os sinais 

apresentados pelo animal devem ser avaliados, o exame do períneo deve ser 

realizado primeiramente para avaliar a presença de saída parcial ou não do feto 

(NELSON; COUTO, 2010). A palpação abdominal é realizada para avaliar o tônus e 

a presença dos fetos. O toque digital vaginal é empregado usando luvas estéreis e 

lubrificantes e auxilia na avaliação da presença fetal no canal pélvico (BIDDLE; 

MACINTIRE, 2000). 

Um hemograma e bioquímico completo devem ser requeridos, para avaliar 

causas sistêmicas, a dosagem de progesterona maior que 3ng/ml indica que a 

gestação ainda não atingiu a duração total (NELSON; COUTO, 2010). O exame 

radiográfico se faz útil por demonstrar o tamanho dos fetos, descartar ou evidenciar 

presença de obstrução e deve ser realizado após estabilização do animal, e o 

ultrassom consegue averiguar viabilidade fetal (BIDDLE; MACINTIRE, 2000). 

 

 

      2.2.3 Tratamento 

 

Uma vez as causas de obstrução maternas e fetais eliminadas por meio dos 

métodos de diagnóstico, a terapêutica auxiliar pode ser iniciada. Em alguns casos de 

fêmeas previstas para o trabalho de parto que não apresentarem sinais, podem ser 

realizadas estimulações com exercícios físicos, com o objetivo de desencadear as 

contrações abdominais (BIDDLE; MACINTIRE, 2000; NELSON; COUTO, 2010). 

A aplicação de ocitocina intramuscular pode auxiliar na contração uterina, 

em casos de inércia pode ser usado gluconato de cálcio a 10%, se sinais de 

arritmias forem notados, a medicação deve ser suspensa, assim como se o 
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tratamento medicamentoso for ineficaz a cesariana deve ser o tratamento escolhido 

(BIDDLE; MACINTIRE, 2000).  

A cesariana é indicada nos casos de inércia uterina primária que não 

responde ao tratamento, inércia uterina parcial, inércia uterina secundária, 

estenoses do canal pélvico ou via fetal mole, fetos grandes, excesso ou deficiência 

de líquidos fetais, alterações na apresentação fetal em posição e atitude, morte fetal, 

decomposição, toxemia ou doenças sistêmicas, negligência e como forma profilática 

(PRESTES, 2001) 

  

      2.2.4 Prognóstico 

 

Somente um a 4,5% dos casos de distocia atendidos na clínica médica e 

cirúrgica culminam em morte fetal, o controle gestacional assim como a atenção do 

proprietário e médico veterinário sobre a presença ou ausência de sinais da fêmea 

devem ser observadas, e quanto mais cedo diagnosticados maior as chances de 

uma resolução competente (NELSON; COUTO, 2010). 

 

     2.3 Eclampsia 

 

     2.3.1 Etiopatogenia 

 

A eclampsia também chamada de tetania da lactação, tetania puerperal, 

hipocalcemia puerperal ou tetania puerperal, é ocasionada pela hipocalcemia no 

período pré e pós-parto, sendo mais frequente no período da lactação em cadelas e 

gatas adultas (SANTOS; FRAGATA, 2008; JACKSON, 2006), sendo comum em 

raças pequenas e super excitáveis como chihuahuas, poodles e pequenos terriers, 

um a três semanas após o parto. (BERNARDO, 2010). 

Santos e Fragata (2008) relata que o quadro de hipocalcemia ocorre no 

terço final da gestação, onde acontece uma maior mobilização do cálcio para 

formação dos ossos fetais e para produção de leite. Principalmente no pico de 

lactação, nas três semanas após o parto (BIDDLE; MACINTIRE, 2000). A dieta 

desbalanceada de cálcio e fósforo no período gestacional predispõe uma hipofunção 
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da paratireóide, estimulada pela suplementação excessiva de cálcio nesse período 

(JACKSON, 2006).  Bernardo (2010) acrescenta como causas, além de perda de 

Cálcio pelo leite. O aumento do consumo de cálcio no final da gestação, alimentação 

desbalanceada, a reabsorção intestinal deficiente e alterações na glândula da 

paratireóide. 

Os animais apresentam como sinais mais comuns hiperexcitação, 

hipertermia, sialorréia, tremores, vocalização, taquicardia, taquipnéia, ataxia, tetania 

muscular, convulsões tônico-clônicas e opistótono. O quadro pode rapidamente 

evoluir para insuficiência respiratória, hipertermia ou edema cerebral levando a óbito 

(BIDDLE; MACINTIRE, 2000; SORRIBAS, 2006). Outros sinais como vômito, 

diarréia e alterações comportamentais ocorrem em 20% dos casos (SANTOS; 

FRAGATA, 2008). 

Segundo Bernardo (2010) quando os níveis de concentração de cálcio 

ionizado sanguíneo estão entre 7,5 a 9 mg/dl os sinais são inaparentes, e no caso 

onde ocorre valores abaixo de 7,5 os sinais clínicos se tornam evidentes. 

 

      2.3.2 Diagnóstico 

 

Baseia-se no histórico da fêmea, em que, no período puerperal, apresenta 

os sinais clínicos compatíveis com hipocalcemia. A confirmação é feita pela 

dosagem sérica de cálcio, o qual vai estar em um nível inferior a 7 mg/100ml de 

sangue em cães (SORRIBAS, 2006; SANTOS; FRAGATA, 2008). 

 

      2.3.3 Tratamento 

 

O tratamento de escolha é a aplicação lenta de solução de gluconato de 

cálcio 10%, por via endovenosa, sendo aconselhável o uso de eletrocardiograma e 

auscultação para acompanhamento do animal durante a administração de cálcio, ao 

sinal de qualquer alteração no batimento cardíaco (bradicardia) a infusão deve ser 

suspensa; geralmente a resposta ao tratamento é rápida (BIDDLE; MACINTIRE, 

2000). Segundo Santos e Fragata (2008) a infusão deve ser realizada até a redução 

dos sinais clínicos, e geralmente o volume necessário corresponde de três a 20 ml.  
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Animais com temperatura baixa devem ser aquecidos, as convulsões 

controladas com emprego de Diazepan, após emprego de cálcio por via endovenosa 

de forma lenta, com regressão dos sinais, é indicado uma administração de cálcio 

por via intramuscular ou subcutânea, o que permite a absorção lenta, até que o 

animal consiga ingerir cálcio via oral, prosseguindo com o consumo até que os 

filhotes sejam desmamados (BERNARDO, 2010). 

 

      2.3.4 Prevenção 

 

A dieta balanceada  de cálcio e fósforo (1:1 a 1,2:1) é eficiente para a 

prevenção do quadro de hipocalcemia, sendo desnecessário o uso de 

suplementação de cálcio oral durante a gestação, o que pode agravar o quadro ao 

invés de prevenir (NELSON; COUTO, 2011). 

 

      2.4 Torção Uterina 

 

      2.4.1 Etiopatogenia 

 

Patologia mais comum em gatas, principalmente no período gestacional 

próximo ao parto, podendo acometer um corno, ambos ou todo útero (BIDDLE; 

MACINTIRE, 2000). 

A causa ainda é desconhecida, mas relacionam-se os excessivos 

movimentos fetais e o exercício materno próximo ao parto como contribuintes 

(SANTOS; FRAGATA, 2008). Bicca (2013) acrescenta como causas o 

comportamento de saltar, correr e rolar durante a gestação, contrações uterinas 

prematuras no final da gestação, aborto parcial, fraqueza hereditária ou variações no 

comprimento e mobilidade dos ligamentos uterinos e ovarianos. Mc Phail (2014) 

relata que piometras podem levar a torção uterina pelo aumento do volume intra-

uterino. 

O quadro apresenta sinais agudos, inespecíficos e referentes à dor 

abdominal, o animal pode apresentar distocia, desidratação, distensão abdominal e 

choque (BIDDLE; MACINTIRE, 2000). 
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      2.4.2 Diagnóstico 

 

O diagnóstico é baseado na auscultação abdominal, ultrassonografia e 

radiografia abdominal, mas é fechado por meio da laparotomia exploratória (COTÉ, 

2007; SANTOS; FRAGATA, 2008). 

Quando já houve morte fetal, a ultrassonografia abdominal evidencia fluido 

no interior do útero, ausência de batimentos cardíacos e efusão peritoneal. No 

exame radiográfico observa-se útero aumentado, com presença de fluido, esqueleto 

fetal, e gás intra uterino ou gás no feto (SANTOS; FRAGATA, 2008). 

 

      2.4.3 Tratamento 

 

O tratamento suporte, com fluidoterapia e antibióticos, deve ser iniciado 

antes do procedimento cirúrgico, OHE, a fim de combater e evitar o choque 

(BIDDLE; MACINTIRE, 2000). A cesariana deve ser feita, se os fetos apresentarem-

se viáveis (SANTOS; FRAGATA, 2008). 

 

      2.4.4 Prognóstico 

 

Côté (2007) relata um prognóstico bom, para os casos onde a terapia 

suporte e a cirurgia forem realizadas precocemente, e um prognóstico de reservado 

a ruim para os casos onde ocorreu a evolução do quadro para choque. 

 

      2.5 Prolapso Uterino 

 

      2.5.1 Etiopatogenia 

 

 O prolapso é caracterizado pela eversão e protusão do útero pela cervix e 

vagina, de ocorrência rara, mas de acometimento maior em gatas (SANTOS; 

FRAGATA, 2008), pode acometer um corno, ou ambos, e ocorre durante ou após o 

parto, quando a cervix está dilatada. O útero pode encontrar-se isquêmico ou 

necrótico, dependendo do tempo de exposição (BIDDLE; MACINTIRE, 2000). 
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Os fatores envolvidos como causas, descritos são, relaxamento ou atonia 

uterina, excessivo relaxamento da pélvis e regiões perineais, severo tenesmo 

durante ou depois do parto, e ou incompleta separação placentária, distocias, 

manobras obstétricas inapropriadas e filhotes grandes (SORRIBAS, 2006; 

MONTENEGRO, 2010). Os animais podem apresentar dor, postura anormal, 

aumento do volume em região perineal, disúria, inquietação, tenesmo e lambedura 

no local. Pode haver sinais de choque em casos onde ocorra o rompimento da 

artéria uterina ou ovariana (SANTOS; FRAGATA, 2008). 

 

      2.5.2 Diagnóstico 

 

No exame vaginal, pode ser visto a mucosa uterina projetada pela vulva, ou 

palpada quando presente na vagina cranial. A vaginoscopia auxilia na exclusão do 

diagnóstico diferencial de prolapso vaginal ou neoplasias (SANTOS; FRAGATA, 

2008). 

 

      2.5.3 Tratamento 

 

Para Jackson (2006), nos casos recentes e sem complicações após 

anestesia geral, o órgão pode ser limpo e colocado novamente em seu lugar 

infundindo o útero com uma solução salina aquecido para que ele retorne à sua 

posição natural. 

A ocitocina (2 a UI) pode ser aplicada para auxiliar na involução uterina. 

Uma sutura do útero à parede abdominal pode ser feita para evitar recidivas e, em 

casos onde o útero apresenta graves lesões, é indicado a retirada deste (JACKSON, 

2006). Nos casos graves onde há sinais de hemorragia e choque, devido a ruptura 

da artéria uterina, nesses casos a terapia com fluidoterapia e transfusão deve ser 

empregada imediatamente, a fim de corrigir choque hipovolêmico, quando existe, 

para depois realizar a laparotomia exploratória emergencial (SANTOS; FRAGATA, 

2008). 
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      2.6 Mastite 

 

      2.6.1 Etiopatogenia 

 

A mastite, é a inflamação ou infecção bacteriana da glândula mamária 

lactante, podendo acometer uma ou mais glândulas. Ocorre comumente no período 

pós-parto e nas pseudogestação de cadelas, sendo raro em gatas (NELSON; 

COUTO, 2010; BIDDLE; MACINTIRE, 2000). 

Segundo Jackson (2006) as bactérias envolvidas são Streptococos, 

Estafilococos e E. coli, as lesões são causadas por traumas devido as unhas dos 

filhotes, ou por contato do tecido com superfícies sólidas e abrasivas; o momento de 

maior ocorrência se dá nas duas primeiras semanas de lactação. 

O animal apresenta febre e o tecido glandular fica quente, edemaciado e 

doloroso, podendo evoluir para abscessos. Os abscessos podem romper e liberar  

secreção purulenta. Caso o quadro não seja tratado pode haver evolução para 

toxemia e septicemia caracterizando doença emergencial (JACKSON, 2006). 

 

      2.6.2 Diagnóstico 

 

O histórico clínico, (fêmea em período de amamentação e sinais clínicos), 

são fundamentais para a obtenção do diagnóstico. A citologia do tecido mamário 

auxilia no reconhecimento das bactérias envolvidas na infecção e assim influencia 

na escolha do antibiótico (BIDDLE; MACINTIRE, 2000). 

 

      2.6.3 Tratamento 

 

A fluidoterapia e antiinflamatórios não esteroidais devem ser empregados 

como suporte. O uso de compressas com água morna sobre as glândulas auxilia na 

redução de edema (JACKSON, 2006; NELSON; COUTO, 2010). 

A antibioticoterapia deve ser iniciada, amoxicilina e as cefalosporinas podem 

ser usadas por alcançar concentrações adequadas no tecido glandular infectado, 

são eficazes contra a maioria dos agentes e seguras para os neonatos. Estes 

antibióticos devem ser usados até a obtenção do teste de sensibilidade que guiará a 

escolha do melhor medicamento (NELSON; COUTO, 2010). 
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Os abscessos e gangrenas da glândula mamária devem ser drenados e 

removidos cirurgicamente, empregando a técnica de mastectomia. Os filhotes devem 

ser removidos do contato com a mãe enquanto a terapia medicamentosa for 

instituída (BIDDLE; MACINTIRE, 2000). Porém, segundo Nelson e Couto (2010), os 

filhotes devem ser mantidos amamentando na fêmea desde que ela permita e 

produza alimento de qualidade. Para isso, o ganho de peso e a nutrição dos filhotes 

devem ser acompanhados e, se qualquer alteração for detectada, pode se lançar a 

utilização de nutrição e suplementação complementar. 

 

 

3. OBJETIVOS  
 

Avaliar o número de cadelas fêmeas atendidas no hospital Veterinário das FIO 

em relação: 

 

 Incidência de patologias reprodutivas; 

 Incidência de patologias mamárias; 

 Relação com estado reprodutivo; 

 

3.1. JUSTIFICATIVA 

 

O presente trabalho justifica-se pela importância de determinação da casuística 

de patologias reprodutivas atendidas no Hospital Veterinário das Faculdades 

Integradas de Ourinhos, para uma maior avaliação e compreensão da relação da 

castração, como medida preventiva no desenvolvimento de patologias 

reprodutivas e neoplasias mamárias. 

 

 

4. MATERIAL 
 

Foram utilizadas informações obtidas a partir de prontuários dispostos no 

arquivo do Hospital Veterinário das Faculdades Integradas de Ourinhos (HV-FIO) do 

período de janeiro de 2014 a junho de 2015. Ressalta-se que os dados foram 
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obtidos a partir do consentimento da Diretoria do Hospital Veterinário das FIO e que 

em nenhum momento houve quebra de sigilo quanto ao nome do tutor ou do animal 

utilizados para realização do presente trabalho.  

Foram coletados dados quanto à número de animais atendidos no total, sexo 

destes, separando as fêmeas e machos, quando fêmeas foram levantados os dados 

ao estado reprodutivo, idade e motivo e ou patologia reprodutiva apresentada. 

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

No período de janeiro de 2014 a junho de 2015, foram atendidos 1719 

(100%) animais, sendo destes 863 (50,38%) fêmeas e 853 (49,62%) machos, das 

fêmeas atendidas no geral (863), 173 (20,16%) foram atendidas na rotina 

reprodutiva (Figura 1). 

 

Figura 1. Número de animais atendidos no Hospital Veterinário de Pequenos Animais das Faculdades 
Integradas de Ourinhos (HV-FIO), no período de janeiro de 2014 a junho de 2015. 
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Figura 2. Número de atendimentos e porcentagem de fêmeas atendidas na rotina reprodutiva (total de 

casos = 173 casos) durante o período de janeiro de 2014 a junho de 2015 no Hospital Veterinário de 

Pequenos Animais das Faculdades Integradas de Ourinhos, Ourinhos-SP. 

 

Dos animais atendidos na rotina reprodutiva geral, totalizando 173 animais, 

separamos, os com patologias reprodutivas correspondendo a 26,58% (46 fêmeas), 

patologias mamárias 32,94% (57 fêmeas) e 67,96 % animais (70 fêmeas) que 

vieram apenas para procedimentos eletivos. (Figura 3). 
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Figura 3. Número de casos e porcentagem de fêmeas que apresentaram patologias reprodutivas e 

patologias mamárias de um total de 173 atendimentos na Rotina Reprodutiva durante o período de 

janeiro de 2014 a junho de 2015 no Hospital Veterinário de Pequenos Animais das Faculdades 

Integradas de Ourinhos, Ourinhos-SP. 

Dentro da casuística de patologias reprodutivas atendidas no período 

estudado, a Piometra foi a enfermidade com maior apresentação, 21 (45,65%), 

coincidindo com a afirmação descrita por vários autores (GARCIA FILHO, et al, 

2014; SANTOS; FRAGATA, 2008; MONTENEGRO, 2010), que colocam a patologia 

referida como a de maior incidência dentro das patologias reprodutivas, seguida por 

partos Distócicos, que no presente trabalho também representou a patologia de 

segunda maior incidência representando 30,44% dos casos (14 fêmeas) (Fígura 4). . 

A idade média das fêmeas do presente trabalho que desenvolveram a 

patologia foram de 61,90% acima dos 7 anos, e 38,10% igual ou inferior a 6 anos 

(Gráfico 6), compatível com o que é descrito por Côté, (2007); Nelson e Couto, 

(2010); e Martins, (2007) que relatam a incidência de Piometra em fêmeas com mais 

de 7 anos. 

Ainda, ocorreram 4 (8,7%) casos de Psceudociese, 4 fêmeas (8,7%) com 

Mastite, 1 caso (2,17%) apenas de Prolapso Uterino, 1 caso (2,17%) de Prolapso 

Vaginal e 1 caso (2,17%) de Piometra de Coto. Um caso de prolapso uterino em 
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cadela foi atendido durante o período avaliado, porém, não foram recebidos casos 

de Torção Uterina e Hipocalcemia da prenhez.  O Prolapso Uterino é de ocorrência 

rara em pequenos animais (SANTOS; FRAGATA, 2008) e as torções de útero mais 

comuns em gatas do que em cadelas (BIDDLE; MACINTIRE, 2000) (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Número total e porcentagem de patologias reprodutivas em fêmeas atendidas (total = 46 

casos) na Rotina Reprodutiva durante o período de janeiro de 2014 a junho de 2015 no Hospital 

Veterinário de Pequenos Animais das Faculdades Integradas de Ourinhos, Ourinhos-SP. 

  

 Segundo Parreira (2006) a incidência de Piometra na Clínica Médica e 

Cirúrgica compreende 20% do total de todas as fêmeas atendidas; no presente 

trabalho a Piometra correspondeu a 2, 54% (22 casos de Piometra) do total de 

fêmeas atendidas (863 fêmeas =100%); acreditamos que o baixo número de fêmeas 

atendidas com a patologia Piometra, na Clínica Médica e Cirúrgica do HV das FIO, 

no período estudado pode ser relacionado com a localidade do HV, onde a distância 

e de aproximadamente  8,3 Km do centro da cidade de Ourinhos, tornando o acesso 

de pessoas que não possuem meio de transporte dificultoso, ainda existem 

inúmeras clínicas Veterinárias distribuídas pela cidade, tanto em centro quanto em 

periferias, com horários de funcionamento mais acessíveis, como Clínicas 24 horas 

e abertas aos sábados e domingos, diferente da rotina do HV das FIO que se dá 

apenas em dias de semana, e se encerra as 18:00 horas. 
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Interessante salientar que das 46 fêmeas atendidas com patologias 

reprodutivas, 45 (97,8%) eram cadelas inteiras e apenas uma fêmea (2,2%) 

castrada, sendo esta a que desenvolveu o quadro de Piometra de Coto, ainda 57 

fêmeas apresentaram patologias mamárias, destas 46 inteiras e 11 

ovariohisterectomizadas (Figura 5)  

 

Figura 5. Número de fêmeas com patologias reprodutivas e mamárias em relação as castradas e  não 
castradas atendidas no Hospital Veterinário de Pequenos Animais das Faculdades Integradas de 
Ourinhos.no período de janeiro de 2014 a junho de 2015. 

 

As patologias Reprodutivas estão intimamente ligadas com o estado 

reprodutivo das fêmeas. A Piometra é dependente de interações hormonais para seu 

desenvolvimento, intimamente influenciada pela Progesterona ou Estrógeno, de 

forma endógena, ou seja, pelo ciclo Estral natural de uma fêmea não castrada, ou de 

forma exógena, pela aplicação de métodos contraceptivos, vacinas para inibirem o 

cio ou em alguns casos pelo tratamento dermatológico que faz utilidade de 

Progestagenos (BIDDLE; MACINTIRE, 2000; CHEN, 2007; COGGAN, et al, 2004; 

COOGAN, 2008; CÔTÉ, 2011; EVANGELISTA, 2009; EVANGELISTA, 2010; MC 

PHAIL, 2014; GARCIA FILHO, et al, 2012; GORRICHO, 2012; LIMA, 2009; 

MACINTIRE, et al, 2006; MONTENEGRO, 2010; ROZANSKI; RUSH, 2007). Para 



23 
 

Montenegro (2010) o desenvolvimento de Piometra em fêmeas que não estejam 

sobre influência de progesterona é raro. 

Segundo Nelson e Couto (2010) as neoplasias mamárias correspondem a 

metade dos tumores que acometem as cadelas, sendo as fêmeas inteiras as mais 

acometidas ou aquelas que foram Ovariohisterectomizadas após um ou dois anos 

de idade. Em cadelas, metade das neoplasias mamárias é de caráter maligno 

(BIRCHARD; SHERDING,2003).  No presente estudo, o número de fêmeas inteiras 

que apresentaram patologias mamárias representou 50,55% das fêmeas com 

problemas reprodutivos ou mamários (46 / 91), e 80,7% do total de fêmeas (46 / 57), 

castradas ou não, atendidas no HV FIO durante o período avaliado (Figura 5). 

Martins e Ferreira (2003) referem uma incidência três vezes mais altas nas cadelas 

do que nas mulheres.  

Todas as enfermidades descritas no presente trabalho têm influência e 

relação com a atividade reprodutiva da fêmea, sendo assim, a OHE apresenta-se 

como um método eficaz para profilaxia das patologias reprodutivas. Segundo Fonini 

(2010), a OHE é muito eficiente contra diversas alterações como: doenças mamárias 

(quando realizadas precocemente) e uterinas, desenvolvimento de piometras, 

gestações indesejadas, Pseudogestações, hiperplasia/ prolapso vaginal, distocias, 

prolapso uterino, etc. Mc Phail (2014) relata que a maioria das neoplasias mamárias 

pode ser evitada com a OHE eletiva, ainda refere que o risco de desenvolvimento de 

neoplasias em fêmeas castradas antes do primeiro estro é de apenas 0, 05%, 

subindo para 8% após o primeiro ciclo estral e para 26% após segundo. 

Segundo Kustritz (2007), o melhor tratamento para Piometra é a OHE, no 

presente trabalho 100% dos animais atendidos com a patologia foram tratados com 

o procedimento de OHE terapêutica. Após tratamento com o procedimento OHE 

terapêutica o número de óbitos foi de 9,52% (duas fêmeas), compatível com o que 

relata Egenvall e Bonnet, (2001) que refere o número 4,3% de letalidade mesmo 

após intervenção cirúrgica, diferente de Mc Phail (2014) que descreve uma 

incidência de mortalidade de 5 a 8% mesmo depois da OHE ter sido empregada. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As patologias Reprodutivas apresentam alta prevalência na rotina Clínica e 

Cirúrgica de Pequenos animais e englobam patologias de caráter emergencial. O 

hábito de Castração precoce é muito pouco cultuado em nosso pais, assim, além do 

grande número de cães errantes vivendo nas ruas da cidade, propicia-se a 

multiplicação populacional sem controle e o alto desenvolvimento das patologias 

Reprodutivas e Mamárias. 

A pesquisa pode ser melhorada e ampliada correlacionando e unindo dados 

de animais atendidos nas Clínicas da cidade de Ourinhos, obtendo assim, um 

número real de fêmeas que desenvolvem a patologia em questão. 

É evidente a grande importância da OHE eletiva e precoce nas cadelas, 

sendo este o método mais seguro e eficaz na profilaxia do desenvolvimento das 

patologias reprodutivas e mamárias, além do tratamento de algumas afecções 

quando estas já estão desenvolvidas. Sendo assim, é importante que além de 

possuirmos o conhecimento para tratar tais patologias, possamos saber indicar e 

aconselhar métodos preventivos e eficazes. A castração, além de ser um importante 

meio de controle populacional de animais de companhia, também deve ser vista 

como este eficaz método de prevenção de doenças reprodutivas e, com isso, estes 

argumentos devem ser utilizados na conscientização de proprietários. 
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CAPÍTULO II: Estágio curricular realizado na Clínica Veterinária 
Convet- Maringá, Hospital Escola UNIMAR- Marilia e setor de 

Cirurgia da UNESP- Julio de Mesquita Filho em Botucatu. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O estágio curricular compreende um período de aprendizado e conhecimento 

de outros locais e condutas médicas veterinárias, servindo como meio de estudo e 

expansão dos conhecimentos adquiridos ao longo da formação. Assim, o objetivo 

desta parte do presente trabalho de conclusão de curso é relatar as experiências 

obtidas dentro do estágio na clínica veterinária Convet situada em Maringá-PR, 

hospital veterinário escola da Unimar Marilia-SP e no setor de cirurgia de pequenos 

animais do hospital veterinário da UNESP-  Julio de Mesquita Filho em Botucatu. 

Este relatório inclui o desenvolvimento e aprimoramento do autor, sob a supervisão 

de profissionais qualificados nas áreas específicas descritas durante o período de 

estágio curricular. 

 

 

2. Descrição do local de estágio curricular realizado na Clínica 

Veterinária Convet. 

 

O estágio curricular foi realizado do dia 03 de agosto até o dia 31 do mês referido, a 

Clínica fica situada na Avenida Brasil, 393, Zona 08, na cidade de Maringá-PR. A 

Clínica Veterinária Convet funciona de segunda à sexta das 08:00 horas às 20:00 

horas, e aos sábados das 08:00 horas até as 14:00 horas.  
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Figura 6 – Entrada da Clínica Veterinária Convet junto com o carro da Clínica. Fonte: Internet, 

domínio público. 

 A equipe é composta por uma médica veterinária Me. em cirurgias 

veterinárias, uma recepcionista, uma funcionária da limpeza e uma anestesista 

volante. A clínica oferece atendimento clínico oncológico e cirúrgico para pequenos 

animais, principalmente animais encaminhados. 

 

2.1 Estrutura Física 
 

A clínica possui uma recepção, onde estão dispostos um computador, armário 

para arquivo de documentos, sofás, televisão, maquinas de café e uma balança, 

assim que o animal chega para uma consulta ele é pesado e a recepcionista o 

cadastra no sistema. A clinica possui um consultório, com uma mesa e cadeiras para 

a consulta, computador e impressora, mesa para atendimento, geladeira, onde são 

armazenadas as vacinas, armário onde são guardados todo o material para exames 

ortopédicos, oftálmicos, coletas de sangue, amostras de urina e peças de biopsia, 

assim como medicações de uso rotineiro.  

Existe ainda uma sala especial para manipulação e tratamento com 

quimioterápicos, composta por, uma câmara de manipulação, com uma geladeira 
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própria para armazenamentos das medicações quimioterápicas, esta câmara é 

separada da sala de aplicação e tratamento dos animais tratados por duas portas de 

vidro, que fazem a quebra de fluxo, e entre estas portas existe a sala de 

paramentarão, com disponibilidade de uma pia para limpeza das mãos; no ambiente 

para tratamentos dos pacientes oncológicos, existe uma mesa de aço inox, e três 

gaiolas com suportes, para que os animais recebam as medicações. Também tem 

uma sala de paramentação, com disposição de uma pia e materiais para 

higienização pré cirúrgica, um centro cirúrgico, com uma mesa de aço inox, aparelho 

de anestesia inalatória, oximetro de pulso, monitor cardíaco, cilindro de oxigênio, 

foco cirúrgico, aparelho para eletroquimioterapia, aparelho de eletrocauter, armário 

onde são armazenados todos os materiais cirúrgicos, como caixas cirúrgicas básicas 

e ortopédicas, pacotes com panos de campo, gases e compressas, aventais, 

máscaras, gorros e propés descataveis, medicamentos controlados, suprimentos 

para fluiodoterapia e suporte básico em casos emergências; uma sala de autoclave, 

com duas maquinas de autoclave e uma sala de internação com 6 gaiolas, 1 berço e 

1 frizer. A clínica ainda possui um banheiro para Clientes, uma área de serviço e 

uma sala de plantonistas. 
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Figura 7 – Câmara de preparação de Quimioterápicos da Clínica Veterinária Convet, situada em 

Maringá. Fonte: Arquivo Pessoal, 2015. 

 

2.2 Atividades desenvolvidas durante o estágio 
 

O estágio foi realizado na clínica Convet, na parte de clínica cirúrgica e 

oncológica, supervisionada pela médica veterinária Me. Claudia Russo CRMV-SP 

Nº3545 PR. A rotina empregada ao estagiário correspondia a consultas diárias, 

novas ou encaminhadas de outras clínicas para procedimentos cirúrgicos, 

reavaliações, tratamentos quimioterápicos, ainda manipulação básica dos animais, 

aplicação de  medicações, vacinas, coleta de sangue, acompanhamento dos 

animais em exames de imagem no centro de diagnóstico da cidade, preparação dos 

animais no pré-operatório e auxiliar nos procedimentos cirúrgicos. 
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3. Descrição do local de estágio curricular realizado no Hospital 

Veterinário Escola da Universidade de Marilia-UNIMAR. 
 

O estágio no Hospital Veterinário da Unimar ocorreu durante o mês de 

setembro de 2015, do dia 01 até dia 29 do mês citado. O hospital se encontra na 

Avenida Hygino Muzzy Filho, nº 1001, Marilia/SP, com atendimento das 08 horas às 

12:00, fechando para almoço e retornando das 13:30 às 18:00 horas, aos sábados e 

domingos o hospital é aberto a partir das 08 horas da manhã para retornos e 

controle de alguns animais atendidos ao longo da semana. 

O hospital veterinário conta com a presença de doutores, mestres e 

especialistas em diversas áreas, além de quatro residentes no setor de cirurgia, 

quatro residentes de clínica médica, um residente em patologia e um em laboratório. 

A recepção possui dois funcionários que atendem e tem o primeiro contato com os 

proprietários, neste ambiente existem bancos, bebedouros e banheiros. Os animais 

assim que chegam ao hospital, são encaminhados para a triagem, sala onde há uma 

mesa de inox, balança para pesagem dos animais, suporte de soro e mesa para 

consulta, assim que identificada a queixa principal, mais avaliação dos parâmetros 

básicos do animal, este é encaminhado para a clínica ou cirurgia (para este ultimo, 

são encaminhados os casos de neoplasias, fraturas, feridas, cirurgias eletivas e 

quadros específicos que precisam de cirurgias). 

 

Figura 8- Secretária do Hospital Veterinário da Universidade de Marília-UNIMAR. Fonte: Arquivo 

Pessoal. 
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Existem três ambulatórios para consulta de animais da clínica, todos com 

disponibilidade de mesas para atendimento, e mesas de inox para avaliação; dois 

ambulatórios de cirurgia com a mesma disponibilidade de móveis e materiais, uma 

sala para fluidoterapia, com três mesas, alguns suportes de soro distribuídos, 

televisão e cadeiras; uma sala de emergência, com mesa de inox, berço, cilindro de 

oxigênio, monitores cardíacos, armário de fármacos controlados e emergenciais; 

uma sala de residentes; uma farmácia; uma sala de diagnósticos por imagem, onde 

são realizados os exames radiográficos, ultrassonograficos e eletrocardiogramas. 

 

Figura 9-. Fonte: Arquivo Pessoal. 

Quando o animal é encaminhado para a cirurgia, o seu proprietário o 

acompanha até a sala de MPA (Medicação Pré Anestésica), onde este vai ser 

contido e sedado, esta sala tem acesso ao centro cirúrgico I e II, por ela os 

estagiários levam o animal para o centro. Ambos os centros possuem aparelho de 

anestesia inalatória, mesas de procedimento cirúrgico, monitores cardíacos, cilindros 

de oxigênio, armários com medicações controladas e materiais utilizados ao longo 

dos procedimentos. Ao lado do centro cirúrgico, existe uma pré-sala, para 

higienização das mãos e paramentação. O corredor que dá acesso ao centro 

cirúrgico tem comunicação com a farmácia, sala de autoclave e sala de diagnóstico 

por imagem, facilitando o acesso a objetos e materiais requisitados pelos cirurgiões 

e anestesistas durante os procedimentos cirúrgicos. 
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3.1 Atividades desenvolvidas durante o estágio 
 

 O estágio no Hospital Escola da Unimar, propiciou o acompanhamento de 

cirurgias eletivas e emergenciais, como, piometras, ovariohisterectomias, biopsias, 

amputações, correção de hérnia diagragmatica, mastectomias, uretrostomias e 

cistotomias, além de acompanhar os casos cirúrgicos no pré e pós operatório. Nos 

períodos com ausência de casos cirúrgicos, o acompanhamento de  casos da rotina 

Clínica era realizado, auxiliando na anamnese, colheita de exames, avaliação de 

parâmetros e aplicações de medicações. 

 

4. Descrição do local de estágio curricular realizado no setor de 

Cirurgia de Pequenos Animais da UNESP- Botucatu. 
 

Durante o período de 01 de outubro à 30 do mesmo mês, realizei estágio 

curricular no setor de cirurgia de pequenosanimais da UNESP-Julio de Mesquita 

Filho, campus situado na Avenida Professor Montenegro, Distrito de Rubião Junior, 

s/n, cep:18618970.  

O setor de cirurgia conta com uma secretaria principal, três ambulatórios 

para atendimento, com disponibilidades de duas mesas de aço inox em cada, 

oxigênio, armário com medicações e materiais necessários para coletas de exames 

e cada ambulatório possui computadores para requisição de exames; uma sala de 

medicação pré anestésica, com baias, mesa e colchão térmico; uma sala de indução 

anestésica com aparelho de inalatória, armário com medicações controladas e 

emergenciais, mesa de aço inox e computador; quatro centro cirúrgicos, sendo um 

desses reservado para cirurgias oftálmicas, todos os centros cirúrgicos possuem 

aparelho de anestesia inalatória, cilindro de oxigênio, armário com medicações e 

materiais cirúrgicos necessários durante o procedimento; uma sala de paramentação 

disposta com conexão ao centro cirúrgico assim como um vestiário especifico para a 

entrada neste local. Ainda existe uma sala de estoque, onde ficam todos os 

materiais necessários na rotina hospitalar cirúrgica, caixas de materiais cirúrgicos, 

medicamentos e instrumentais; e uma sala para higienização e separação dos quites 

cirúrgicos.  
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4.1- Atividades desenvolvidas durante o estágio. 
 

No período de estágio, cada semana era intercalada entre o atendimento 

ambulatorial, atendendo animais de controle pós-operatório, realizando anamneses 

de casos novos, curativos de feridas abertas e reavaliações de casos antigos, e na 

rotina dentro do centro cirúrgico, onde as tarefas correspondiam tanto como volante 

quanto auxiliar nos procedimentos cirúrgicos. Após cada procedimento cirúrgico, 

com atuação como auxiliar, o procedimento devia ser descrito em um relatório pós-

operatório, concretizando assim o aprendizado. 

 

5. Conclusão 
 

A experiência de estágio curricular, em lugares diferentes, propiciou o 

aprendizado de condutas e técnicas diferentes e ainda na interação e socialização 

com profissionais de diferentes áreas, fortalecendo o contato profissional e o 

crescimento pessoal. O estágio auxilia na formação acadêmica, ampliando nossos 

conhecimentos e colocando em pratica todo o conteúdo visto e revisado nos cinco 

anos acadêmicos, assim a importância de vivencia do mundo profissional fecha o 

conclui nossa graduação, mostrando o que nos espera. 

 

 

 

 

 


