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RESUMO 

 
A distinção entre as enfermidades uterinas com conteúdo séptico e asséptico em fêmeas caninas 

pode ser clinicamente complexa, em especial nas fases iniciais. Neste sentido, os exames 

complementares são fundamentais. Desta forma, o objetivo desse trabalho foi identificar, em 

fêmeas caninas, os perfis hematológico, ultrassonográfico e histopatológico de afecções 

uterinas sépticas e assépticas. Para isso, foram utilizadas 24 cadelas distribuídas em três grupos, 

das quais 10 estavam acometidas por afecções uterinas com conteúdo séptico (GS), sete tinham 

enfermidades uterinas com conteúdo asséptico (GA) e outras sete foram classificadas no grupo 

controle composto por cadelas hígidas destinadas à ovariosalpingohisterectomia (OSH) eletiva 

(GC). Posteriormente, hemograma, escore de toxicidade dos neutrófilos, ultrassonografia e 

histopatologia do útero foram realizados. O GS obteve redução de hemácias, hemoglobina e 

hematócrito em relação a GC. Além disso, apresentou leucograma inflamatório e aumento na 

quantidade dos corpúsculos de Döhle, vacuolização citoplasmática de caráter moderado e 

proteínas plasmáticas totais (PPT). A ultrassonografia demonstrou parede uterina hipoecoica e 

aumentada com áreas circulares anecoicas, o que refletiu a inflamação e os cistos encontrados 

no útero. O exame histopatológico mostrou sinais de endometrite e hiperplasia endometrial 

cística (HEC). O GA também apresentou redução dos parâmetros hemácias, hemoglobina e 

hematócrito em relação a GC. Na ultrassonografia foi observada parede uterina fina, hiperecoica 

com conteúdo hipoecoico a anecoico. O histopatológico apresentou-se com metrite crônica. É 

provável que a redução encontrada na série eritroide nas duas situações clínicas seja devido a 

mecanismos distintos, logo esses parâmetros induzem o clínico ao erro diagnóstico quando 

avaliados isoladamente. O leucograma reflete o padrão inflamatório das afecções uterinas 

sépticas. As alterações tóxicas dos neutrófilos possuem bom valor prognóstico nas afecções 

uterinas sépticas em fases iniciais. Nem sempre a ultrassonografia é capaz de diferenciar as 

afecções uterinas sépticas das assépticas de forma precoce. No exame histopatológico, os dois 

grupos apresentaram perfis distintos, tendo como possível origem do conteúdo luminal as 

células epiteliais endometriais. Este estudo possibilitou identificar diferenças nos exames 

diagnósticos para as afecções uterinas com conteúdo séptico e asséptico que irão auxiliar 

médicos veterinários a estabelecer uma conduta clínica adequada para cada caso. 

 

Palavras-chave: Cão, diagnóstico diferencial, hemograma, hiperplasia endometrial cística, 

piometra, ultrassom.
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ABSTRACT 

 

 
Distinction between septic and aseptic uterine diseases in canine females may be clinically 

complex, especially in the early stages. In this sense, complementary exams are fundamental. 

This study identifies hematological, ultrasonographic, and histopathological profiles of septic 

and aseptic uterine diseases in canine females. Twenty-four bitches were distributed in three 

groups, of which 10 were affected by septic uterine diseases (SG); seven had aseptic uterine 

diseases (AG); and the other seven composed the control group (CG), with healthy bitches 

subjected to elective ovariosalpingohisterectomy (OSH). Subsequently, the following were 

performed: hemogram, neutrophil toxicity score, ultrasonography and histopathology of the 

uterus. Group SG had decreased red blood cells, hemoglobin, and hematocrit compared to group 

CG. In addition, group SG showed inflammatory leukogram, increased number of Döhle bodies, 

moderate cytoplasmic vacuolization, and increased total plasma proteins (TPP). 

Ultrasonography showed a hypoechoic, increased uterine wall with anechoic circular areas, 

which reflected the inflammation and cysts found in the uterus. Histopathological examination 

showed signs of endometritis and cystic endometrial hyperplasia (CEH). Group AG also had 

decreased red blood cell, hemoglobin, and hematocrit parameters compared to group CG. 

Ultrasonography revealed a thin, hyperechoic uterine wall with hypoechoic to anechoic 

contents. Histopathology examination, in turn, showed chronic metritis. It is likely that the 

reduction found in the erythroid series in the two clinical situations is due to different 

mechanisms. Thus, these parameters induce the clinician to diagnostic error when evaluated 

alone. The leukogram reflects the inflammatory pattern of septic uterine conditions. Moreover, 

the toxic changes of neutrophils have good prognostic value in the early stages of septic uterine 

diseases. Ultrasonography, in contrast, is not always able to differentiate septic from aseptic 

uterine diseases at an early stage. In the histopathological examination, the two groups showed 

distinct profiles, with endometrial epithelial cells as a possible origin of luminal content. This 

study made it possible to identify differences in diagnostic examinations for septic and aseptic 

uterine diseases, which will assist veterinary surgeons in establishing appropriate clinical 

management for each case. 

 

Keywords: Dog, differential diagnosis, hemogram, cystic endometrial hyperplasia, pyometra, 

ultrasound. 



 

CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
Os cães e o ser humano geralmente formam laços emocionais estreitos uns com os 

outros. O papel desses animais está intimamente relacionado ao suporte psicossocial aos seus 

proprietários, o que proporciona a estes significativa melhora da qualidade de vida. A fim de 

garantir a sustentação desses laços, a seleção de raças adequadas faz-se necessária e, nesse 

sentido, o papel da reprodução é fundamental1. Além disso, devido a esse contato, a saúde dos 

cães tem se tornado cada vez mais relevante no contexto familiar a fim de se garantir seu bem- 

estar e longevidade2. 

Dentre as enfermidades comuns que afetam a espécie canina encontram-se as 

doenças uterinas que podem atingir cerca de 20 % das fêmeas não castradas até os 10 anos de 

idade3. Destas, as mais frequentes são a hiperplasia endometrial cística (HEC) e a piometra, que 

podem desenvolver-se de forma aguda ou ter uma progressão mais gradual durante vários ciclos 

estrais, se tornando mais constantes com o aumento da idade4. 

A HEC é geralmente caracterizada pela proliferação de glândulas endometriais e 

hiperplasia endometrial com formação de cistos. Esta doença pode estar relacionada a diferentes 

tipos de fluido intraluminal. Mucometra, hidrometra e hemometra são as nomenclaturas 

utilizadas quando esse conteúdo apresenta-se mucoide, líquido ou hemorrágico, respectivamente. 

É importante salientar que nesses casos o conteúdo apresenta-se asséptico5. 

Já a piometra é uma doença causada por uma infecção no útero com acúmulo de 

exsudato inflamatório séptico no lúmen, o qual é uma condição considerada, por vezes, grave e 

letal, haja vista levar a várias alterações sistêmicas, tais como sepse e choque séptico4,6. A doença 

é classificada clinicamente como fechada (sem corrimento vaginal) ou aberta (com corrimento 

vaginal). Se o colo do útero estiver fechado, o pus e os produtos bacterianos permanecem neste 

órgão, o que leva a uma condição mais grave em comparação com quando há drenagem através 

da cérvix aberta3. 

Diversas bactérias podem estar envolvidas na doença, tais como de Salmonella spp, 

Pseudomonas spp, Staphylococcus sp. e Streptococcus sp., sendo as mais frequentemente 

isoladas a Escherichia coli e Corinebacterium sp.7,8. E. coli é considerado o patógeno 

predominante nos casos de piometra e geram consequências graves como endotoxemia e 

progressão para a Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS)9. 
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O diagnóstico diferencial entre as doenças uterinas com conteúdo asséptico, como, 

por exemplo, a mucometra, e sépticas, como a piometra, é fundamental para se minimizar o uso 

de antimicrobianos e a resistência bacteriana aos antibióticos4. Uma série de sinais clínicos 

inespecíficos podem estar associados à piometra, os quais são observados mesmo na ausência de 

reação inflamatória no útero, o que pode gerar dificuldade em seu diagnóstico quando levado em 

consideração apenas esses parâmetros10. Desta forma, a distinção entre as enfermidades uterinas 

com conteúdo séptico e asséptico pode ser clinicamente complexa11. 

Os exames complementares são fundamentais para que se estabeleça uma correta 

distinção entre as doenças que acometem o útero. A hematologia é uma ferramenta de extensão 

do exame físico. Esta pode sugerir diversas condições da doença, em especial, quando há 

incerteza para a conclusão do diagnóstico12. Junto com a ultrassonografia, fornece importantes 

informações para a conclusão dos casos, os quais podem ser confirmados pelo exame 

histopatológico9. 

Ademais, a literatura ainda diverge quanto à etiologia da piometra, bem como em 

relação à sua classificação histológica. Apesar de ser conceitualmente acompanhada de infecção 

do conteúdo uterino, os estudos no âmbito da histopatologia não utilizam a cultura 

microbiológica como ponto de partida para se realizar essa classificação, bem como diferenciar 

a enfermidade das outras afecções uterinas com conteúdo asséptico10,13,14,15, 17. 

Mesmo com pesquisas realizadas ao longo dos anos, existem diversas questões a 

serem elucidadas em relação ao diagnóstico das enfermidades uterinas em fêmeas caninas, já que 

não existe um consenso em relação as alterações encontradas em cada uma delas. Em 

consequência disso, há dificuldade de diagnóstico entre essas doenças e o incerto prognóstico 

dado pelo clínico. Além disso, a utilização inadequada de antibioticoterapia ainda é uma 

realidade. Nesse contexto, o presente trabalho objetivou identificar, em fêmeas caninas, os perfis 

hematológico, ultrassonográfico e histopatológico de afecções uterinas sépticas e assépticas. Os 

achados deste estudo irão fornecer melhores subsídios para a conduta clínica dos médicos 

veterinários atuantes nessa área. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Eixo hipotalâmico-hipofisário-gonadal 

O ciclo estral é um processo fisiológico crucial para a reprodução de todas as espécies 

de mamíferos. As cadelas são animais monoéstricos não sazonais e iniciam a puberdade por volta 

dos 6 a 8 meses de idade16,17. Ovulam apenas uma ou duas vezes por ano, salvo poucas exceções. 

O ciclo reprodutivo dessas fêmeas inclui proestro, estro, diestro e anestro16,18. Este está sob 

controle endócrino exercido por interações entre o hipotálamo, a hipófise anterior e o ovário - o 

chamado eixo hipotalâmico-hipófisário-gonadal (figura 1)19. 

Na puberdade, diversos reguladores centrais e periféricos controlam a liberação de 

hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH) pelo hipotálamo. Este órgão é composto por uma 

variedade de entradas trans-sinápticas e gliais interagentes. Esses aferentes neuronais são 

componentes cruciais para o desencadeamento sincronizado da secreção pulsátil de GnRH. 

Dentre eles, destacam-se aqueles que irão produzir sinais excitatórios dos neurônios GnRH – Kiss 

1, neurocinina-B (NKB), glutamato (Glu) e norepinefrina (NE), bem como os que irão gerar sinais 

de inibição - peptídeos relacionados a RFamida (RFRP), peptídeos opióides endógenos (EOP), 

ácido gama-aminobutírico (GABA) e dinorfina (Dyn). Já as entradas gliais são reconhecidas 

como fonte de sinais críticos para o início da puberdade e reprodução adulta, como fatores de 

crescimento gliais e glutamato, os quais têm efeitos estimulantes na liberação de GnRH. Em 

relação aos reguladores periféricos, destaca-se o papel da leptina produzida pelo tecido adiposo, 

que também vai levar à liberação deste hormônio20. 

Por conseguinte, a partir dos sinais de estimulação, o GnRH é liberado na corrente 

sanguínea e atinge a hipófise anterior se ligando aos seus receptores (GnRH-R), a fim de 

promover a síntese e liberação pulsátil de hormônio luteinizante (LH) e hormônio folículo- 

estimulante (FSH) por esse órgão. Os mecanismos neuroendocrinológicos responsáveis pela 

liberação das gonadotrofinas pela hipófise são complexos. Entretanto, é geralmente aceito que 

esses são secretados de forma pulsátil em resposta à liberação similarmente pulsátil do GnRH21. 

A hipótese mais aceita é a que supõe a existência de interneurônios que fariam a mediação dos 

feedbacks (positivo ou negativo) realizados pelo estrógeno com neurônios GnRH. Assim, muitos 

estudos têm sido realizados para compreender os meios pelos quais os hormônios gonadais 

realizam os feedbacks regulatórios sobre as células GnRH22. 
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FIGURA 1 - Eixo hipotalâmico-hipofisário-gonadal. 

Aferentes neuronais de caráter 

excitatório e inibitório atuam no 

hipotálamo a fim de controlar a 

liberação de hormônio liberador de 

gonadotrofina (GnRH). Este estimula a 

liberação de hormônio luteinizante (LH) 

e hormônio folículo-estimulante (FSH) 

pela hipófise. LH e FSH estimulam o 

ovário. Os hormônios gonadais exercem 

feedback negativo ou positivo na 

hipófise e hipotálamo a depender do 

período do ciclo  estral. Ainda, outros 

reguladores periféricos, como a leptina, 

também podem exercer feedback 

positivo no hipotálamo 
(adaptado de Pinilla et al., 2012)20. 

 

O LH se liga a uma glicoproteína transmembrana (LHR), que é um membro da 

família de receptores acoplados à proteína G, presente nos ovários. Este hormônio desempenha 

um papel importante, regulando a maturação folicular e a ovulação, além de estimular o 

desenvolvimento do corpo lúteo (CL), o qual libera progesterona (P4)20. O FSH também se liga 

a um receptor acoplado à proteína G (FSHR) localizados nas células da granulosa e estimula o 
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crescimento folicular ovariano. Este hormônio influencia a produção de estradiol (E2) pelos 

folículos fazendo com que as células da granulosa convertam andrógenos, produzidos pela teca 

e sob a influência do LH, em E223,24. Os esteroides gonadais, por sua vez, irão gerar feedback 

negativo ou positivo a depender do estágio do ciclo estral20. 

No proestro, sob influência do FSH, há intenso crescimento folicular, com produção 

predominante de estrógenos, o qual influencia o funcionamento do hipotálamo e da hipófise, 

inibindo a secreção de FSH e estimulando a onda pré-ovulatória de LH, responsável pela 

maturação final do folículo dominante, ovulação e formação do corpo lúteo. Durante o diestro, 

quando o corpo lúteo é plenamente funcional, a progesterona atua no hipotálamo e na hipófise 

inibindo a produção de GNRH e gonadotrofinas, respectivamente. Nessas condições não há 

maturação folicular ou ovulação25. 

 
2.2. Ciclo estral e mudanças histológicas 

A parede uterina é dividida em endométrio, miométrio e perimétrio. O endométrio é 

a camada mucosa e possui um epitélio prismático simples. Esta camada é composta por glândulas 

tubulares simples ou ramificadas que se estendem para a lâmina própria-submucosa, a qual é 

formada por tecido conjuntivo frouxo hiperplásico composto por numerosas células de defesa 

(células mononucleares e polimorfonucleares). Tanto o epitélio de revestimento do endométrio, 

quanto o glandular produzem muco, lipídios, glicogênio e proteínas. Já o miométrio representa a 

camada muscular, que é formado por uma camada interna de músculo liso (mais espessa) e uma 

subcamada longitudinal externa delgada também de músculo liso. Entre essas duas encontra-se o 

estrato vascular. Finalmente, o perimétrio é uma camada serosa e possui numerosos vasos 

linfáticos. Entretanto, apesar dessas características, essas camadas sofrem diversas mudanças 

hormonais acompanhadas de alterações histológicas (figura 2) ao longo do ciclo estral26. 

Os hormônios esteroides desempenham um papel central na regulação das funções 

uterinas, incluindo alterações morfológicas e mecanismos de defesa no endométrio27. No entanto, 

a relação entre espessura endometrial e hormônios esteroides ainda não foi totalmente 

elucidada28. O endométrio durante o estágio folicular (proestro e estro) está em estado 

proliferativo sob a influência do estradiol. Neste momento do ciclo, a resistência do útero a 

infecções uterinas é maior, pois esta fase promove vasodilatação, maior afluxo sanguíneo e, logo, 

maior presença de imunoglobulinas e maior contratilidade. Na fase lútea (diestro) está sob a 

influência da progesterona e a resistência a infecções é muito reduzida devido à diminuição da 

contratilidade uterina, ao menor aporte sanguíneo e à atividade leucocitária27. 
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O proestro tem duração de 5 a 10 dias18. Neste período, sob influência do FSH, há 

intenso crescimento folicular, com produção predominante de estrógenos pelos ovários, o qual 

atua no eixo HHG inibindo a secreção de FSH e estimulando uma onda pré-ovulatória de LH21,25. 

O proestro termina de 0,5 a 3 dias após o pico de estradiol e dentro de um dia do pico de LH 

responsável pela maturação do folículo dominante, ovulação e formação do corpo lúteo. Esta fase 

é geralmente acompanhada de descarga vulvar serossanguinolenta, que envolve um fluido seroso 

contendo eritrócitos íntegros e lisados17,25. 

Neste momento, o epitélio superficial e glandular uterino aumenta em altura e 

numerosas figuras mitóticas estão presentes. A proliferação do epitélio endometrial de superfície 

e cripta, estroma endometrial e vasculatura correlacionam-se com o aumento dos níveis de 

estradiol. O estroma endometrial também aumenta e se torna cada vez mais edematoso e, em 

cortes transversais, o lúmen apresenta-se em formato de "X". O miométrio também começa a 

ficar espesso e há congestão estromal e edema. Ainda, observa-se aumento da hiperemia capilar, 

a qual está relacionada ao extravasamento de eritrócitos para o lúmen, contribuindo para o 

corrimento vaginal sanguinolento juntamente com as secreções das glândulas uterinas29,30. 

Após o proestro, ocorre o período de estro canino, o qual é relativamente longo em 

comparação com outras espécies31, tendo duração de 5 a 15 dias18. Na cadela ocorre em resposta 

ao declínio do estradiol que normalmente começa pouco antes do aumento do LH e continua 

durante todo esse período. Seu início é facilitado sinergicamente pelo aumento gradativo da 

progesterona resultante da elevação do LH17. Nesta fase o útero sofre hipertrofia miometrial, 

proliferação de células estromais, congestão estromal, edema e hemorragia. A superfície e o 

epitélio glandular são aumentados em altura e existem numerosas figuras mitóticas29. O estroma 

endometrial é espessado e eosinofílico devido ao aumento do colágeno estromal. As 

características glandulares e miométricas são semelhantes às do proestro32. Durante o estro ocorre 

a ovulação com liberação de oócito que é captado pela tuba uterina. Caso haja cópula o oócito é 

fecundado neste local e há início do desenvolvimento embrionário. O embrião após alguns dias, 

então, sofre implantação e placentação no útero25. 

O diestro ocorre logo em seguida e persiste em um intervalo de 50 a 80 dias18. Neste 

momento ocorre o desenvolvimento do corpo lúteo, sendo as células luteínicas responsáveis pela 

produção de progesterona25. Este hormônio aumenta até atingir seu pico entre os dias 20 e 35 do 

ciclo e declina lentamente depois disso. O estradiol é variável em valores intermediários com 

perfis em certa medida paralelos aos da progesterona, mais altos na fase lútea média e, depois, 

declina17. O endométrio atinge sua maior espessura e densidade celular, sendo esta camada mais 
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espessa no início desta fase33. O miométrio também se torna espesso e suas células musculares 

lisas se tornam hipertrofiadas. Inicialmente, as células epiteliais superficiais são colunares e 

eosinofílicas, seguidas de um fino aspecto vacuolizado na fase final do diestro32. Além disso, há 

proliferação de glândulas basais endometriais, que está relacionada ao aumento da progesterona 

uterina29,30. 

 
 

 

FIGURA 2 - Mudanças histológicas no ciclo estral da cadela. A: Proestro. Secção 

transversal apresentando lúmen em forma de "X", aumento do número de 

criptas luminais e glândulas basais. Discreto edema estromal. B: Estro. 

Edema do estroma endometrial máximo com alargamento da luz uterina. 

C: Diestro. Aumento no número de glândulas, as quais apresentam 

citoplasma com conteúdo secretório (setas). D: Anestro. Endométrio 

atrófico com pequenas glândulas endometriais, estroma colapsado e 

cercado por miométrio atrófico (adaptado de Rehm et al., 2007)29. 
 

O longo período não-sazonal entre ciclos é chamado de anestro e dura de 80 a 240 

dias18. Durante sua progressão, ocorre um restabelecimento gradual do feedback positivo do 

estradiol no hipotálamo com a consequente secreção de GnRH21. O fim do diestro e o início do 

anestro, ocorrem quando o endométrio uterino sofre “reparo” histológico. Este período é 

importante para o reparo endometrial normal que é concluído em torno de 120-130 dias. Por isso, 
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a apoptose e o percentual de células epiteliais degeneradas no endométrio são elevados durante 

a fase lútea média, baixos no anestro inicial e ausentes no dia 12017. 

No anestro inicial, que é o período após a regressão do CL, a apoptose é um 

mecanismo independente da progesterona que leva a alterações morfológicas e funcionais no 

endométrio canino. Além disso, como encontrado para o endométrio humano, o estroma parece 

servir como fonte de células necessárias para a regeneração endometrial34. No anestro, a 

superfície uterina e o epitélio glandular são revestidos por células colunares baixas com núcleos 

situados na base29,30. O útero é atrófico e também caracterizado por um pequeno lúmen em forma 

de cruz, estroma endometrial basofílico e miométrio compacto32. 

 
2.3. Fisiopatogenia da hiperplasia endometrial cística (HEC) e doenças que geram conteúdo 

uterino séptico e asséptico 

A HEC desenvolve-se como consequência de uma resposta anormal do útero à 

estimulação progestacional repetida durante a fase lútea do ciclo estral35. Entretanto, a doença 

também pode ser desencadeada por hiperestrogenismo25. Esta afecção é uma anormalidade do 

crescimento e reparo decorrentes do epitélio glandular endometrial, onde há distensão cística das 

glândulas endometriais. Além disso, o número de glândulas endometriais também está 

aumentado e há disparidade na configuração delas, causando endométrio espessado e aumento 

da atividade secretora36. 

Já a patogênese da piometra canina ainda não é totalmente compreendida. Supõe-se 

que essa doença se desenvolva em consequência de um complexo de fatores etiológicos. Estes 

incluem hiperprogesteronismo, a virulência das bactérias infectantes, a capacidade geral da 

cadela para combater a infecção e a sensibilidade individual aos produtos bacterianos e 

inflamatórios (figura 3)6,35. 

Essa afecção ocorre durante períodos de altos níveis de progesterona promovendo a 

proliferação endometrial e supressão da atividade glandular que inibe as contrações miometriais. 

Ademais, a progesterona diminui a reatividade imunológica uterina, promove a secreção de 

glândulas endometriais, diminui a motilidade e promove o fechamento da cérvix, o que tem sido 

demonstrado como um agravante do quadro clínico6,18,37. Ainda, esse hormônio diminui a 

resistência uterina à infecção bacteriana, pois inibe a produção de quimiocinas no útero 

responsáveis pelo influxo de monócitos e neutrófilos, além de inibir a ativação dos linfócitos35,
 

38. 
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O estrogênio também é importante em sua etiopatogenia, pois os estrógenos 

promovem a superproliferação do endométrio e alongam o período em que a cérvix permanece 

aberta, deixando o animal susceptível a infecções37. Outrossim, altos níveis desse hormônio 

durante o proestro e o estro podem aumentar a sensibilidade uterina à progesterona nas fases 

seguintes do ciclo estral18. 

Uma associação entre piometra e HEC foi estabelecida. Assume-se que a patogênese 

da síndrome HEC-piometra envolva a progressão de eventos tais como o desenvolvimento de 

hiperplasia endometrial, com ou sem formação de cisto, que de alguma forma estimula uma 

reação inflamatória local. Por sua vez, o endométrio hiperplásico acumula secreções, que pode se 

contaminar por bactérias ascendentes e dar origem a uma infecção bacteriana. A infecção dentro 

do lúmen endometrial e uterino resultaria, então, em acúmulo de exsudato séptico no lúmen 

(piometra)39. 

Esta correlação existe, visto que bactérias comensais provenientes da vulva podem 

proliferar no útero no final do estro. O processo degenerativo progressivo do desenvolvimento 

da HEC é geralmente proposto como a lesão inicial da piometra em cadelas40. Neste sentido, o 

complexo HEC-piometra é um distúrbio do diestro, agudo ou crônico, da cadela adulta, 

caracterizada por hiperplasia do endométrio e infiltração de células inflamatórias que podem estar 

presentes em todas as camadas do útero, proliferação das glândulas endometriais com sua 

distensão cística, bem como secreção36,41. 

Entretanto, apesar dessa associação de causa e consequência, foi proposto, 

posteriormente, que as duas condições fossem diferenciadas como complexo HEC - mucometra 

e complexo endometrite - piometra. Logo, a mucometra seria um estímulo exagerado da atividade 

secretora das glândulas endometriais responsável pela produção excessiva de muco42. 

A piometra em cadelas é marcada pela expressão simultânea de mediadores 

inflamatórios e padrão proliferativo do endométrio, o que pode ser considerado uma 

característica diferencial do diestro e da HEC-mucometra43. Um estudo observou padrões 

distintos de expressão gênica na piometra entre cadelas tratadas ou não com progesterona. As 

cadelas que receberam progesterona apresentaram uma inflamação mais pronunciada. Isto 

confirma que a exposição prévia à progestágenos pode contribuir para uma inflamação 

exacerbada nesta doença. Além disso, observou-se uma elevada frequência de piometra fechada 

no grupo tratado com hormônios, ratificando o impacto da progesterona nessa condição44. 

Em relação à infecção bacteriana, os fatores que contribuem para o desenvolvimento 

da piometra são bem conhecidos, mas a patogênese e a ordem dos eventos não são completamente 
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compreendidas45. A literatura majoritária a considera uma condição secundária. Desta forma, é 

proposto que bactérias ascendam por meio do colo do útero durante o cio, sendo as cadelas com 

HEC incapazes de eliminar as bactérias que podem sobreviver no fluido cístico46. Outros autores, 

entretanto, acreditam que a infecção por esses agentes ou a agressão causada por pequenos corpos 

estranhos sejam a causa inicial da piometra14,15. 

 
 

 

FIGURA 3 - Fatores possivelmente envolvidos na fisiopatogenia da 

piometra canina. A influência hormonal leva à abertura 

da cérvix bem como redução da resistência uterina a 

infecções. Isso propicia a entrada de bactérias e 

estabelecimento da infecção. A piometra também pode 

ser originada por meio da influência de fatores 

hormonais que levam ao desenvolvimento da 

hiperplasia endometrial cística (HEC), a qual propicia 

um ambiente uterino adequado para o estabelecimento 
de infecções (adaptado de Hagman35). 

 

Dentre as bactérias envolvidas, a E. coli uropatogênica é o patógeno mais comumente 

isolado do útero canino com piometra. Outros comensais, principalmente vaginais, foram por 

vezes relatados como, por exemplo, Streptococcus canis, Staphylococcus aureus, Proteus spp e 
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Klebsiella spp. A E. coli também pode ser encontrada no intestino de cães, onde não é patogênica. 

No entanto, ela possui fatores de virulência uropatogênica específicos que aumentam sua 

patogenicidade nos tratos urinário e genital 47. 

 
2.4. Alterações hematológicas nas afecções uterinas 

A piometra pode ser clinicamente difícil de ser diferenciada em comparação àqueles 

animais que apresentam fluido estéril no lúmen uterino (hidrometra, mucometra e hemometra)11. 

Por essa razão, exames laboratoriais são ferramentas valiosas para auxiliar na definição desses 

quadros. Anormalidades hematológicas caracterizadas por inflamação, como leucocitose por 

neutrofilia com desvio à esquerda regenerativo são comumente causados por infecção e 

septicemia (figura 4). Além disso, a linfopenia e monocitose também podem estar presente nesses 

casos48,49. Todavia, por vezes os valores leucocitários podem não estar aumentados49. Ressalta- 

se que a leucocitose mais pronunciada está relacionada à piometra fechada50. 

 
 

 

FIGURA 4 - Esfregaço sanguíneo de uma fêmea canina acometida por piometra. (A) 
Presença de inúmeros neutrófilos segmentados indicando leucocitose, (B) 

Presença de inúmeros bastonetes (seta) indicando desvio à esquerda. 

(adaptado de Shah et al., 2017)54. 

 
Além disso, nas infecções bacterianas, abscessos, bacteremia e septicemia os 

neutrófilos podem apresentar-se com alterações tóxicas em seu citplasma, tais como 

vacuolização, corpúsculos de Döhle e basofilia citoplasmática. Estas podem preceder aumentos 

em seu número, bem como o aparecimento de bastonetes. Portanto, pode ser um auxílio precoce 

de prognóstico e um diagnóstico sensível em doenças, tais como a piometra. No entanto, embora 

a morfologia dos neutrófilos tóxicos esteja bem documentada, a associação de toxicidade desses 
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leucócitos com as diversas condições clínicas experimentais e não-experimentais foram pouco 

estudadas51. 

Doenças inflamatórias, principalmente infecções bacterianas, como piometra, 

também levam a condições anêmicas. Frequentemente, observa-se leve a moderada anemia 

normocítica normocrômica arregenerativa. Esta pode ser atribuída à depressão tóxica da medula 

óssea, à perda de hemácias para o lúmen uterino, bem como períodos circulatórios mais longos 

na corrente sanguínea. Outra possível explicação é que, juntamente com a diapedese dos 

eritrócitos no lúmen uterino, uma redução no tempo de vida dos eritrócitos circulantes devido à 

deficiência funcional de ferro também pode ser responsável pela anemia 48,52. Essa deficiência é 

característica das anemias decorrentes de doenças inflamatórias53. 

Animais acometidos por hidrometra, mucometra e hemometra podem apresentar 

anemia. Estas foram descritas na literatura como  regenerativa nos dois primeiros casos, 

entretanto não existe explicação da razão pela qual essa alteração ocorre. Já na hemometra, a 

anemia apresenta-se regenerativa ou arregenerativa normocítica normocrômica, sendo causada 

pela hemorragia50,55, 56, 57. 

 
2.5. Ultrassonografia nas afecções uterinas 

Poucos trabalhos têm sido realizados a fim de se descrever o perfil ultrassonográfico 

das doenças uterinas com conteúdo. Na HEC, este exame identifica as variações na espessura da 

parede uterina, sua distensão devido ao acúmulo de líquido e dilatação cística das glândulas 

endometriais58. O acúmulo de fluido devido a essa progressão pode levar ao desenvolvimento de 

hidrometra, mucometra ou piometra, as quais podem ser muito difíceis de diferenciar, mesmo que 

ocasionalmente a ecogenicidade do conteúdo sugira celularidade59. 

Na piometra (figura 5), de maneira geral, os achados incluem um útero aumentado, 

com cornos tubulares contorcidos e preenchidos com fluido anecoico a hipoecoico. O conteúdo 

luminal é, por vezes, homogêneo e ecogênico. Caso o endométrio esteja espessado e apresente 

estruturas císticas, provavelmente se trata de HEC (com ou sem piometra)50. 

Em um estudo, o exame ultrassonográfico mostrou-se capaz de realizar o diagnóstico 

da HEC60. Ademais, também demonstrou ser eficiente para classificar a HEC grau III e IV da 

classificação de Dow, bem como em mucometra, endometrite, piometra hiperplásica e piometra 

atrófica da classificação de De Bosschere. Entretanto, não foi eficiente para diagnosticar o grau 

I e II dos grupos sugeridos por Dow 42,60. 
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FIGURA 5 - Ultrassonografia de cadela acometida por (A) hiperplasia endometrial cística 

(HEC). Áreas anecoicas circulares são cistos endometriais (seta) e (B) piometra 

fechada. Acúmulo anormal de fluido dentro do lúmen uterino. O endométrio 
apresenta-se irregular (seta). (adaptado de Davidson & Barker, 200959. 

 

No grau III de Dow (endometrite aguda), o útero apresenta um aumento nítido das 

suas dimensões e um aumento marcado da espessura das paredes uterinas. O fluido contido nesse 

órgão apresenta uma hipoecogenicidade homogênea ou é anecoico. À ecografia, o grau IV de 

Dow (piometra hipertrófica aberta) revela um ligeiro afastamento entre as paredes do orgão, 

decorrente da drenagem do conteúdo. A parede uterina apresenta-se espessada, e o conteúdo 

muco-purulento do útero apresenta-se com um padrão hipoecogênico irregular, evidenciando a 

existência de partículas em suspensão. No grau IV (piometra fechada atrófica) é notório o 

aumento do diâmetro do útero. Observa-se ainda a existência de paredes finas e uma perda de 

nitidez nos contornos da parede uterina. O fluido, retido no lúmen, distende de forma notória as 

paredes do útero, e apresenta-se irregularmente hipoecogênico13,42. 

Suspeita-se de mucometra ou hemometra se os conteúdos luminais uterinos são 

ecogênicos e conjectura-se hidrometra quando estes são anecoicos em combinação com a falta 

de sinais clínicos consistentes com piometra50. A hidrometra pode apresentar aumento do útero, 

atrofia da parede uterina e conteúdo hipoecogênico, o que leva o clínico a diagnosticar 

erroneamente o complexo HEC-piometra42. Na hemometra os cornos uterinos também podem 

apresentar-se levemente dilatados e cheios de líquido contendo massas hiperecoicas, a parede 

uterina possui, eventualmente, aparência cística55. 

 
2.6. Histopatologia nas afecções uterinas 

Várias alterações patológicas podem ser diferenciadas no endométrio, mas a HEC é 

a mais encontrada. Esta é uma condição caracterizada por distensão cística das glândulas 

endometriais, que pode envolver uma ou algumas glândulas, mas, às vezes, toda a superfície 



14 
 

 

endometrial fica comprometida18. Com base na patogênese desse processo, essa doença pode ser 

classificada em tipo I, caracterizado apenas por hiperplasia endometrial cística; tipo II, presença 

de HEC associada à inflamação linfoplasmocitária do endométrio; tipo III, composta por HEC, 

infiltrado linfoplasmocitário e acúmulo de exsudato inflamatório no lúmen uterino e Tipo IV, 

caracterizado por grande quantidade de exsudato no lúmen associado à hipertrofia do 

endométrio25. 

Uma classificação geral do complexo CEH-piometra foi proposta de acordo com os 

critérios de Dow e De Bosschere10,13. Inicialmente dividiu-se a HEC em  quatro  grupos  (quadro 

1): (1) hiperplasia cística, (2) hiperplasia cística com infiltração de células plasmocitárias, (3) 

hiperplasia cística com endometrite aguda e (4) endometrite crônica13. 

 
Quadro 1 - Classificação da hiperplasia endometrial cística (HEC) segundo Dow (1959)13. 

 

Grupo Útero Lesões histológicas 

I Aumentado/ arredondado Hiperplasia endometrial sem endometrite 

II Aumentado < 3 cm diâmetro Endométrio hiperplásico com cistos irregulares 

III Aumentado < 7–8 cm de diâmetro 
Cistos superficiais endometriais estendidos e 

ulceração endometrial 

IV - cérvix aberta Aumentado < 3 cm diâmetro 
Endométrio fibrótico e miométrio hipertrófico e 

cistos 

 

V - cérvix fechada 
Aumentado com espessamento da 

parede uterina 

 

Cistos atróficos no endométrio e miométrio 

 

Após a divisão em cinco graus de lesão, foi proposto que o complexo hiperplasia 

endometrial cística - piometra devesse ser dividido em duas entidades: o complexo HEC - 

mucometra e complexo endometrite - piometra. Desta forma, com base na avaliação histológica, 

as alterações uterinas foram alocadas em sete classes diferentes (quadro 2). É importante salientar 

que tanto cadelas clinicamente saudáveis quanto doentes e que não apresentam sinais de 

inflamação podem ser classificadas em HEC leve, HEC severa e mucometra (figura 6). Nas 

classes endometrite, piometra hiperplásica e piometra atrófica estão cadelas clinicamente doentes 

que apresentam inflamação uterina. Portanto, a gravidade da situação clínica não parece estar 

associada ao maior grau de lesão uterina10,42. 

A HEC é acompanhada por alterações severas na proliferação e apoptose. As 

alterações resultam em proliferação celular excessiva combinada com desregulação da apoptose 

no endométrio que, por sua vez, resulta em regeneração endometrial insuficiente, como é descrito 

para a hiperplasia endometrial humana. Além dos compartimentos glandulares, o estroma 
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endometrial parece estar especialmente envolvido na patogênese da HEC canina34 . Animais com 

HEC leve apresentam útero com alguns cistos endometriais de tamanho variável delineados com 

células epiteliais achatadas, sem alterações estromais notáveis. Já na HEC grave, há uma área 

maior do endométrio que pode estar ocupada por glândulas endometriais císticas aumentadas em 

número e tamanho. Edema estromal, congestão vascular e pequenas hemorragias também podem 

ser observadas. As glândulas endometriais apresentam-se aumentadas em número e tamanho e 

distribuem-se ao acaso e irregularmente ao longo do estroma. Quando há uma quantidade muito 

grande de cistos, o endométrio pode apresentar-se atrófico10. 

 
Quadro 2 - Classificação das lesões uterinas segundo De Bosschere et al.10. 

 

Grupo 
Reação 

inflamatória 

Área glandular 

(%) 

Histologia dos cistos Proliferação de 

fibroblastos 

Normal Negativo < 25 Sem cistos Negativo 

HEC moderada Negativo < 25 Poucos/ 

Pequenos cistos 

Negativo 

HEC intensa Negativo > 25 Muitos/ grandes cistos Negativo 

Mucometra Negativo < 10 Sem cistos Negativo 

Endometrite Discreto < 25 Sem/raros pequenos cistos Discreto 

Piometra 

(hiperplásica) 

Intensa > 25 Muitos/ grandes cistos Moderado 

Piometra (atrófica) Intensa < 10 Sem cistos Negativo 

 
A HEC é acompanhada por alterações severas na proliferação e apoptose. As 

alterações resultam em proliferação celular excessiva combinada com desregulação da apoptose 

no endométrio que, por sua vez, resulta em regeneração endometrial insuficiente, como é descrito 

para a hiperplasia endometrial humana. Além dos compartimentos glandulares, o estroma 

endometrial parece estar especialmente envolvido na patogênese da HEC canina34 . Animais com 

HEC leve apresentam útero com alguns cistos endometriais de tamanho variável delineados com 

células epiteliais achatadas, sem alterações estromais notáveis. Já na HEC grave, há uma área 

maior do endométrio que pode estar ocupada por glândulas endometriais císticas aumentadas em 

número e tamanho. Edema estromal, congestão vascular e pequenas hemorragias também podem 

ser observadas. As glândulas endometriais apresentam-se aumentadas em número e tamanho e 

distribuem-se ao acaso e irregularmente ao longo do estroma. Quando há uma quantidade muito 

grande de cistos, o endométrio pode apresentar-se atrófico10. 

Na piometra, de maneira geral, a infiltração difusa de células plasmocitárias no 

endométrio se faz presente. Dentre as importantes alterações histopatológicas que ocorrem no 
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útero das cadelas afetadas por essa enfermidade é a deposição de exsudatos fibropurulentos no 

lúmen glandular, metaplasia escamosa do endométrio, vacuolização do citoplasma das células de 

revestimento, infiltrado inflamatório constituído por neutrófilos, linfócitos, plasmócitos e 

macrófagos61. 

 
 

 

FIGURA 6 - Comparação da hiperplasia endometrial cística (HEC) em cadela sem e com 

inflamação. (A) Corte transversal de um corno uterino canino com múltiplos 

cistos endometriais sem infiltrado inflamatório. (B) HEC moderadamente 

grave com infiltrado plasmocitário intenso no endométrio (seta) (adaptado 
de Schlafer & Gifford, 2008)39. 

 

As cadelas com mucometra podem apresentar atrofia endometrial grave com quase 

nenhuma glândula endometrial. O endométrio pode ficar reduzido a uma estreita faixa de tecido 

estromal anular em torno do lúmen uterino, o qual apresenta-se preenchido com muco10. A 

associação entre hidrometra e HEC é comum. Entretanto, a ocorrência de hidrometra na ausência 

de outras características patológicas no útero não é frequente56 . 

Além disso, o endométrio pode apresentar necrose e hiperplasia focal. As glândulas 

podem mostrar distensões císticas múltiplas com a presença de células mononucleares ao seu 

redor. Quanto ao miométrio, dependendo da gravidade há sinais de extensão da inflamação como 

a presença de infiltrado neutrofílico. Essas camadas encontram-se, por vezes, hemorrágicas62. 

No complexo endometrite-piometra, o infiltrado inflamatório é leve, as glândulas 

endometriais formam poucos cistos grandes ou vários cistos menores com leve proliferação 

estromal de fibroblastos e edema. Na piometra hiperplásica o infiltrado inflamatório é severo e 

pode ser encontrada no lúmen uterino, nas glândulas endometriais, no estroma do endométrio e 

no miométrio. Na maioria dos casos, há presença de grande quantidade de cistos endometriais, 

proliferação moderada a grave do estroma de fibroblastos, ulceração ocasional, necrose, edema, 

hemorragias, formação de abcessos em glândulas e metaplasia escamosa do epitélio da superfície 
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endometrial. Na piometra atrófica existe um intenso infiltrado inflamatório acompanhada de 

atrofia grave do endométrio e quase nenhum cisto endometrial ou glândula com hiperplasia 

miometrial estão presentes. O edema e a congestão podem aparecer10. A proliferação e a 

intensificação simultânea da atividade apoptótica observada na piometra canina indicam dano 

grave e irreversível ao endométrio inflamado34. 
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CAPÍTULO 2 - MANUSCRITO 

 

Esta dissertação apresenta os resultados do experimento de mestrado em formato 

de manuscrito científico. Para a realização deste estudo foi concedida autorização pela Comissão 

de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal de Goiás (CEUA/UFG, sob o protocolo nº 

102/2017 - anexo A). O capítulo 2 é apresentado segundo a formatação recomendada pela revista 

científica a qual será submetido (Pesquisa Veterinária Brasileira), com pequenas adaptações a 

esta dissertação (anexo B). 
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Diagnóstico de afecções uterinas sépticas e assépticas em cadelas: achados hematológicos, 

ultrassonográficos e histopatológicos 

 

Resumo - Apesar das doenças uterinas serem frequentes em fêmeas caninas não castradas, ainda 

existem dificuldades para diferenciá-las no pré-operatório. Este estudo compara as alterações 

hematológicas, ultrassonográficas e histopatológicas em cadelas acometidas por afecções 

uterinas sépticas e assépticas. Para isso, foram utilizados 24 animais, dos quais 10 apresentaram 

afecções uterinas com conteúdo séptico (GS), sete estavam acometidos por afecções uterinas com 

conteúdo asséptico (GA) e sete cadelas hígidas foram utilizadas como controle (GC). 

Hemograma, escore de toxicidade dos neutrófilos, ultrassonografia e exame histopatológico 

foram realizados. GS e GA apresentaram redução nos valores da série eritroide. GS demonstrou 

leucograma inflamatório e aumento de proteína plasmática total (PPT), além de presença de 

vacuolizações citoplasmáticas e corpúsculos de Döhle moderado. Na ultrassonografia observou- 

se aumento da espessura da parede uterina com projeções em direção ao lúmen e 

hipoecogenicidade desta, conteúdo hipoecoico com pontos ecogênicos em suspensão. O exame 

histopatológico demonstrou sinais de inflamação e hiperplasia endometrial cística (HEC). GA 

apresentou parede uterina hiperecoica com conteúdo hipoecoico a anecoico. Infiltrado 

linfoplasmocitário, metaplasia cuboide de células epiteliais e atrofia do endométrio foram 

encontrados no exame histopatológico. Portanto, a série eritroide e mieloide e a ultrassonografia 

devem ser interpretadas em conjunto para evitar erros diagnósticos nas doenças uterinas. Os 

neutrófilos tóxicos são bons indicadores prognósticos na fase inicial da doença. O exame 

histopatológico revela padrões distintos nas duas enfermidades, sendo as células epiteliais do 

endométrio a possível origem do conteúdo uterino asséptico. 

 

TERMOS DE INDEXAÇÃO: biópsia, hemograma, hiperplasia endometial cística, piometra, 

ultrassom. 

 

Abstract - Although uterine diseases are frequent in uncastrated canine females, there are still 

difficulties in differentiating them in the preoperative period. This study compares hematological, 

ultrasonographic, and histopathological alterations in bitches affected by septic and aseptic 

uterine diseases. For this purpose, 24 animals were used, of which 10 showed septic uterine 

diseases (SG), seven were affected by aseptic uterine diseases (AG), and seven healthy bitches 

were used as control (CG). The following were performed: hemogram, neutrophil toxicity score, 

ultrasonography, and histopathological examination. Groups SG and AG showed decreased 

values in the erythroid series. Group SG showed inflammatory leukogram and increased total 

plasma protein (PPT), in addition to the presence of cytoplasmic vacuolations and moderate 

Döhle bodies. Ultrasonography revealed increased uterine wall thickness with projections 

towards the lumen, hypoechogenicity of the uterine wall, and hypoechoic content with echogenic 

spots in suspension. Histopathological examination showed signs of inflammation and cystic 

endometrial hyperplasia (HEC). Group AG showed hyperechoic uterine wall with hypoechoic to 

anechoic contents. Histopathological examination showed lymphoplasmacytic infiltrate, cuboid 

metaplasia of epithelial cells, and endometrial atrophy. Therefore, erythroid and myeloid series 

and ultrasonography should be interpreted together to avoid diagnostic errors in uterine diseases. 

Toxic neutrophils are good prognostic indicators in the initial phase of the disease. 

Histopathological examination reveals distinct patterns in both diseases, with endometrial 

epithelial cells being the possible origin of aseptic uterine content. 

 

INDEX TERMS: biopsy, hemogram, cystic endometrial hyperplasia, pyometra, ultrasound. 
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INTRODUÇÃO 

 

A hiperplasia endometrial cística (HEC) é geralmente caracterizada pela proliferação 

de glândulas endometriais e hiperplasia endometrial com formação de cistos. Esta doença pode 

estar relacionada a diferentes tipos de fluido intraluminal. Mucometra, hidrometra e hemometra 

são as nomenclaturas utilizadas quando esse conteúdo apresenta-se mucoide, líquido ou 

hemorrágico, respectivamente (Kitsshoof et al., 2015). A doença se desenvolve como 

conseqüência de uma resposta anormal do útero a uma estimulação progestacional repetida 

durante a fase lútea do ciclo estral (Hagman, 2006). A progesterona, nesse contexto, contribui 

para a colonização bacteriana, pois provoca a redução da resposta imunológica a esses agentes 

(Wulster-Radcliffe et al., 2003). 

Desta forma, as secreções uterinas estéreis também podem ser consideradas como o 

estágio inicial que progride para a piometra após a colonização bacteriana uterina. Esta é uma das 

afecções mais comuns nos órgãos reprodutivos de cadelas e acomete, em média, quase 20% de 

todas as fêmeas caninas inteiras antes dos 10 anos de idade (Jitpean et al., 2017). É caracterizada 

por uma infecção e inflamação uterina, a qual acredita-se ser induzida por estímulo hormonal 

endógeno ou exógeno, que resulta em um útero repleto de exsudato purulento (Kitshoff, et al., 

2015) e, por vezes, gera alterações sistêmicas, tais como síndrome da resposta inflamatória 

sistêmica (SIRS) e sepse (Hagman, 2014). 

Entretanto, a piometra pode ser um desafio diagnóstico para o clínico, visto que é 

difícil diferenciá-la de outras afecções com secreção no lúmen, como mucometra, hemometra e 

hidrometra, especialmente nas fases iniciais (Kitshoff, et al., 2015). Devido a essa dificuldade, o 

diagnóstico definitivo geralmente é feito com atraso, no momento em que a saúde sistêmica 

desses animais está gravemente comprometida (Veiga et al., 2017). Por outro lado, cadelas com 

afecções com conteúdo uterino asséptico, como as supracitadas, podem ser submetidas à 

antibioticoterapia desnecessária. Além disso, é comum que estas sejam erroneamente priorizadas 

em situações de emergência em detrimento de animais com outras doenças graves (Kitshoff, et 

al., 2015). 

Portanto, exames complementares que auxiliem na distinção das enfermidades são 

fundamentais para a prática clínica. Para isso, a hematologia é capaz de sugerir a condição clínica, 

em especial, quando há incerteza para a conclusão do diagnóstico (França et al., 2014). Junto à 

ultrassonografia, fornece informações importantes para a identificação das afecções do trato 

reprodutivo, as quais podem ser confirmadas pela histopatologia (Hagman, 2014). 

Ademais, a avaliação das alterações tóxicas dos neutrófilos é considerada parte do 

hemograma e é essencial para determinar prognósticos (Lambert et al., 2016). Os neutrófilos 

tóxicos são células com modificações em sua morfologia devido à produção acelerada em 

resposta a um estímulo inflamatório, sendo as principais, os corpúsculos de Döhle, vacuolização 

e basofilia citoplasmáticas, além de neutrófilos gigantes. Apesar das mudanças morfológicas 

nessas células serem bem documentadas, a associação delas com os diversos processos 

patológicos tem sido pouco estudada (Aroch et al., 2005). Por isso, tal relação precisa ser melhor 

explorada nas doenças uterinas. 

Outra questão é que diferentes teorias sobre a classificação clínica e histológica das 

enfermidades uterinas prejudicam a determinação dos mecanismos etiológicos das desordens 

reprodutivas, bem como a definição de um diagnóstico preciso (Dow, 1959, De Bosschere, 2001). 

Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar as alterações hematológicas, ultrassonográficas 

e histopatológicas em cadelas acometidas por afecções uterinas sépticas e assépticas. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 
Delineamento experimental 

Este experimento foi conduzido na Escola de Veterinária e Zootecnia da 

Universidade Federal de Goiás (HV/EVZ/UFG) com autorização da Comissão de Ética no Uso 

de Animais (CEUA/UFG) sob número de protocolo 102/2017. Foram utilizadas 24 cadelas 

distribuídas em 3 grupos, das quais 10 estavam acometidas por afecções uterinas com conteúdo 

séptico (GS), sete tinham enfermidades uterinas com conteúdo asséptico (GA) e outras sete foram 

classificadas no grupo controle composto por cadelas hígidas destinadas à 

ovariosalpingohisterectomia (OSH) eletiva (GC). 

Em todos os grupos foram realizados exame clínico, hemograma, urinálise, 

bioquímicas séricas e ultrassonografia da cavidade abdominal a fim de se excluir outras 

enfermidades concomitantes. Foram incluídos apenas animais que não apresentaram evidências 

de lesão renal. 

A ultrassonografia também foi realizada com o intuito de caracterizar as alterações 

uterinas e avaliar a presença ou ausência de conteúdo neste órgão. As cadelas que apresentaram 

conteúdo foram submetidos à OSH terapêutica e as que não o apresentaram foram destinadas à 

OSH eletiva. Posteriormente à retirada do útero no transoperatório, eram colhidas amostras de 

conteúdo luminal para cultura microbiológica dos animais que o apresentassem. Esses eram 

encaminhados ao Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP/UFG) para 

processamento. Em casos sépticos, o animal era agrupado em GS e, se fosse asséptico, era 

destinado ao GA. Ainda, após esse procedimento, também eram colhidas amostras do útero para 

exame histopatológico. 

 

Avaliação clínica 

Os animais encaminhados com suspeita de piometra, bem como aqueles destinados 

à OSH eletiva foram submetidos ao exame físico e avaliação clínica. Os parâmetros verificados 

foram a presença de apatia, dor, vômito, pseudociese e cio, poliúria e polidpsia, anorexia, 

frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, coloração das mucosas, tempo de 

preenchimento capilar (TPC), auscultação cardíaca e grau de desidratação. 

 

Hemograma 

Foi realizada venopunção jugular para a colheita de sangue, o qual foi armazenado 

em tubos com EDTA. As amostras foram imediatamente processadas. O hemograma foi realizado 

por meio de analisador automático (Celltac α MEC 6550, Nihon Kohden®, Japão). O hematócrito 

foi mensurado utilizando-se a técnica de microhematócrito e a proteína plasmática total (PPT) foi 

determinada com o auxílio de refratômetro. O esfregaço sanguíneo foi corado com panótico rápido 

para se realizar a contagem diferencial com microscopia de luz. O escore de toxicidade geral dos 

neutrófilos foram quantificados segundo Aroch et al. (2005). Esses procedimentos foram 

realizados por três diferentes avaliadores, obtendo-se a média entre os resultados. 

 

Exame ultrassonográfico 

O exame ultrassonográfico de todos os animais foi realizado por um mesmo avaliador 

utilizando-se equipamento Mylab 30 Vet Gold, Esaote®, acoplado ao transdutor linear 

multifrequencial 7,5 a 12MHz, com frequência selecionada de acordo com o porte do cão a ser 

examinado. Antes da avaliação, foi realizada tricotomia na região ventral do abdômen. Em 

seguida, foi aplicado carboxigelmetilcelulose no local a fim de se estabelecer melhor contato da 

pele com o transdutor. Para fins de comparação de alterações de ecogenicidade, o ganho foi 
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padronizado em 70%. Foram analisadas a ecogenicidade da parede, a presença de área circulares 

anecoicas, regularidade da parede, presença de projeções em direção ao lúmen, ecogenicidade do 

conteúdo uterino e presença de pontos em suspensão. 

 

Exame histopatológico 

Os segmentos médios dos cornos uterinos dos animais foram fixados em solução de 

formalina tamponada a 10 % respeitando-se a proporção de 1/10 (tecido/fixador) e armazenados 

por 48 horas até o processamento. Posteriormente, foram embebidos em parafina e cortados em 

micrótomo na espessura de 5µm. As porções segmentadas dos blocos foram dispostos em lâmina 

e coradas com hematoxilina e eosina e, após, analisadas em microscopia de luz por um mesmo 

avaliador a fim de se determinar as alterações envolvidas em cada tratamento, efetuando-se a 

análise qualitativa. Foram avaliados presença de infiltrado inflamatório luminal, de insterstício e 

de miométrio, hiperplasia de glândulas endometriais; edema e fibrose no endométrio e miométrio; 

metaplasia, atrofia, erosão e ulceração endometrial; presença de muco no interior da glândula; 

hiperplasia, microvacuolizações e tumefação de células epiteliais endometriais e espessamento 

de perimétrio. 

 

Análise estatística 

Foi realizada estatística obtendo-se a média e o erro padrão da média. O 

comportamento das variáveis foi testado quanto à homogeneidade e normalidade. Os resultados 

paramétricos foram analisados pela análise de variância. Para os testes não paramétricos foi 

utilizado o teste de Kruskal-Wallis. Nas frequências foi utilizado o teste exato de Fisher. As 

análises foram realizadas no programa R-Studio (para Windows) com níveis de significância de 

5%. Para o exame ultrassonográfico foi utilizada análise descritiva dos dados. 

 

RESULTADOS 

 

Dos 10 animais do GS, três foram classificados como piometra fechada e sete como 

piometra aberta, com média de idade de 6,6 anos. Na avaliação clínica e exame físico de GS 10% 

apresentaram apatia, 50% dor, 20% poliúria, 30% polidipsia, 40% anorexia, 50% apresentou 

frequência cardíaca aumentada, 20% apresentou febre, 20% desidratação. Os demais parâmetros 

avaliados apresentaram-se dentro dos parâmetros de normalidade. 

Quanto ao hemograma, observou-se que neste grupo houve redução para os 

parâmetros hemácias, hemoglobina e hematócrito (tabela 1). Além disso, demonstrou-se elevação 

nos valores de leucócitos totais, linfócitos, metamielócitos, bastonetes, segmentados, monócitos 

e PPT. Em relação às alterações morfológicas dos neutrófilos (tabela 2), pode-se observar no GS, 

elevação da quantidade de vacuolizações citoplasmáticas e de corpúsculos de Döhle, ambos de 

caráter moderado. Este grupo também demonstrou elevação no escore de toxicidade geral, 

entretanto, apenas em relação a GC. Ademais, também houve aumento de monócitos ativados. 

O exame ultrassonográfico do útero do GS (figura 1) evidenciou que 60% (6/10) das 

cadelas apresentaram conteúdo uterino hipoecoico com presença de pontos ecogênicos em 

suspensão. Além disso, a parede do órgão estava com aspecto hipoecoico em todos os animais, 

sendo que 90% (9/10) a apresentaram espessada, 10% (1/10) fina e, em apenas 50% (5/10) dos 

casos, estava irregular. Também foram observadas projeções em direção ao lúmen em 30% (3/10) 

e cistos anecoicos em 60% (6/10) das cadelas deste grupo. 
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Quanto ao histopatológico (figura 2 e tabela 3), o GS apresentou frequência de 90% 

(9/10) de infiltrado linfoplasmocitário intersticial endometrial, hiperplasia de glândulas 

endometriais, muco intraluminal glandular, glândulas endometriais com aspecto cístico, 

metaplasia cuboide das células epiteliais, erosão/ulceração de endométrio e aumento da espessura 

do perimétrio. Além disso, apresentou frequência de 70% (7/10) de extensão do infiltrado 

linfoplasmocitário para o miométrio, hiperplasia de células epiteliais, infiltrado neutrofílico 

intraluminal e tumefação de células epiteliais. Apenas 50% (5/10) dos animais apresentaram 

infiltrado neutrofílico intersticial endometrial. Por fim, atrofia do endométrio foi observada 

somente em 20% (2/10) das fêmeas. O muco intraluminal glandular, além de ter sido encontrado 

no GS, também foi visualizado em 85,71% (6/7) dos animais do GC. Todavia, neste último grupo, 

caracterizava-se por ter aspecto mais denso, homogêneo, discreto e, nos animais do GS, o muco 

era acentuado, disperso e heterogêneo. 

No GA 42,85% (3/7) dos animais apresentaram aumento da frequência cardíaca, 

14,28% (1/7) aumento da frequência respiratória, 14,28% (1/7) apresentaram febre, 28,57% (2/7) 

mucosas hiperêmicas e 14,28% (1/7) hipocoradas. 

Entre as sete fêmeas do GA, cinco animais foram classificados como mucometra e 

dois como hemometra devido à característica mucoide e sanguinolenta do conteúdo uterino, 

respectivamente. Este grupo obteve média de idade de 6,7 anos. No hemograma houve redução 

apenas nas variáveis hemácias, hemoglobina e hematócrito. 

No GA, o conteúdo uterino no exame ultrassonográfico mostrou-se hipoecoico com 

presença de pontos ecogênicos em suspensão em 43% (3/7) dos animais. Essa alteração apareceu 

no GA nas duas cadelas que tiveram hemometra e em uma mucometra. Conteúdo anecoico 

homogêneo foi observado em 43% (3/7) do GA. Apenas um animal do GA apresentou conteúdo 

anecoico com pontos ecogênicos em suspensão. Ademais, neste grupo, 71,43% (5/7) estavam 

com a parede uterina hiperecoica. 

O grupo GA apresentou frequência mais baixa das alterações histopatológicas 

quando comparado a GS. As de maior relevância, representaram 66,6% (4/6) dos animais e foram 

o infiltrado linfoplasmocitário no interstício endometrial, fibrose de miométrio, atrofia do 

endométrio, tumefação e metaplasia cuboide de células epiteliais. Muco intraluminal foi 

encontrado em apenas 33,33% (2/6) dos animais. Outros achados tais como presença de 

hemossiderófagos e aumento do miométrio também ocorreram em GA. As demais alterações 

apresentadas na tabela 3 ocorreram em apenas uma cadela. 

GC apresentou média de idade de 6,5 anos, perfil hematológico normal, e útero não 

visualizável na ultrassonografia. As alterações histopatológicas observadas foram pertinentes à 

mudanças fisiológicas do ciclo estral. 

 
DISCUSSÃO 

 

Este estudo foi desenvolvido com o intuito de identificar padrões de diagnóstico para 

cadelas com doenças uterinas com conteúdo séptico e asséptico, já que diferenciá-las ainda 

representa um desafio para o profissional veterinário, especialmente nas fases iniciais. Neste 

cenário, ferramentas que possam discernir afecções uterinas com estes tipos de conteúdo também 

são fundamentais para a abordagem das múltiplas caracterizações clínicas que essas 

enfermidades podem apresentar (Hagman, 2014). Dentre essas, destacam-se a ultrassonografia, 

o hemograma e o exame histopatológico. 

Em relação ao grupo GS, observou-se redução significativa nos valores das hemácias, 

hematócrito e hemoglobina. Além disso, não foram observadas evidências de regeneração 

eritroide. Este grupo apresentou sinais de inflamação tanto no leucograma, quanto no exame 

histopatológico do tecido uterino, como neutrofilia e infiltrado neutrofílico (Myers & McGavin, 
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2013), respectivamente. Isto demonstra, provavelmente, que a causa da redução das variáveis do 

eritrograma foi devido à inflamação uterina (Shah et al., 2017). Sabe-se que processos 

inflamatórios crônicos geram “anemia por inflamação” ou “anemia de doença crônica”, a qual 

está associada à redução do tempo de vida dos eritrócitos, à inibição da proliferação eritroide e à 

atividade biológica prejudicada da eritropoietina. Além disso, a retenção de ferro nos macrófagos, 

induzida pela hepcidina, leva à sua deficiência funcional, haja vista essa resposta resultar em uma 

disponibilidade limitada deste elemento para as células progenitoras eritroides, o que também 

contribui para a anemia (Camaschella, 2017). 

A elevação nos valores de leucócitos totais, metamielócitos, bastonetes e 

segmentados no grupo GS revelou um quadro inflamatório. Essa alteração observada por meio 

do leucograma é devida ao fato da piometra ser uma infecção bacteriana grave, a qual estimula a 

medula óssea a liberar grande número de neutrófilos imaturos na circulação periférica na 

tentativa de combater a infecção (Shah et al., 2017). O desvio à esquerda de caráter regenerativo 

provavelmente ocorreu devido ao fato desses animais não terem apresentado sinais sistêmicos 

tão proeminentes até o momento do exame. A exemplo disso, todas as cadelas incluídas no GS 

ainda não apresentavam comprometimento renal, o qual é consequência comum na piometra 

(Koenhemsi et al., 2016). Estes achados confirmam o relato da maioria dos autores (Agrawal et 

al., 2015; Toydemir et al., 2016; Shah et al., 2017; Hagman, 2018, Samantha et al., 2018), 

entretanto, em casos mais graves, a leucopenia pode ocorrer e representar um prognóstico ruim 

(Prasad, 2017). Ademais, também é possível que reações leucemoides ocorram (Han et al., 2009). 

A quantidade de corpúsculos de Döhle e vacuolização citoplasmática, ambas de 

caráter moderado, estava elevada no GS em comparação aos demais grupos. O fato destas 

variáveis se apresentarem com caráter moderado pode ser uma característica da evolução da 

doença, a qual se encontrava, como dito anteriormente, sem sinal de comprometimento renal. 

Além de serem indicadores precoces de doenças sistêmicas, os neutrófilos tóxicos estão 

associados com a severidade da enfermidade, fatalidade, duração do tempo de hospitalização e 

aumento do custo de tratamento (Lambert et al., 2016). 

A monocitose, apresentada no GS, é causada pela maior demanda de células 

mononucleares nos tecidos devido à inflamação, e está associada à evolução do quadro (Jain, 

1993; Murthy et al., 2013). Além das alterações celulares, a PPT apresentou-se elevada no grupo 

GS. Isso se deu provavelmente devido ao aumento das proteínas inflamatórias (Prasad, 2017; 

Shah et al., 2017), haja vista o exame clínico não ter sido constatado desidratação aparente nesses 

animais. 

O espessamento da parede uterina das fêmeas caninas do GS no exame 

ultrassonográfico se justifica devido à inflamação encontrada no histopatológico, que se 

apresentou na sua forma aguda com sinais como infiltado neutrofílico, tumefação de células 

epiteliais e cistos com infiltrado intraluminal. Soma-se a isso, sinais de inflamação crônica, como 

infiltrado linfoplasmocitário, fibrose e erosão (Myers & McGavin, 2013). Outra questão é que o 

aumento da espessura do útero neste exame pode refletir o aumento no tamanho e no número de 

glândulas endometriais (De Bosschere, 2001). Entretanto, um dos animais a apresentou fina e 

regular, o que geralmente caracteriza as afecções uterinas assépticas (Verstegen et al. 2008). 

Outrossim, a hipoecogenicidade do conteúdo sugere celularidade e, a suspensão 

observada, pode ser originada do desprendimento das células do epitélio endometrial, a qual é 

demonstrada no exame histopatológico por meio das lesões de erosão (Davidson & Baker, 2009; 

Gelberg, 2009). Os cistos, representados por áreas circulares anecoicas na parede uterina, foram 

confirmados pelo exame histopatológico. Esses estão associados à HEC (Sridevi et al., 2011; 

Toydemir et al., 2015). Entretanto, 40% (4/10) das cadelas do GS que apresentaram glândulas 

císticas no exame histopatológico, não os demonstraram na ultrassonografia. Isto é possível pois 

cistos menores não são visualizáveis na imagem ultrassonográfica (Bigliardi et al., 2004). 
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A presença de hiperplasia de glândulas endometriais com aspecto cístico na maioria 

dos animais de GS caracterizam a ocorrência de HEC associada à piometra nesses animais. Esta 

alteração no endométrio junto ao intenso infiltrado linfoplasmocitário e neutrofílico, além de 

metaplasia cubóide das células epiteiais do endométrio, ulceração e extensão do infiltrado 

linfoplasmocitário para o miométrio são achados que correspondem à HEC-piometra (Dow, 

1959). No entanto, o espessamento do perimétrio e a tumefação dessas células não foram 

descritas pelo autor em nenhuma das suas classificações. 

Ressalta-se, ainda, que apenas 50% dos animais do GS apresentou infiltrado 

neutrofílico intersticial e 90% revelou infiltrado linfoplasmocitário neste local. Contudo, a 

infiltração intersticial endometrial extensa por plasmócitos e linfócitos sem acompanhamento de 

neutrófilos é um achado comum. Uma possível explicação para essa resposta é que os infiltrados 

linfoplasmocitários representam uma reação inflamatória celular às infecções bacterianas 

crônicas, subclínicas e de baixo grau, que se desenvolvem durante o proestro ou o estro quando 

a abertura cervical permite a ocorrência de infecção ascendente. Apesar de ser uma alteração 

rotineira, os fatores responsáveis pela inflamação plasmocítica inicial sem acompanhar a 

inflamação neutrofílica permanecem incertos (Schlafer &Gifford, 2008). 

É importante salientar que os animais de GS não demonstraram sinais clínicos 

sistêmicos tão evidentes e também não apresentaram lesão renal, apesar de 90% destes animais 

terem apresentado alterações histopatológicas uterinas acentuadas (Dow, 1959). Desta forma, 

infere-se que o estado geral não reflete, necessariamente, a lesão uterina instalada, o que dificulta 

o diagnóstico precoce desses animais. 

Quanto ao muco encontrado no exame histopatológico no grupo GC, este aparece 

normalmente durante o proestro e o estro. Neste período, o útero é mais espesso devido à 

influência do estrogênio, com secreção escassa presente no lúmen. Já no diestro, o útero é ainda 

mais espesso, com desenvolvimento endometrial glandular a partir da influência da progesterona 

(Davidson & Baker, 2009). Porém, o muco encontrado no GS é devido à HEC, já que as glândulas 

endometriais estavam hiperplásicas e hipertróficas, com atividade secretora aumentada e 

apresentando fluido acumulado no lúmen do útero (De Bosschere, 2001). 

No GA também foi observada redução nas variáveis hemácias, hematócrito e 

hemoglobina sem sinais de regeneração. Esta redução apresentou a mesma magnitude da 

observada no GS. Entretanto, a baixa frequência de infiltrado inflamatório e a presença de 

hemossiderófagos no endométrio e miométrio uterino, tanto em animais que apresentaram 

mucometra, quanto em animais com hemometra, estão associados a processos hemorrágicos 

crônicos no tecido (Myers & McGavin, 2013). Isto evidencia que a causa da redução desses 

parâmetros em GA é hemorrágica. Sabe-se que nos processos hemorrágicos crônicos é comum 

encontrar redução nos parâmetros eritrocitários sem sinais de regeneração, visto que há adaptação 

ao processo (Weiss, 2010, Scott & Jutkowitz, 2010). Desta forma, apesar dos animais dos grupos 

GS e GA terem obtido resultados estatisticamente semelhantes no eritrograma, as alterações 

observadas em ambos possuem mecanismos distintos. 

A redução discreta nos valores de hemácias, hematócrito e hemoglobina já foram 

relatados na hemometra e têm sido relacionados à hemorragia (Sánchez, 2015). Todavia, devido 

à escassez de estudos focando a hematologia nas doenças uterinas com conteúdo asséptico, a 

origem destas alterações até então era desconhecida. Ressalta-se que nem sempre a mucometra 

gera tais achados na série vermelha (Kaymaz et al., 1999; Kitshoff, et al., 2015). 

O conteúdo hipoecoico com pontos ecogênicos em suspensão encontrados nas duas 

hemometras pode ser devido a coágulos em suspensão pelo sangramento presente. O conteúdo 

hipoecoico está relacionado à maior celularidade deste (Davidson & Baker, 2009), enquanto o 

desprendimento e consequente suspensão das células provavelmente é originada devido à erosão 
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do epitélio endometrial (Gelberg, 2009). O animal com mucometra que teve essa mesma 

característica também foi o único do GA que apresentou erosão neste epitélio. 

O infiltrado linfoplasmocitário encontrado no GA, juntamente com a presença de 

muco pode ocorrer na HEC tipo II, porém nesses casos há presença de glândulas endometriais 

hiperplásicas, o que não ocorreu na maioria desses animais (Santos et al., 2016). Quatro cadelas 

do grupo apresentaram infiltrado linfoplasmocitário e fibrose. A associação dessas alterações são 

frequentemente encontradas em reprodutoras com endometrite crônica e queixa de infertilidade, 

sendo a fibrose e a infiltração linfocítica no endométrio graduada de leve a intensa (Payan- 

Carrera & Pires, 2016).  

A ausência de HEC juntamente com a presença de tumefação do epitélio endometrial 

são indícios de que a secreção asséptica pode estar relacionada também a outros fatores que não 

a enfermidade supracitada. Hipotetiza-se que a tumefação das células epiteliais seja um indício 

da origem desse muco, visto que estas células também podem gerá-lo no útero (Banks, 1991).  

Ressalta-se, ainda, que o o acúmulo de secreções uterinas pode se contaminar por 

bactérias ascendentes e dar origem a uma infecção bacteriana. A infecção dentro do lúmen 

endometrial e uterino resultaria, então, em acúmulo de exsudato séptico no lúmen (piometra)  

(Schlafer & Gifford, 2008). Entretanto, mesmo com a cronicidade das lesões, não houve 

surgimento de infecção ascendente conforme proposto como possível patogenia da piometra. 

Portanto, mecanismos de resistência uterina a bactérias em fêmeas caninas que apresentam 

conteúdo asséptico associado a lesões crônicas necessitam ser invetigados. 

 

CONCLUSÃO 

 

A série eritróide encontra-se reduzida na mesma magnitude tanto nas fêmeas caninas 

com afecções uterinas sépticas, quanto nas assépticas. Porém, a diminuição em cada caso é 

provavelmente desencadeada por dois mecanismos distintos. Desta forma, esse parâmetro pode 

induzir o clínico ao erro diagnóstico quando avaliado isoladamente. Já o leucograma demonstrou 

ser eficaz para distingui-las, haja vista revelar um padrão inflamatório apenas nas afecções 

uterinas sépticas, que condiz com a inflamação instalada no útero. 

A vacuolização citoplasmática dos neutrófilos, bem como a presença de corpúsculos 

de Döhle são variáveis que possuem bom valor prognóstico nas afecções uterinas sépticas, pois 

aumentam sua intensidade antes mesmo de alterações sistêmicas mais graves, tais como a lesão 

renal, comum a essa condição clínica. 

Nem sempre a ultrassonografia é capaz de diferenciar as afecções uterinas sépticas 

das assépticas em fases iniciais. Em alguns casos, as duas podem reproduzir um padrão 

semelhante neste exame. Isto ressalta a importância da avaliação ultrassonográfica juntamente a 

outras ferramentas diagnósticas, como a hematologia, a fim de se realizar a conclusão do caso. 

No exame histopatológico, os dois grupos apresentaram perfis distintos de alterações. 

Nas afecções uterinas sépticas houve quadro inflamatório associado à HEC, enquanto nas 

alterações assépticas observou-se lesões compatíveis com endometrite crônica, tendo como 

possível origem da hipersecreção luminal as células epiteliais endometriais. 

 
REFERÊNCIAS 

 
Agrawal J. K., Saxena A. P. A, Kumar P. & Patel A. 2015. Critical case of closed cervix 

pyometra in a bitch. Int. J. Livest. Res. 5(10): 79-82. 

 
Aroch I., Klement E. & Segev G. Clinical, biochemical, and hematological characteristics, 

disease prevalence, and prognosis of dogs presenting with neutrophil cytoplasmic toxicity. J Vet 

Intern Med. 19:64–73. 



32 
 

 
 

Banks W.J.1991. Sistema reprodutor feminino, p. 565-588. In: Banks, W.J. Histologia 

Veterinária Aplicada, 2ª ed. Manole, São Paulo. 

 

Batista P.R., Gobello C., Rube A., Corrada Y.A., Tórtora M. & Blanco P.G. 2015. Uterine 

blood flow evaluation in bitches suffering from cystic endometrial hyperplasia (CEH) and CEH- 

pyometra complex. Theriogenology. 85(7):1258-61. 

 
Bigliardi E., Parmigiani1 E., Cavirani S., Luppi A., Bonati L. & Corradi A. 2004. 

ultrasonography and cystic hyperplasia–pyometra complex in the bitch reprod. Dom Anim. 

39:136–140. 

 
Camaschella, C. 2017. New insights into iron deficiency and iron deficiency anemia. Blood 

Reviews. 31: 225–233. 

 
Davidson A.P. & Baker T.W. 2009. reproductive ultrasound of the bitch and queen. Top 

Companion Anim Med. 24(2):55-63. 

 
De Bosschere H., Ducatelle R., Vermeirsch H., Van Den Broeck W. & Coryn M. 2001. 

Cystic endometrial hyperplasia - pyometra complex in the bitch: should the two entitles be 

disconnected? Thedogenology. 55(7):1509-19. 

 

Dow C. 1959. The cystic hyperplasia-pyometra complex in the bitch. J Comp Pathol 

Ther.69:237-51. 

 

França R.T., Lopes S.T.A., Martins D.B., Costa M.M.; Leal M.L.R., Mazzanti M.A., Schuh 

R. & Dornelles G.L. 2014. Valores hematológicos de búfalos em diferentes faixas etárias criados 

na região central do Rio Grande do Sul. R. Bras. Ci. Vet. 18 (1): 51-54. 

 
Gelberg H.B, 2009. Alimentary System, p.301-391. In: Pathologic Basis of Veterinary 

Disease. 4ª ed. Mosby, St. Louis. 

 
Hagman R. 2014. Diagnostic and Prognostic Markers for Uterine Diseases in Dogs. Reprod 

Dom Anim. 49 (2):16–20. 

 

Hagman, R. 2018. Pyometra in Small Animals. Vet Clin Small Anim. 48: 639–661. 

 

Han J., Jang H. Jun, K. Kang, H. & Na, H. 2009. Extreme leukemoid reaction in a dog with 
pyometra. J Vet Clin. 26(6):619:621. 

 

Jain N.C. 1993. The monocytes and machophages, p. 266-277. In: Jain N.C. Essentials of 

veterinary hematology, 1ª ed. Lea & Febiger: Philadelphia. 

 

Jitpean S., Ambrosen A., Emanuelson U. & Hagman R. 2017. Closed cervix is associated 

with more severe illness in dogs with pyometra. Vet Res. 13:11. 

 

Kaymaz M., Bastan A., ErünaL N., Aslan S. & Findik, M. 1999. The use of laboratory 

findings in the diagnosis of CEH–pyometra complex in the bitch. J Anim Sci. 23: 127-133. 



33 
 

 

 

Kitshoff A.M., Van Goethem B., Boyen F., Tas O., Polis I. & Rooster, R. 2015. Clinical 

parameters as predictors of bacterial isolation in the uterine content of dogs suspected of 

pyometra. Vlaams Diergen Tijds. 84(4). p.188-196 

 
Koenhemsi L., Toydemir S., Ucmak M., Gonul R. & Or M.E. 2016. Evaluation of early renal 

disease in bitches with pyometra based on renal doppler measurements.Vet Med. 61 (6): 344 - 

347. 

 
Lambert J.L., Fernandez N.J. & Roy M.F. 2016. Association of presence of band cells and 

toxic neutrophils with systemic inflammatory response syndrome and outcome in horses with 

acute disease. J Vet Intern Med. 30:1284–1292. 

 

Myers & McGavin, 2013. Respostas Celulares e teciduais à lesão, p.519-545. In: MsGavin, 

M.D., Zachary, J.F. Bases da Patologia Veterinária, 5ª ed. Elsevier, Rio de Janeiro. 

 

Murthy V. C., Chithra P.A., Krishnaswamy A., Rao S. & Ramesh P.T. 2013. Studies on 

certain clinical, haematological and biochemical parameters in pyometra of bitches. Indian J 

Anim Sci. 5(1):125-129. 

 
Nomura K. & Nishida A. 1998. Histological variations of canine deciduoma induced in non 

pregnant horn at different stages of unilateral pregnancy. J. Vet. Med. Sci. 60(5):623-626. 

 
Payan-Carreira & Pires M. The Value of a Routine Histopathological Examination of 

Uterine Specimens in Dogs and Cats. Smgebooks, Portugal. 

Prasad V.D., Kumar P.R. & Sreenu M. 2017. Sreenu M. Pyometra in bitches: a review of 

literature. J Vet Sci. 6(2):13-21. 

 
Rehm S., Stanislaus D.J. & Williams A.M. 2007. Estrous cycle-dependent histology and 

review of sex steroid receptor expression in dog reproductive tissues and mammary gland and 

associated hormone levels. Birth Defects Res. 80:233–45. 

 
Samantha G., Sarath T., Monica G., Arunmozhi N., Sridevi P. & Joseph C. 2018. 

Ultrasonographic and Haemato-biochemical evaluation of bitches affected with cystic 

endometrial hyperplasia-pyometra complex. Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci. 7(6): 2327-2338. 

 
Sánchez A.R. 2015. Hematometra e hiperplasia endometrial quística en una perra: 

descripción de un caso. Rev Inv Vet Perú. 26(1): 146-151. 

 
Schlafer DH, Gifford AT. 2008. Cystic endometrial hyperplasia, pseudo-placentational 

endometrial hyperplasia, and other cystic conditions of the canine and feline uterus. 

Theriogenology. 70(3):349–58. 

 
Scott M.A. & Jutkowitz L.A. 2010. Immune-mediated thrombocytopenia. p. 586-95. In: 

Schalm’s Veterinary Hematology. 6ªed. Wiley-Blackwell, Ames. 



34 
 

 

Shah A.S, Sood N.K., Shah W.S.A., Sood N.K., Wani B.M., Rather M.A., Beigh A.B. & 

Amin U. 2017. Haemato-biochemical studies in canine pyometra. J. Pharmacogn Phytochem. 

6(4): 14-17. 

 

Sridevi P., Kulasekar K., Arunmozhi N., Rangasamy S., Joseph C. & Rajasundaram R.C. 

2011. Ultrasonographic diagnosis of cystic endometrial hyperplasia-pyometra in bitches. Indian 

Anim Reprod Sci. 32 (2): 52-53. 

 

Toydemir K.T.S.F., İnal G.G., Turna Y.A.A.O., Enginler S.O., Kirşan I., Bamaç E.O., Arun 

S. S. & Demirtaş B. 2016. Effects of pyometra on some oxidative stress parameters, inflammatory 

mediators and neutrophil segmentation in bitches. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 22 (6): 837-846. 

 
Veiga G.A.L., Miziara RH, Angrimani, D.R., Papa, P.C., Cogliati B. & Veiga C.I.V. 2017. 

Cystic endometrial hyperplasia–pyometra syndrome in bitches: identification of hemodynamic, 

inflammatory, and cell proliferation changes, Biol Reprod. 96(1), 58–69. 

 

Verstegen J., Dhaliwal G. & Verstegen-Onclin K. 2008. Mucometra, cystic endometrial 

hyperplasia, and pyometra in the bitch: Advances in treatment and assessment of future 

reproductive success. Theriogenology 70: 364–374. 

 

Weiss, D.J. 2010. Iron and copper deficiencies and disorders of iron metabolismo. p. 167- 

71. In: Immune-Mediated Thrombocytopenia. In: Schalm’s Veterinary Hematology. 6ª ed.. 

Wiley-Blackwell, Ames. 



35 
 

 

Tabela 1 - Eritrograma, plaquetograma, leucograma e proteína plasmática total em fêmeas 

caninas do grupo séptico (GS), grupo asséptico (GA) e grupo controle (GC). 
 

Variável 
GS 

  (n=10)  
GA 

(n=7)  
GC 

(n=7)  

 Média/EPM Média/EPM Média/EPM 

Eritrograma 
Hemácias (x106/µL) 

 
5,48/0,36b

 

 
6,17/0,40b

 

 
7,74/0,43a

 

Hemoglobina (g/dL) 12,77/0,87b
 13,83b/0,97b

 18,08/1,04a
 

Hematócrito (%) 36,50/2,48b
 41,11/2,77b

 51,95/2,97a
 

Plaquetograma    

Plaquetas 

Leucograma 

298,20/69,04a
 363,37/77,18a

 379,57/82,51a
 

LT (cel/mm3) 29.390,00/2.658,59a
 12.600,00/2.972,39b

 9.042,85/3177,62b
 

Metamielócito (cel/mm3) 208,10/39,73a
 0,00/44,42b

 0,00/47,49b
 

Bastonete (cel/mm3) 4.080,10/879,80a
 243,50/983,64b

 12,28/1.051,56b
 

Segmentados (cel/mm3) 20.017,70/2.077,16a
 9.801,50b/2322,34b

 5937,57/2482,69b
 

Eosinófilos (cel/mm3) 928,50/215,16a
 741,12/240,55a

 683,57/257,16a
 

Monócitos (cel/mm3) 1.038,20/158,89a
 463,25/177,64b

 229,00b/189,91b
 

PPT (g/dL) 9,02/0,41a
 7,45b/0.49b

 7,05b/0,49b
 

EPM = erro padrão da média, GA = grupo asséptico, GC = grupo controle, GS = grupo séptico, 

LT = leucócitos totais, PPT = proteína plasmática total. Letras diferentes em uma mesma linha 
diferem estatisticamente entre si pelo Teste t (p<0,05). 
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Tabela 2 - Intensidade de alterações morfológicas e escore de toxicidade geral dos 

neutrófilos em fêmeas caninas do grupo séptico (GS), grupo asséptico (GA) 

e grupo controle (GC) (Aroch et al., 2005). 
 

Variável (%) 
 

Intensidade 
GS 

(n=10) 
GA 

(n=7) 
GC 

(n=7) 
  Média/Mediana Média/Mediana Média/Mediana 

BC 
Leve 6,24/4,89a

 3,99/0,6289a
 3,99/3,23a

 

Moderado 2,20/1,89a
 2,23/2,07a

 0,62/ 0,35a
 

 Intenso 0,21/0,2a
 0,49/0,4981a

 0,05/0,05a
 

CD Leve 3,20/1,04a
 0,62/0.29a

 0,70/0,77a
 

 Moderado 0,48/0,00a
 0,00/0,00b

 0,00/0,00b
 

 Intensa 0,08/0,087a
 0,00/0,00a

 0,00/ 0,00a
 

ETG - 9,50/9,50a
 6,85/6,85ab

 4,71/4,71b
 

HSG - 3,30/0,00a
 5,45/2,12a

 1,33/ 0,00a
 

 Leve 11,67/10,75a
 4,16/3,3385a

 6,89/4,02a
 

VC Moderado 4,05/3,58a
 1,25/0,96b

 0,58/ 0,29b
 

 Intenso 0,31/0,31a
 0,15/0,15a

 0.10/0,10a
 

NG - 0,15/0,00a
 0,00/0,00a

 0,00/ 0,00a
 

BC = basofilia citoplasmática, CD = corpúsculo de Döhle, ETG = Escore de toxicidade geral, GA 

= grupo asséptico, GC = grupo controle, GS = grupo séptico, NG = neutrófilos gigantes, VC = 
vacuolização citoplasmática. Letras diferentes em uma mesma linha diferem estatisticamente 

entre si pelo teste Kruskal-Wallis (p<0,05). 
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FIGURA 1 - Imagens ultrassonográficas do útero de cadelas, realizadas com 

transdutor linear com frequência de 7,5MHz. A: Útero de cadela com 

piometra do grupo séptico (GS) com conteúdo luminal hipoecoico e 

pontos ecogênicos em suspensão, parede hipoecoica espessada e irregular 

com presença de pequenos cistos anecoicos (seta). B: Útero de cadela 

com hemometra do grupo asséptico (GA) com conteúdo luminal 

hipoecoico e pontos ecogênicos em suspensão, parede hipoecoica, 

espessada, irregular e com projeções em direção ao lúmen com pontas 

hiperecoicas (setas) formando discreto sombreamento acústico (S). C: 

Útero de cadela com piometra do GS com conteúdo anecoico homogêneo 

e parede hipoecoica fina e regular. D: Útero de cadela com mucometra 

do GA com conteúdo anecoico homogêneo, parede hiperecoica fina e 

regular com uma projeção da parede em direção ao lúmen (seta). 
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FIGURA 2 - Fotomicrografia de tecido uterino de fêmeas caninas acometidas por 

afecções sépticas e assépticas. A: Infiltrado neutrofílico 

intraglandular em fêmea canina do grupo séptico (GS) (seta). B: 

Hemossiderófagos no endométrio de um animal do grupo asséptico 

(GA) acometido por mucometra (seta). C: Glândulas endometriais 

císticas com conteúdo acentuado, disperso e heterogêneo no GS 

(seta). D: glândula endometrial no grupo controle (GC) de tamanho 
normal com conteúdo discreto, denso e homogêneo (seta). 
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Tabela 3 - Avaliações qualitativas do exame histopatológico do útero (endométrio, 

miométrio e perimétrio) em fêmeas caninas do grupo séptico (GS), grupo 

asséptico (GA) e grupo controle (GC). 

Variável GS 
  (n=10)  

GA 
(n=6)  

GC 
(n=7)  

Infiltrado inflamatório neutrofílico instersticial 50,00 (5)a
 

0,0441 

0,00 (0)ab
 0,00 (0)b

 

0,0441 

Infiltrado inflamatório linfoplasmocitário intersticial 90,00 (9)a
 

0,0037 
66,66 (4)b

 14,29 (1)b
 

Infiltrado neutrofílico intraluminal 70,00 (7)a
 

0,098 

0,0114 

0,00 (0)b
 

0,0114 

0,00 (0)b
 

0,098 

Hiperplasia de glândulas endometriais 90,00 (9)a
 

0,0076 

0,037 

16,6 (1)b
 

0,0076 

14,29 (1)b
 

0,037 

Muco intraluminal 90,00(9)a
 

0,0357 

33,33 (2)b
 

0,0357 

85,71(6)ab
 

Cisto em glândula endometrial 90,00(9)a
 

0,0076 

0,0004 

16,60 (1)bc
 

0,0076 

0,00 (0)c
 

0,0004 

Metaplasia de células epiteliais 90,00 (9)a
 

0,0004 

66,66 (4)a
 

0,0210 

0,00 (0)b
 

0,0004 

0,0210 

Hiperplasia de células epiteliais 70,00 (7)a
 

0,0498 

16,60 (1)ab
 14,29 (1)b

 

0,0498 

Tumefação de células epiteliais 70,00 (7)a
 

0,0498 

50,00 (3)ab
 14,29 (1)b

 

0,0498 

Atrofia de endométrio 20,00 (2)ab
 66,66 (4)a

 

0,0210 

0,00 (0)b
 

0,0210 

Erosão/Ulceração 90,00 (9)a
 

0,0076 

0,0004 

16,60 (1)b
 

0,0076 

0,00 (0)b
 

0,0004 

Infiltrado inflamatório linfoplasmocitário no 
miométrio 

70,00 (7)a
 

0,0098 
16,60 (1)ab

 0,00 (0)b
 

0,0098 

Espessamento de perimétrio 90,00 (9)a
 

0,0037 
50,00 (3)b

 14,29 (1)b
 

GA = grupo asséptico, GC = grupo controle, GS = grupo séptico. Letras minúsculas diferentes em 

uma mesma linha diferem estatisticamente entre si pelo teste exato de Fisher (p<0,05) aos pares. p 

está representado abaixo do valor de cada variável. 
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CAPÍTULO 3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Este estudo possibilitou identificar diferenças nos padrões hematológicos, 

ultrassonográficos e histopatológicos nas afecções uterinas com conteúdo séptico e asséptico. 

Na hematologia foi demonstrado que os parâmetros eritroides podem estar reduzidos em ambas 

as situações e na mesma intensidade, porém a razão dessa alteração contempla possivelmente 

mecanismos distintos. Ademais, o leucograma inflamatório caracterizou as afecções uterinas 

sépticas. Desta maneira, o leucograma é um importante parâmetro para distinguir as duas 

situações clínicas. 

A avaliação morfológica dos leucócitos demonstrou ser um relevante indicador 

prognóstico, haja vista a vacuolização citoplasmática e os corpúsculos de Döhle de caráter 

moderado terem sido mais visualizados no esfregaço sanguíneo das fêmeas com afecções 

sépticas mesmo antes de alterações sistêmicas mais graves. 

Apesar das imagens ultrassonográficas, na maioria das vezes, representarem bem 

as alterações de espessura de parede e presença de cistos grandes no endométrio, este exame 

não consegue demonstrar cistos menores. Além disso, alguns casos de afecções uterinas 

sépticas podem reproduzir padrão semelhante às assépticas na ultrassonografia. Portanto, a 

associação desse exame com a hematologia demonstrou ser fundamental para a conclusão do 

diagnóstico. 

O exame histopatológico apresentou diferenças marcantes nas duas situações 

avaliadas. Nas afecções uterinas sépticas caracterizou-se por apresentar hiperplasia endometrial 

cística associada à endometrite na maioria dos casos. Já nas assépticas, mostrou sinais de 

endometrite crônica sem a presença de hiperplasia endometrial cística. Desta forma, 

provavelmente, o conteúdo do lúmen uterino asséptico tenha origem no aumento da função 

secretória das células epiteliais cuboidais do endométrio. Entretanto, mais estudos são 

necessários a fim de se identificar as possíveis causas da metrite crônica no útero asséptico. 

Marcadores diagnósticos mais específicos para doenças uterinas são necessários, 

haja vista o diagnóstico e o prognóstico dessas entermidades ainda representarem um desafio 

para o clínico veterinário. Portanto, estudos futuros que comparem exames laboratoriais e de 

imagem frente aos diferentes tipos de bactérias podem ser úteis a fim de se estabelecer 

parâmetros prognósticos. 
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ANEXOS 

 
 

Anexo A – Aprovação do projeto no CEUA. 
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Anexo B – Normas da Pesquisa Veterinária Brasileira 
 

 



44 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



45 
 

 

 

 

 



46 
 

 

 



47 
 

 
 

 



48 
 

 
 

 


