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                                                  RESUMO 
 
 

Piometra é uma afecção resultante da interação bacteriana com a hiperplasia 

endometrial cística (HEC), que acomete com frequência cadelas adultas. 

Representa a afecção reprodutiva mais comum em cadelas, podendo levar o 

animal a morte. A Escherichia coli é o principal agente microbiológico associado a 

esta doença, entretanto outros microrganismos também já foram implicados como 

Pseudomonas spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Proteus spp., 

Klebsiella spp., Enterobacter spp, entre outros. Este estudo analisou 32 cadelas 

com suspeita clínica de piometra que, através de isolamento microbiológico, a E. 

coli foi o agente microbiano mais frequente com  52,1%, seguido por 

Staphylococcus spp com 39,1%. Das cepas de E. coli, 40,3% eram cepas 

mulirresistentes, verificado através de testes de antibiograma. Para 

rastreabilidade das cepas encontradas no útero, foi feita a classificação dos 

grupos filogéneticos das E. coli, sendo o grupo C o mais frequente entras as 

cepas, tanto do útero como da mucosa vaginal e das fezes. Através de avaliações 

histológicas uterinas 58,8% apresentavam grau IV de infiltrados inflamatórios, com 

a E.coli sendo o microrganimo mais presente nestas alterações. Nas avaliações 

histológicas dos ovários, observou-se que viabilidade dos folículos pré-antrais 

sofreu influencia negativa com a presença de microrganismos no útero, porém 

houve aumento na ativação folicular, na piometra em comparação com cadelas 

sem piometra. Determinar o perfil de susceptibilidade bacteriana é importante 

para estabelecer a terapeutica correta e evitar a disseminação de cepas 

resistentes. Mais pesquisas científicas são necessárias para entender a interação 

da E. coli sobre qualidade e ativação folicular na ocorrência de piometra. 

 

 

 

 

Palavras chave alterações uterinas, antimicrobianos, Escherichia coli
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ABSTRACT 

 
 

 

 

Piometra is a condition resulting from bacterial interaction with cystic endometrial 

hyperplasia (HEC), which frequently affects adult and reproductively active bitches. It 

represents the most common reproductive disorder in female dogs, which can lead the 

animal to death. Escherichia coli is the main microbiological agent associated with this 

disease, however other microorganisms have also been implicated as Pseudomonas 

spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Proteus spp., Klebsiella spp., 

Enterobacter spp, among others. This study analyzed 32 bitches with clinical suspicion 

of pyometra that, through microbiological isolation and antibiogram, E.coli was the most 

frequent microbial agent, with 40.3% of multi-resistant strains, mainly to antimicrobials 

cephalothin, cefazolid and tetracycline with 100% , 45.6% and 36.8% respectively of 

resistant strains. Through the classification of the phylogenic groups of E. coli, the 

phylogenetic group C was the most frequent among the strains, present both in the 

uterus and in the vaginal mucosa and feces. And through uterine and ovarian 

histopathological assessments, the inflammatory infiltrates in the uterine 

histopathological alterations were mostly grade IV, with E. coli the most present in 

these alterations. The viability of preantral follicles was negatively influenced by the 

presence of bacteria in the uterus, but there was an increase in follicular activation in 

pyometra compared to bitches with mucometra. Determining the bacterial susceptibility 

profile is important to establish the correct therapy and prevent the spread of resistant 

strains. More scientific research is needed to understand the interaction of E. coli on 

quality and follicular activation in the occurrence of pyometra. 

 

 

Keywords uterine alterations, antimicrobials, Escherichia coli 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 
A piometra, por sua alta incidência e letalidade, é uma enfermidade de 

grande importância entre as doenças do trato reprodutivo em cadelas. Pode ocorrer 

em qualquer raça e idade, com maior relato em cadelas com idade superior a 6 anos 

, nulíparas e com históricos de uso de anticoncepcionais (SANCHES, 2015). 

Caracterizada por inflamação e acúmulo de exsudato no útero, a piometra 

ocorre geralmente na fase lútea do ciclo estral da cadela, quando há ações 

hormonais, por compostos progestacionais ou estrogênicos, associadas à interação 

bacteriana, tendo a Escherichia coli como o agente microbiano predominantemente 

isolado (HAGMAN, 2018). Através dos estudos filogéneticos, a origem evolutiva de 

cepas de E. coli, em especial de linhagens extra intestinais ( ExPEC), identificamos 

se um determinado conjunto de cepas isoladas pertencem à uma mesma família 

clonal e, por consequência, se um grupo filogenético específico é mais frequente em 

determinados quadros infecciosos e/ou em determinadas regiões (GUIMARÃES et 

al., 2015; CLERMONT et al., 2013). 

Para classificação histopatológica na ocorrência das enfermidades uterinas 

são analisadas as alterações que podem ocorrer no endométrio e miométrio (DE 

BOSSCHERE et al., 2001). No endométrio há proliferação das glândulas sob ação 

da progesterona, ocasionando várias alterações histológicas, como reação 

inflamatória com presença de fibrose, cistos, dilatação irregular glandular, infiltração 

difusa de neutrófilos e linfócitos (YOUNIS et al., 2014). 

Os cães e gatos, devido sua aproximação com humanos, têm um papel 

importante na transmissão de E. coli e outros organismos resistentes e seus genes 

de resistência, visto que clones de E. coli uropatogênicas similares aos fecais já 

foram identificados causando infecções entre humanos e animais. Todavia o 

tratamento de infecções provocadas por E. coli está se tornando cada vez mais difícil 

visto a multirresistência exibida por este organismo (JOHNSON et al., 2008). 

Nos ultimos anos aumentou o interesse na espécie canina e o conhecimento 

de suas particularidades reprodutivas, pois, além desses animais serem de 
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companhia, são utilizados como modelo animal. Assim, muitos estudos vêm sendo 

desenvolvidos com intuito de compreender a etiopatogenia da piometra canina, e as 

alterações fisiológicas que envolvem está afecção, conferindo a relevância do tema 

em questão (BRITO et al., 2017). 

Devido   à   preocupação   crescente   com   multirrestência   bacteriana, 

esse trabalho objetivou, caracterizar o agente bacteriano e avaliar o perfil de 

suscepitibilidade, através da avaliação microbiológica e molecular das bactérias do 

conteúdo uterino de cadelas com suspeita de piometra. Além de avaliar as 

alterações histológicas do útero, analisar e compreender a viabilidade e ativação 

foliculares  relacionados à cadelas com piometra. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA PIOMETRA CANINA 

 

 

2.1 Fisiologia do ciclo estral 

 

O aparelho genital feminino dos carnívoros apresenta modificações 

estruturais durante todo o período de atividade sexual que se repetem em intervalos 

periódicos. Estas modificações estruturais são conhecidas por ciclo estral, que se 

inicia a partir da puberdade, sucedendo-se ao longo de toda a vida reprodutiva, 

interrompido apenas pela gestação (HAGMAN, 2012). 

O hormônio folículo estimulante (FSH), hormônio luteinizante (LH), 

estrógenos e progesterona são os hormônios, dentre outros, que participam do ciclo 

estral (JEFFCOATE, 1999). Sob influências multifatoriais, os folículos ovarianos em 

quiescência se desenvolvem e as células foliculares produzem estrógeno, que é o 

hormônio responsável pelo desencadeamento dos sinais clínicos e comportamentais 

do proestro (WANKE; GOBELLO, 2006). Após aproximadamente 48 horas do pico 

de LH, ocorre a ovulação, fazendo com que o folículo ovariano se transforme em 

corpo lúteo, produzindo então a progesterona, cujas principais funções englobam a 

manutenção de um ambiente favorável a uma possível gestação, fechamento da 

cérvix, aumento do número e atividade das glândulas endometriais, diminuição da 

motilidade miométrica e diminuição da resposta inflamatória (HAGMAN, 2012). 

 

 

2.1.2  Características do ciclo estral da cadela 

 

A cadela é uma espécie monoéstrica não estacional, que apresenta ciclos 

estrais longos, sua ovulação ocorre uma ou duas vezes no ano, com intervalo entre 

ciclos estrais de 7 a 12 meses.  O primeiro estro ocorre entre 6 e 18 meses de idade. 

Cada ciclo tem duração de 3 meses, sendo que após esse período, a cadela entra 

em anestro, ou seja, em inatividade reprodutiva. Com a idade, principalmente após 8 
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anos, os ciclos reprodutivos tornam-se menos regulares, diminuindo a duração e a 

frequência (WANKE; GOBELLO, 2006). 

O ciclo estral da cadela é dividido em proestro, estro, diestro e anestro 

(HAFEZ, 2004). O proestro apresenta uma duração de 9 a 11 dias, sendo que nesse 

período os animais encontram-se sexualmente atrativos, porém não receptivos. As 

concentrações séricas de estradiol estão aumentadas causando aumento do volume 

da vulva, edemaciação e queratinização das células vaginais. Também resultam no 

aumento da espessura da camada endometrial e do número de receptores de 

progesterona, além de promover abertura da cérvix e resposta inflamatória celular 

(FELDMAN; NELSON, 2003). Nesta fase os folículos ovarianos variam até 9 mm 

antecedendo o pico de LH e podem aumentar até 12 mm antes da ovulação 

(CONCANNON, 2011). A cadela apresenta nessa fase secreção vaginal 

serosanguinolenta (WANKE; GOBELLO, 2006). 

O estro tem duração de 12 dias, podendo variar de 4 a 24 

dias,correspondendo ao período em que as fêmeas tornam-se receptivas aos 

machos (JOHNSTON, 2001). Nesta fase, a concentração estrogênica começa a 

declinar e os níveis de progesterona aumentam. O estrógeno exerce feedback 

positivo sobre o hipotálamo e hipófise dando início à elevação sérica do hormônio 

luteinizante (LH). Atingida a concentração máxima do LH, ocorre a ovulação 

(FELDMAN; NELSON, 2003). Nesse período, ocorre dilatação da cérvix devido à 

possibilidade de cópula. Tal evento facilita a entrada de micro-organismos para o 

interior do útero. (CONCANNON, 2011).  

O diestro, também denominado de fase luteal, tem duração de 2 a 3 meses. 

A atração pelos machos decresce e a cadela não é mais receptiva (FELDMAN; 

NELSON, 2003). Após a ovulação, as células da granulosa dos folículos sofre 

luteinização, passando a denominar-se corpo lúteo. Esta estrutura atua na produção 

de progesterona, aumentando seus níveis gradativamente por uma a duas semanas, 

declinando gradualmente até atingir valores basais no final do período 

(CHRISTIANSEN, 1998). Tal hormônio promove o desenvolvimento das mamas para 

a fase de lactação e também é responsável pela manutenção da gestação 

(FELDMAN; NELSON, 2003). O útero, sob a influência deste hormônio, apresenta 

glândulas endometriais hiperplásicas e hipertrófica, alterações fisiológicas que 
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desaparecem com o declínio das concentrações de progesterona, de modo que ao 

final da fase lútea não gestante na cadela, as glândulas endometriais ficam menos 

numerosas e as dimensões uterinas diminuem para as proporções do anestro 

(JOHNSON, 1994). 

Por fim, o anestro caracteriza-se como o período de inatividade sexual 

(WANKE; GOBELLO, 2006). Com concentrações séricas basal de progesterona. 

Essa fase tem duração de 1 a 6 meses, com média de 125 dias. A vulva regride ao 

seu tamanho normal, o endométrio, o miométrio e ovários diminuem em tamanho e 

atividade (CHRISTIANSEN, 1998) 

Porém, deve-se ressaltar que uma resposta à progesterona prolongada, 

exagerada, ou inadequada sob qualquer aspecto, pode resultar em uma hiperplasia 

endometrial cística (HEC), com acúmulo de líquido no interior das glândulas 

endometriais e lúmen uterino (JOHNSON, 1994). Dessa forma, o ambiente uterino 

se torna propício para a colonização bacteriana, que é facilitada pela diminuição da 

atividade leucocitária, causada pelos elevados níveis séricos de progesterona 

(JOHNSTON, 2001). 

 

2.2  Fisiologia da ovulação  

 

Como outros mamíferos, o desenvolvimento do ovário canídeo ocorre 

durante a vida fetal. Estima-se que, dentro de um ovário, existam cerca de 100.000 

folículos primordiais. De 120 a 160 dias após o nascimento, folículos pré antrais 

primários, secundários e terciarios podem ser observados no córtex ovariano da 

cadela (DURRANT et al., 1998).  

A foliculogênese da cadela pode ser dividida em duas fases do 

desenvolvimento (SONGSASEN et al., 2009). A primeira é uma fase "pré-antral" que 

é definida como a ativação e o crescimento dos folículos primordiais para os estágios 

primário e depois secundário. Durante esta fase, há um aumento triplo no tamanho 

dos ovócitos, de 18,5 ± 1,0 μm no folículo primordial para 60,5 ± 2,7 μm no estágio 

secundário. Este aumento substancial do gameta coincide com a proliferação maciça 

das células da granulosa. Durante a segunda fase, ou "fase antral", o tamanho do 

folículo aumenta como resultado de um aumento ainda mais acentuado na 
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proliferação de células da granulosa e no vasto acúmulo de líquido da cavidade 

antral (REYNAUD et al., 2012). 

 

2.3  Histologia uterina e ovariana 

  

O trato reprodutivo feminino das cadelas é constituído pelos ovários, tubas 

uterinas, útero, cérvix e vagina. Os ovários são constituídos por folículos ovarianos, 

estroma de sustentação, irrigação sangüínea e linfática. A córtex do ovário é 

revestida externamente pela túnica albugínea, um tecido conjuntivo denso. A 

medular do ovário possui um conjunto de vasos sanguíneos, nervos e tecido 

conjuntivo de sustentação (SANTOS, NASCIMENTO e EDWARDS, 2016). 

O útero é constituído pelo endométrio, miométrio e serosa (KENNEDY e 

MILLER 1992). O endométrio é o local de implantação do embrião, formando a base 

uterina da placenta pela transformação tecidual. Também sofre modificações 

estruturais e funcionais conforme a atividade endócrina do ovário (SANTOS, 

NASCIMENTO e EDWARDS, 2016). 

A mucosa uterina é modificada pela ação dos hormônios esteróides, 

progesterona e estrogênio. O estrogênio atua no útero proliferando as glândulas 

endometriais, aumentando a vascularização, fluxo sanguíneo e atividade metabólica, 

iniciando a fase proliferativa (GUIFFORD et al., 2014).  

 

2.3.1  Alterações histopatológicas 

 

 As alterações histológicas uterinas estão relacionadas com as diferentes 

fases do ciclo estral, de modo que, na fase do proestro, as descargas vaginais 

hemorrágicas são causadas pela diapedese eritrocitária através do endométrio e 

ruptura capilar subepitelial. Durante este período, a fêmea apresenta a vulva 

edemaciada e hipertrofiada, a cérvix dilatada, o endométrio espessado, aumento na 

atividade glandular e no crescimento dos ductos e túbulos da glândula mamária 

(GILBERT, 1992). Essas mudanças são em virtude do desenvolvimento do 

endométrio que é modificado pela ação do estrogênio (GIFFORD et al., 2014). Com 

a aproximação do período fértil e o início do estro, a preparação do útero é evidente 
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com proliferação de células do endométrio, diminuindo o sangramento e aumentando 

a atividade das glândulas endometriais. Com o término do estro, o endométrio, muda 

gradativamente dependendo do estado do animal. O ciclo se completa quando o 

útero involui até o seu tamanho normal (GALABOVA et al., 2003). 

A resposta do endométrio à exposição crônica de progesterona endógena ou 

exógena, somadas aos efeitos do estrógeno endógeno ou exógeno, promovem 

desenvolvimento endometrial, estimulam a proliferação glandular, aumentam a 

atividade secretória das glândulas endometriais que permitem a produção e acúmulo 

de secreções uterinas glandulares, promovem o fechamento da cérvix, formação de 

criptas, cistos, redução da atividade leucocitária e consequente resposta imune local 

devido à degeneração tecidual ( DE BOSSCHERE et al., 2001, JOHNSTON et al., 

2001; FIENI, 2006; GIFFORD et al., 2014). 

Quando ocorre enfermidade uterina, as alterações encontradas no 

endométrio variam e incluem reação inflamatória e suas sequelas, como a presença 

de fibrose, cistos, dilatação e tortuosidade glandular e alterações vasculares, 

infiltração difusa neutrofílica e linfocítica, além de edema intersticial  (YOUNIS et al.; 

2014), podendo também ser encontrada mineralização endometrial (JEONG et al., 

2016). 

Ocasionalmente, estas mudanças que o endométrio sofre durante o ciclo 

estral podem se prolongar, causando importantes alterações, como endometrites, 

neoplasias e a piometra (CONCANNON et al. 1989; LEITNER et al., 2003). 

 

2.4  Piometra 

 

A piometra canina é uma inflamação no útero com acúmulo de exsudatos, 

geralmente ocorre na fase luteal (diestro) do ciclo estral, em decorrência de 

alterações hormonais por compostos progestacionais ou estrogênicos e infecções 

bacterianas (WEISS et al., 2004; JONES et al., 2007; HAGMAN, 2018).  

 

2.4.1  Patogenia  
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 A patogenia da piometra não é ainda totalmente compreendida. Sabe-se que a 

piometra ocorre geralmente na fase do diestro do ciclo estral, nesta fase, o nivel de 

citocinas que representa um anti-inflamatório nestes casos, é elevado. Isso sugere a 

presença de um estado imunossupressor, o que pode explicar a propensão das 

cadelas no diestro a serem afetadas pela piometra e a gravidade da doença nesses 

animais (MACIEL GS, 2014). 

Na fase do diestro há aumento significativo de progesterona plasmática a 

qual tem um papel fundamental no desenvolvimento da doença, levando a uma 

hiperplasia endometrial cística e maior atividade endometrial, tornando o tecido 

glandular cístico e edematoso. E assim as secreções excessivas se acumulam na 

mucosa uterina levando a um ambiente propício para a proliferação bacteriana 

(JOHNSTON, et al., 2001; SCHWEIGERT, 2009). Além disso, a resposta leucocitária 

local uterina fica prejudicada pela ação da progesterona, o que contribui para a 

permanência das bactérias neste órgão (VOORWARD et al, 2015). 

Durante a fase do estro, período fértil da cadela, bactérias da flora normal da 

vagina ascendem para o útero através da cérvix que se apresenta relaxada para 

uma possível cópula (JOHNSTON, 2001). Alguns estudos sugerem uma similaridade 

entre os agentes bacterianos responsáveis pela piometra em cadelas e os que 

habitam normalmente a vagina, o trato urinário, o trato intestinal (CHEN, 2003; 

RUBIO, 2014;). 

 

2.4.2  Epidemiologia 

 

A piometra é uma enfermidade com alta incidência dentro da espécie canina, 

sendo reconhecida como uma das causas mais comuns de óbito nesta espécie 

(HAGMAN; et al, 2011). Pode acometer todas as raças e todas as idades. Porém, há 

maior incidência de piometra em cadelas com idade média de 8 anos (JONES et al., 

2007; HAGMAN et al., 2011; FOSSUM, 2014; JITPEAN et al., 2014; ).  

O uso de compostos progestágenos de longa duração usadas como 

contraceptivos contribuem na etiologia da doença (GOBELLO et al., 2003; AHAMED 

et al., 2015). Uma variedade de hormônios esteroides naturais e sintéticos promove 
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a inibição da atividade do ciclo ovariano, normalmente, transitória, mas que depende 

da exposição contínua à droga. Quando a administração é interrompida, o efeito da 

droga se dissipa e a atividade do ciclo ovariano recomeça podendo resultar em 

diversas alterações, como a piometra (HONÓRIO, et al. 2017). 

 

2.4.3  Diagnóstico  

 

Geralmente a piometra é diagnosticada dentro de um a dois meses após o 

cio, acompanhados de letargia, diminuição do apetite, dor abdominal, poliúria, 

polidipsia, febre, presença de secreção vaginal purulenta ou hemopurulenta, sinais 

estes característicos de piometra aberta, ou seja, aquela em que a cérvix se mantém 

relaxada, e há fluídos saindo pela vulva, o que torna o diagnóstico relativamente 

fácil, confirmado através de exames laboratoriais e de imagem, como a 

ultrassonografia (MOXON, 2016). Na piometra fechada, o animal não apresenta 

secreção vaginal, o que pode atrasar o diagnóstico da doença. Nestes casos, há 

distensão uterina progressiva e o abdômen aumenta de volume, podendo ocorrer 

ruptura do corno do útero. A ocorrência de septicemia e  choque seguidos de óbito é 

mais frequente em piometras de cérvix fechada  (MOXOM et al., 2016; JITPEAN et 

al., 2017).   

Entretanto, devido ao possível desenvolvimento de sepse e o potencial letal 

induzido pela piometra, o estudo de biomarcadores estão sendo essenciais, através 

de análises laboratoriais de sangue, urina, citologia ou imuno-histoquímica, medidos 

para fins diagnósticos, prognósticos e resultados de tratamentos da piometra canina 

(JITPEAN et al., 2014; DABROWSK et al., 2015; VOORWALD et al., 2015;). 

A inflamação sistêmica pode ser seguida pela medição de mediadores 

inflamatórios circulantes, como proteínas de fase aguda, citocinas ou metabólitos de 

triptofano (FRANSSON et al., 2004; JITPEAN et al., 2014; DABROWSKI et al., 2015; 

KARLSSON et al., 2016). Como por exemplo, quando se compara a concentração 

sérica de proteína C-reativa (PCR) de cadelas com piometra entre cadelas com 

mucometra e cadelas com úteros sadios, verifica-se que a PCR está aumentada em 

cadelas com piometra. Portanto a concentração sérica de PCR pode ser útil como 
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um marcador para diferenciar outras afecções uterinas da piometra canina 

(ENGLAND et al., 2012). 

 

2.4.4  Terapêutica 

A atual conduta terapêutica em piometra reconhecida como a mais 

adequada, eficaz, segura e frequentemente realizada é a   

ovariosalpingohisterectomia (OSH), pois a fonte de infecção é removida diretamente 

e a recorrência é evitada (Fieni et al., 2014). Porém quando a OSH não for 

considerada uma opção, seja por interesses reprodutivos, cadelas em mau estado 

ou cadelas velhas e, que a anestesia seria um alto risco, ou para melhorar o estado 

geral antes da cirurgia, e até mesmo a questão do custo cirúrgico ao proprietário,  a 

terapêutica  medicamentosa deve ser considerada. Levando em consideração que 

em cadelas com suspeita de peritonite a terapêutica medicamentosa é 

contraindicada (FIENI et al., 2014). 

Durante os últimos anos várias terapêuticas foram propostas para tratar 

tanto a piometra do colo uterino aberta como a fechada (JENA et al., 2013; ROS et 

al., 2015). Como um estudo que descreveu o efeito da terceira geração de 

antagonista do hormônio liberador de gonadotrofinas, a acilina, obtendo sucesso nos 

tratamentos. Mostrando que a acilina pode ter um lugar promissor para a terapêutica 

medicamentosa na piometra canina (BATISTA et al., 2015). 

Outro estudo que avaliou a eficácia de um protocolo modificado de 

aglepristona (aglepristona aos 0, 2, 5 e 8 dias) para o tratamento clínico da piometra 

canina, verificando que protocolo modificado foi efetivo e mostrou uma taxa de 

sucesso de 100%, comparado ao protocolo clássico proposto na literatura 

(aglepristona aos 0, 1, 6 dias), e nenhuma recidiva da doença foi registrada por 24 

meses (CONTRI et al., 2015).  

Visto que resultados insatisfatórios são observados quando o animal é 

submetido a tratamento somente com antimicrobianos, mais pesquisas são 

necessárias para entender a etiopatogenia da piometra, além de formas diagnósticas 
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mais precisas e assim desenvolver protocolos e rotinas de tratamento para piometra 

para melhorar o resultado, limitando o uso desnecessário de antimicrobianos. 

 

2.5  Bactérias isoladas na piometra 

  

A Escherichia coli é o microrganismo mais frequentemente isolado do 

conteúdo uterino  de  cadelas  com  piometra (KREKELER et al., 2012; SANCHES  

et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2016). Entretanto, outros microrganismos também já 

foram implicados na etiologia da doença como Pseudomonas spp., Staphylococcus 

sp., Streptococcus spp., Proteus sp., Klebsiella spp., Enterobacter cloacae, 

Corynebacterium spp., Hafnia alvei e Pasteurella spp (ADAMOVICH-RIPPE, 2013; 

RUBIO, 2014).  

 

2.5.1  Escherichia coli 

 

É uma bactéria pleomórfica, anaeróbia facultativa, gram-negativa, bastonete 

não formadora de esporos. Pode ser classificada quanto a sua sorotipagem baseada 

na presença de antígenos somáticos – antígeno O, localizados na parede; antígenos 

flagelares – antígeno H; antígenos capsulares – antígeno K (NATARO et al., 2004), 

sendo reconhecidos mais de 180 sorogrupos O e mais de 60 sorogrupos H, sendo 

possíveis mais de 10.000 combinações entre estes antígenos (ROBINS-BROWNE; 

HARTLAND, 2002).   

A grande maioria das cepas de E. coli vivem em comensalismo no trato 

intestinal do hospedeiro, porém, a evolução desse microrganismo viabilizou o 

surgimento de clones constituídos por elementos gênicos móveis, como plasmídios e 

transposons, resultando em cepas altamente adaptadas, com distintas combinações 

gênicas (FAGUNDES, 2013).  Possibilitando que bactérias comensais tornem-se 

patogênica, as quais são classificadas em patótipos de E. coli (LLOYD et al, 2009).  

As cepas de E. coli são classificadas em dois grandes grupos: as linhagens 

relacionadas às manifestações clínicas entéricas ou diarreiogênicas, denominadas 
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E. coli diarreiogênicas (DEC) e as linhagens associadas às infecções extraintestinais 

(ExPEC), que são constituídos por cepas capazes de se disseminar em diversas 

regiões, como a corrente sanguínea, sistema nervoso e trato urinário, onde 

desenvolvem infecção com distintos níveis de gravidade (CORRÊIA, 2012; 

FAGUNDES, 2013; OLIVEIRA, 2016). 

As DEC são ainda subdivididas em sete categorias, sendo elas: E. coli 

enteropatogênica (EPEC) causadora de diarreia em crianças; E. coli 

enterohemorrágica (EHEC), desencadeadora de hemorragias no trato 

gastrointestinal; E. coli enterotoxigênica (ETEC) conhecida por desencadear a 

diarreia dos viajantes; E. coli produtora de toxina de Shiga (STEC) responsável por 

desenvolver diarreia e colites hemorrágicas; E. coli enteroagregativa (EAEC), 

conhecida por desencadear quadros diarreicos constantes; E. coli enteroinvasiva 

(EIEC) responsável por desenvolver infecções com invasão das células intestinais e 

E. coli produtora de aderência difusa (DAEC) (MARTINEZ & TADDEI, 2015). 

 As infecções desencadeadas por patótipos de E. coli diarreiogênicas 

promovem gastroenterites, mas raramente manifestações clínicas fora do ambiente 

gastrointestinal.  Porém, as ExPEC possuem a capacidade de colonizar o intestino 

em comensalismo, todavia são aptas a se disseminar e colonizar outros nichos no 

hospedeiro (WILES et al, 2008). Na espécie canina, as ExPEC estão associadas às 

infecções do trato urinário e piometras (YURI et al., 2000; CHEN et al., 2003; 

JOHNSON et al., 2003).  

A origem evolutiva de cepas de E. coli, em especial as ExPEC, têm sido alvo 

de análises pelo estudo da frequência de genes de virulência no que se refere à 

organização populacional desta bactéria em diferentes grupos, por meio dos estudos 

filogenéticos (JOHNSON 2003; GUIMARÃES et al, 2015). 

 

2.5.2  Análises filogenéticas 

 

Análises filogenéticas são utilizadas em microbiologia como importante 

ferramenta para se conhecer a ancestralidade de um patógeno e sua relação com a 

patogenicidade e epidemiologia das diversas doenças. Desse modo permitem 
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diferenciar diversos isolados microbianos conforme a similaridade genética entre 

eles, ou seja, é possível identificar se um determinado conjunto de cepas isoladas 

pertencem à uma mesma família clonal e, por consequência, se um grupo 

filogenético específico é mais frequente em determinados quadros infecciosos e/ou 

em determinadas regiões (CLERMONT et al., 2013). 

Através da utilização da técnica de PCR multiplex, foi sugerida a 

classificação das cepas de E. coli em quatro grupos filogenéticos: A, B1, B2 e D. As 

cepas comensais estão dispostas nos filogrupos A e B1, ao passo que as ExPEC 

classificam-se no filogrupo B2, e em menor escala em D. Estas últimas são 

carreadoras de sequências codificadoras de mecanismos de virulência específicos 

em seu genoma (CLERMONT et al., 2000; SABATÉ et al., 2006). 

 Porém, alguns isolados não classificavam-se nos grupos descritos, então 

houve uma atualização da metodologia, onde validaram uma nova análise 

filogenética em que cepas E. coli atualmente são classificadas em oito grupos 

filogenéticos principais (A, B1, B2, C, D, E, F e clado I) (CLERMONT et al., 2013). A 

classificação anterior permitiu uma compreensão de como cepas patogênicas 

adquiriram genes de virulência. Mas com o avançar das pesquisas, verificou-se 

diferenças entre cepas do mesmo grupo filogênético (A, B1, B2 e D). Com isso, 

Clermont et al. (2013) validaram nova forma de classificação filogenética. 

Inicialmente as amostras são submetidas a PCR quadruplex para a amplificação dos 

iniciadores chuA, yjaA, TspE4 e arpA. Na ausência de amplificação, ou padrão de 

amplificação apresentado, faz- se a pesquisa dos outros iniciadores, como descrito 

na Tabela 1. 
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2.5.3  Resistência bacteriana 

 

Os antimicrobianos podem ser classificados como bactericidas, que 

promovem a morte bacteriana, ou bacteriostáticos, que inibem o crescimento 

bacteriano. Os antimicrobianos de forma geral, agem através de toxicidade seletiva 

aos microrganismos, através de morte ou inibição do crescimento, sem prejuízos ao 

hospedeiro (ALTHERTHUM, 2008). 

Tabela 1:  Genotipagem quadruplex e passos requeridos para classificação de isolados de E. coli em filogrupo. 

Genotipagem quadruplex e passos requeridos para classificação de isolados de E. coli em filogrupos 

Quadruplex genotype 

arpA 

(400 bp) 

chuA 

(288 

bp) 

yjaA 

(211 bp) 

TspE4.C2 

(152 bp) 

Phylo-group Next step 

+ - - - A  
+ - - + B1  
- + - - F  
- + + - B2  
- + + + B2  
- + - + B2 Could be confirmed by testing ibeA gene 

+ _ + - A or C Screen using C-specific primers. If C+ then C, 
else A 

+ + - - A or E Screen using E-specific primers. If E+ then E, 
else 
D 

+ + - + A or E Screen using E-specific primers. If E+ then E, 
else D 

+ + + - E ou Clade I Screen using E-specific primers. If E- then 
clade I, 
confirm using cryptic clade primers 

- + + - Clade I or II Confirm using cryptic clade primers 

- - _ - Clade III, IV 
ou V 

Confirm using cryptic clade primers 

- (476)c - + Unknown Perform MLST 
- - + + Unknown Perform MLST 

+ - + + Unknown Perform MLST 

+ - + + Unknown Perform MLST 

- + - - Unknown Confirm Escherichia identification using uidA or 
gadA/Bd, if positive screen using cryptic clade 
primers and/or perform MLST 

Fonte: CLERMONT et al., 2013    
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A resistência bacteriana pode ser definida por linhagens com capacidade de 

multiplicação em ambientes com concentrações inibitórias de antimicrobianos 

(GUIMARÃES et al., 2015). Tendo em vista o papel selecionador que os 

antimicrobianos exercem sob as estirpes bacterianas, os índices de resistência 

tendem a variar conforme a localidade, bem como a antibioticoterapia mais 

habitualmente utilizada em determinada região (GUIMARÃES et al., 2015).  

A resistência gerada pela pressão seletiva dá-se pelo uso de drogas 

antimicrobianas utilizadas de forma errônea, desnecessária ou em terapêutica para o 

tratamento de infecções em Medicina veterinária e humana, favorecendo os 

genótipos resistentes. Desta forma, tem-se observado um aumento extraordinário do 

nível de resistência a agentes antimicrobianos, apresentado pelas bactérias de 

origem humana ou animal (TEUBER, 2001; LEVY, 2002). A ampla utilização dos 

antibióticos aumenta a pressão seletiva, e por consequência, leva ao aumento da 

incidência de cepas resistentes ou multirresistentes. 

A evolução da resistência e a multirresistência, particularmente entre 

bactérias gram-negativas tem sido principalmente atribuída a elementos genéticos 

móveis e transferência horizontal de genes. (DÍAZ-MEJÍA et al., 2008). Plasmídeos, 

moléculas de DNA extragênicos contendo genes de resistência antimicrobiana, 

podem ser transferidos entre cepas de uma mesma espécie ou espécies diferentes 

por conjugação (NORMAND et al., 2000). 

Logo, estas bactérias resistentes podem ser transferidas por humanos por 

transmissão pessoa a pessoa, exposição ambiental e em contato direto com 

animais. Sendo assim, cães e gatos representam fontes potenciais de disseminação 

de genes de resistência antimicrobiana devido ao uso indiscriminado de agentes 

antimicrobianos nestes animais e seu íntimo contato com humanos (GUARDABASSI 

et al., 2004). Ressaltando que cepas de E. coli multirresistentes também têm sido 

isoladas da microbiota de animais de companhia (GUARDABASSI et al., 2004; 

MOYAERT et al., 2006). 
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RESUMO 

A piometra é reconhecida como uma das principais causas de doenças e óbito em cadelas, e a 

Escherichia coli é o principal patógeno associado a essa doença. Neste estudo, a idade média 

de 23 cadelas com piometra foi de 6,6 anos, 56,5% tinham históricos de uso de 

anticoncepcional e 52,1% eram nulíparas. Foram isolados 71cepas de E.coli  entre conteúdo 

uterino, fezes, mucosa vaginal e urina, e observadas quanto ao perfil de susceptibilidade frente 

a 12 antimicrobianos, com 40,3% de cepas multirresistentes. Examinadas quanto aos grupos 

filogenéticos por meio de PCR quadruplex. O filogrupo C foi o mais frequente, com 21,7% 

em conteúdo uterino,17,3% em fezes e 5,7% mucosa vaginal, seguido pelos filogrupos D, B1 

e A respectivamente.  Na histopatologia uterina, observou-se infiltrados inflamatórios de grau 

IV em 58,8% das cadelas avaliadas, seguido pelos graus I, III e II respectivamente. Com a E. 

coli presente em 66,6% das alterações de grau IV das cadelas com piometra. Na 

histopatologia ovariana foram avaliados um total de 6.664 folículos ovarianos pré antrais 

(FOPA), observadas que a percentagem da viabilidade folicular foi menor nas cadelas com 

piometra (P<0,05). Mas a percentagem de folículos ativados foi maior nas cadelas com 

piometra (P < 0,05).  

 

Palavras-chave  Folículos pré antrais, análise filogenética, Escherichia coli, 

multirresistência 
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ABSTRACT 

 

Pyometra is recognized as a major cause of disease and death in female dogs, and Escherichia 

coli is the main pathogen associated with this disease. In this study, the mean age of 23 

female dogs with pyometra was 6.6 years, 56.5% had a history of contraceptive use and 

52.1% were nulliparous. 71 pieces of E.coli were isolated among uterine content, feces, 

vaginal mucosa and urine, and observed for the susceptibility profile against 12 

antimicrobials, with 40.3% of multiresistant strains. Examined for phylogenetic groups using 

quadruplex PCR. Filogroup C was the most frequent, with 21.7% in uterine content, 17.3% in 

feces and 5.7% in vaginal mucosa, followed by filogroups D, B1 and A respectively. In 

uterine histopathology, inflammatory infiltrates of grade IV were observed in 58.8% of the 

bitches evaluated, followed by grades I, III and II respectively. With E. coli present in 66.6% 

of grade IV changes in bitches with pyometra. In ovarian histopathology, a total of 6,664 

preantral ovarian follicles (FOPA) were evaluated, observing that the percentage of follicular 

viability was lower in bitches with pyometra (P <0.05). But the percentage of activated 

follicles was higher in bitches with pyometra (P <0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords        Pre-antral follicles, phylogenetic analysis, Escherichia coli, multiresistance
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3.1 INTRODUÇÃO  

 

Piometra é definida como uma enfermidade endometrial, que ocorre geralmente na 

fase do diestro do ciclo estral da cadela, com presença de bactérias ascendentes oportunistas 

(AGOSTINHO, 2014). Pode ocorrer em qualquer raça e idade de fêmeas adultas, porém há 

alguns fatores de risco pré dispostos à ocorrência da piometra, que incluem uso de 

anticoncepacionais, idade avançada e cadelas nulíparas (FOSSUM, 2014; SANCHES, 2015; 

HONÓRIO et al, 2017). Na fase de diestro, há aumento da concentração plasmática de 

progesterona, o que leva a uma hiperplasia cística endometrial (HCE), tornando o tecido 

glandular cístico e edematoso, com a contratilidade uterina reduzida (SCHWEIGERT, 2009). 

Assim, as secreções excessivas se acumulam na mucosa uterina, o que torna o ambiente 

propício para a proliferação bacteriana (RUBIO, 2014).  

Sua etiopatogenia ainda não é totalmente compreendida, entretanto vários fatores 

estão envolvidos, entre eles os hormônios produzidos durante determinada fase do ciclo estral, 

como progesterona e estrógeno; virulência da bactéria, principalmente a Escherichia coli, que 

é o agente bacteriano mais encontrado nas piometras caninas (HENRIQUES et al., 2016). 

Durante o proestro e estro, a microbiota vaginal apresenta maior quantidade de bactérias que 

ascendem até o útero, através da cervix relativamente relaxada sob influência estrogênica 

(GUNAY ET AL., 2010). Além disso, micro-organismos fecais e oriundos de cistites também 

podem migrar para vulva e ascender até o útero através da cérvix relaxada, fato este, 

evidenciado pela similaridade entre microrganismos isolados de fezes, urina e do conteúdo 

uterino de cadelas com piometra. Ademais, o útero durante o diestro, apresenta condições 

altamente conducentes à adesão e multipicação bacteriana, facilitando a proliferação destas 

bactérias ascendentes (MATHEUS, 2013; RUBIO, 2014).  

Na ocorrência de enfermidades uterinas há várias alterações histológicas 

endometriais. Estas alterações são classificadas conforme o grau de infiltados inflamatórios 

no endométrio e em casos mais graves no miométrio (WEISS et al., 2004; YOUNIS et al.; 

2014; JEONG et al., 2016). As alteraçõess que ocorrem na piometra indicam a importância da 

avaliação histológica uterina, para compreender a influência da bactéria sobre as alterações 

nos tecidos uterinos. Porém, há lacunas sobre o estudo da qualidade de folículos ovarianos pré 
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antrais (FOPA) relacionando com a presença da bactéria no útero. Sabendo que a população 

folicular pré-antral representa a reserva finita e disponível de gametas que pode ser recrutado 

durante a vida útil reprodutiva da cadela, é necessário entender a influência da piometra sobre 

os folículos pré antrais. 

Sobre outra visão da piometra canina, os cães representam potenciais fontes de 

propagação da resistência antimicrobiana, devido ao uso indiscriminado de antimicrobianos 

na rotina clinica veterinária. Há uma possível troca de agentes bacterianos resistentes e seus 

genes de resistência entre humanos e animais, considerando o contato direto entre o homem e 

os cães, visto que humanos e seus animais de estimação geralmente carregam os 

mesmos clones de E. coli, a piometra canina representa um risco potencial para a saúde 

pública (VAN DEN BOGAARD, STOBBERING, 2000; GUARDABASSI et al., 2004), 

JOHNSON et al., 2008). 

Diante do exposto, objetivou-se isolar agentes bacterianos por meio da avaliação 

microbiológica do conteúdo uterino de cadelas suspeita de piometra, e avaliar os fatores de 

risco. E para efeito de rastreabilidade das cepas de E. coli encontradas, também foram 

coletadas amostras com swab retal e vaginal e urina para pesquisa de grupos filogenético. 

Verificar a susceptibilidade microbiana aos antimicrobianos utilizados na rotina médica. Bem 

como, estabelecer uma relação entre a presença da bactéria no útero com as alterações 

histológicas e com a qualidade dos folículos pre antrais em cadelas com piometra. 

 

  

3.2  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este projeto foi submetido e aprovado no Comitê de ética no uso de animais da UFJ 

(CEUA/UFJ), com registro 006/2018.  

 

3.2.1 Delineamento experimental  

 

No presente estudo, foram analisadas um total de 38 úteros de cadelas entre 2 e 13 

anos de idade, de três grupos diferentes: controle (cadelas sem nenhuma alteração uterina 
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submetidas a ovariohisterectomia -OSH eletiva), piometra (cadelas que tiveram crescimento 

microbiológico em conteúdo uterino) e mucometra (com presença de fluído esteril no útero).  

Distribuídos em pesquisa microbiológica, antibiograma, filogenética, histologia uterina e 

ovariana, conforme figura 1. Todas as cadelas foram submetidas  a cirurgia de OSH. 

 
Figura 1: Desenho expremental das 38 cadelas inclusas neste estudo, distribuídas em pesquisas microbiológicas, 
antibiograma, filogenética, histologia uterina e ovariana. 

 

As amostras confirmadas para Escherichia coli, foram estocadas em ágar 

conservação e congeladas em glicerol 70%, para inclusão no estudo filogénetico. Para as 

avaliações histológicas dos ovários, além grupo piometra e mucometra , foi incluso o grupo 

controle com 6 cadelas, para comparação da ativação e viabilidade dos folículos ovarianos 

pré antrais (FOPA). 

 

 

 

 

(38) cadelas

(32) Pesquisa 
Microbiológica

Grupo Piometra (23)

PESQUISAS: 

antibiograma

filogenética

hsitologia uterina 

histologia ovariana

Grupo mucometra 
(9)

PESQUISAS:

histologia uterina

histologia  ovariana

Grupo Controle (6)
PESQUISA :

histologia ovariana
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3.2.2 Dados analisados  

 

Foram analisados prováveis fatores de risco para a ocorrência da piometra, que inclui 

a idade (adulto: animais com idade > 6 ano/jovem: animais com idade < 6 ano), o uso de 

anticoncepcional (sim/não) e gestações prévias (nulíparas/multíparas). No grupo mucometra 

foram registrados a ocorrência destes mesmos fatores.  

 

3.2.3  Microbiologia 

 

De cada cadela do grupo piometra e mucometra,  foi coletado uma amostra do 

contéudo uterino, um swab estéril com amostras clínica do reto, e da vagina e 3 ml de urina 

por cistocentese. Acondicionadas em meio brain heart infusion (BHI), conservados em 

refrigeração e encaminhadas ao Laboratório de práticas veterinárias da UFJ para estufa de 

aerobiose a 37º C por 24 horas. 

Para isolamento de bactérias gram negativas, as amostras foram semeadas por 

esgotamento de estrias em ágar MacConkey e incubadas à 37° por 24 horas em aerobiose. 

Selecionadas três colônias sugestivas, com características morfocolônial de  Escherichia coli 

e  de  Klebsiella  pneumoniae  para confirmação dos  testes bioquímicos (Indol,  Vermelho  

de  Metila,  Voges  Proskauer,  utilização  de citrato, lisina, oxidase e glicose). Cada 

isolamento de Escherichia coli foi estocado refrigerado em ágar conservação e congelados 

em glicerol a 50%, para realização posterior dos testes de identificação genotípica.  

Para isolamento de bactérias gram positivas, foi realizado o plaqueamento em ágar 

manitol salgado e incubadas a 37ºC em aerobioses por 48 horas. Selecionadas três colônias 

que fermentaram monitol, típicas de Staphylococcus spp., as quais foram identificadas por 

apresentarem morfologia típica de  cocos  gram positivos, em arranjo de cachos e produção 

da enzima catalase. A partir disso, foram realizados testes bioquímicos específicos para a 

identificação de Staphylococcus spp.  

 

 

3.2.4 Teste de antibiograma 
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Todos as cepas das bactérias isoladas e identificadas das amostras do grupo 

piometra, foram submetidas ao teste de sensibilidade a antimicrobianos, por meio do método 

de difusão com discos, em ágar de Mueller & Hinton. De acordo com  a terapêutica adotada 

na rotina clínica e as indicações de “Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) ” de 

2019, utilizando-se os seguintes antimicrobianos: azitromicina - AZI (15 μg), ciprofloxacina 

- CIP (05 μg), gentamicina - GEN (10 μg), tetraciclina – TET (30 μg),  Amoxiciclina + ácido 

clavulonico- AMC (20/10 μg), doxiclina - DOX (30 μg), cefazolina- CFZ (30 μg), cefalotina 

- CFL (30 μg), imipenem - IPM (10 μg), ceftrexona- CRO (30 μg), para gram negativas e 

mais penicilina – PEN (10 μg ) somente para gram positivas.  

As leituras foram realizadas após 24 horas de incubação a 37 ºC e a interpretação 

realizada pela medida do diâmetro do halo de inibição do crescimento microbiano, 

classificando como sensível, intermediário, ou resistente. As concentrações bem como o 

critério de interpretação foram os recomendados pela “Clinical and Laboratory Standards 

Institute (CLSI) ” de 2019. Também foi verificado a multirresistência para as cepas de E. 

coli, conforme metodologia de Magiorakos et al (2012). 

 

3.2.5  Análise filogenética  

 

O estudo filogenético foi aplicado apenas nos produtos de amplificação a partir de 

DNA das cepas de Escherichia coli do grupo piometra. Um total de 71 cepas foram testadas: 

conteúdo uterino (37) e para efeito de rastreabilidade também foram testadas de  mucosa 

vaginal (7), fezes (28) e  urina (3). 

A obtenção do material genético das cepas foi realizada através do método de termo-

extração descrita por Sepp et al (1994). O DNA foi acondicionado em microtubos e 

congelados em freezer a -18 ºC até o momento das análises. 

A determinação do grupo filogenético, foi realizada por meio de ensaios de 

amplificação simultânea (PCR-quadriplex) visando a detecção dos primers, seguindo a 

metodologia descrita por Clermont et al. (2013). As reações foram realizadas com volume 

final de 20 μl, contendo 2 μl de tampão 10X, 2,4 μl de MgCl2, 0,4 μl de dNT (10nM), 2 U de 

Taq polimerase, 3 μl de DNA e os primers apropriados. As quantidades de primers utilizados 
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foram de 0,2 μM, exceto AceK.f que foi 0,4 μM. Todas as reações foram realizadas no 

termociclador (Veriti 96-Well) programado para desnaturação inicial a 94 °C (4 minutos), 

seguida de 30 ciclos a 94 °C (5 segundos), 59ºC (20 segundos) 72 °C (10 segundos) e 

extensão final a 72 °C (5 minutos).  

Os produtos amplificados por PCR foram detectados por eletroforese em gel de 

agarose (BioAmerica Biotech®) a 2,0% utilizando como tampão o Tris/Borato/EDTA - TBE 

1X (0,89 M Tris; 0,02M EDTA; 0,89 M ácido bórico). A separação eletroforética foi 

realizada a 80 V durante 2 horas e meia. Os géis foram corados em solução de brometo de 

etídio 0,5 mg/mL e visualizados em transiluminador ultravioleta e as imagens dos géis foram 

feitas com fotodocumentador Gel Doc-Print VX2. Foram considerados como gene arpA  

fragmentos com peso molecular de 400 pb; chuA, os fragmentos amplificados de 288 pb; para 

yjaA, os fragmentos de 211 pb e como TspE4C2 os fragmentos de 152 pb. Na ausência de 

amplificação, ou padrão de amplificação apresentado, fez-se a pesquisa dos outros 

iniciadores, como descrito na tabela 1. 

 

 

Tabela 1: Genotipagem quadriplex e passos requeridos para classificação de cepas de E. coli  em filogrupo. Fonte: Clermont 
et al, 2013. 

Tabela 2.2 Tabela de interpretação dos possíveis resultados e reações adicionais após realização 

de PCR quadruplex dos isolados geneticamente identificados como E. coli. 
 

Quadruplex 

Filogrupo Reação adicional 

arpA (400pb) 
chuA

 
yjaA TspE4.C2 

 (288pb) (211pb) (152 pb)  

+ - - - A Ausente 

+ - - + B1 Ausente 

- + - - F Ausente 

- + + - B2 Ausente 

- + + + B2 Ausente 

- + - + B2 Ausente 

+ - + - A ou C 
Identificar grupo C com 

iniciadores para trpA 

+ + - - D ou E 
Identificar grupo E com 
iniciadores para arpA 

+ + - + D ou E 
Identificar grupo E com 

+ + + - E ou Clado I 
Identificar grupo E com 

     iniciadores para arpA* 

- - - + Desconhecido Realizar MLST 

- - + + Desconhecido Realizar MLST 

+ - + + Desconhecido Realizar MLST 

+ + + + Desconhecido Realizar MLST 
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3.2.6  Histologia do tecido uterino 

Foram seccionados transversalmente fragmentos de 3 cm dos tecidos uterinos das 

cadelas do grupo piometra e mucometra. Fixados em formol a 10% por 24 horas, e 

encaminhadas ao Laboratório de patologia veterinária da UFJ e mantidos em álcool 70% até 

a preparação histológica. Usando a técnica de rotina histológica do laboratório, as amostras 

de tecidos foram inclusas em parafina para confecção dos blocos. Os blocos seccionados no 

micrótomo para obtenção de cortes com interval de 5μm de espessura, dispostos em lâminas 

de vidro. Após coloração padrão das lâminas em hematoxilina e eosina foram levadas ao 

microscópio para análise histológicas, as quais foram realizadas por um único operador, 

seguindo a classificação em diferentes graus de infiltrados inflamatórios, conforme a 

metodologia adaptada de Weiss (2004). 

 

3.2.7  Histologia do tecido ovariano 

 

Os dois ovários de cada cadela dos grupo piometra, mucometra e controle, foram 

seccionados transversalmente. Fixados em formol a 10% por 24 horas, e encaminhadas ao 

Laboratório de patologia veterinária da UFJ e mantidos em álcool 70% até a preparação 

histológica,  usando a técnica de rotina histológica do laboratório, inclusos em parafina para 

confecção dos blocos, os quais foram seccionados no micrótomo em seções seriais e 

dispostos em lâminas de vidro. Após coloração padrão das lâminas em hematoxilina e eosina, 

as seções foram levadas ao microscópio para análise histopatológica.  

As seções histológicas foram analisadas em um microscópio óptico com ampliação  

400×, realizadas por um único operador para avaliar a viabilidade e ativação folicular. Os 

folículos pré-antrais foram classificados de acordo com seu estágio de desenvolvimento em 

primordial (folículo contendo um oócito intacto e núcleo de oócitos cercados por uma 

camada de células da granulosa planas), transição (folículo contendo um oócito intacto e 

núcleo de oócitos cercados por uma camada de células da granulosa planas e cúbicas), 

primário (folículo contendo um oócito intacto e núcleo de oócitos cercados por uma camada 

de células da granulosa cúbicas) e secundário (folículo contendo um oócito intacto e núcleo 

de oócitos cercados por duas ou mais camadas de células da granulosa cúbicas). Apenas 
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folículos pré-antrais com núcleo de oócitos visualizados foram contados e classificados 

morfologicamente como normais (folículo contendo um oócito intacto e núcleo de oócitos 

cercados por células da granulosa bem organizadas em uma ou mais camadas) ou anormais 

(folículos com retração do citoplasma ou camadas celulares da granulosa desorganizadas 

destacadas da membrana basal e oócito com núcleo picnótico) (ALVES  et al., 2016).  

 

3.2.8 Análise estatística  

 

Os dados do isolamento microbiológico e antibiograma das bactérias isoladas e 

classificação filogenética das Escherichia coli foram apresentados na forma de percentagem. 

A análise estatística foi realizada por meio do programa Sigma Plot versão 11 (Systat 

Software Inc., EUA). As variáveis viabilidade e ativação folicular foram comparadas entre os 

tratamentos pelo teste qui-quadrado. O teste de odds ratio avaliou a inlfuência dos tratamentos 

sobre a probabilidade de viabilidade e ativação folicular. A associação entre o grau de 

patologia uterina (variável dependente) e o agente bacteriano (variável independente) foi 

verificada pela análise de regressção logística. Os dados foram apresentados na forma de 

porcentagem e considerados significativos quando P < 0,05.  

 

3.3  RESULTADOS 

 

3.3.1 Dados analisados 

Os resultados dos dados analisados das cadelas do grupo piometra, mucometra e 

controle estam demonstrados na tabela 2. 

 

 Piometra Mucometra Controle 

Idade (média) 6,6 anos 5,4 anos 6,1 anos 

Uso anticoncepcional 56,5% (13/23) 33,3% (3/9) - 

Nulíparas 52,1% (12/23) 22,2% (2/9) - 

Tabela 2: Ocorrência de dados analisados nos grupos piometra, mucometra e controle. 
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3.3.2 Microbiológico 

Das cadelas do grupo piometra, foram identificadas do conteúdo uterino infecções 

bacterianas simples e mista. Sendo que, sete cadelas tinham infecção simples por Escherichia 

coli, cinco por Staphylococcus spp, quatro por Klebsiella pneumoneae, uma por Enterobacter 

spp e uma por Proteus spp. Cinco cadelas apresentaram infecção mista, ou seja, foram 

identificadas mais de um tipo de bactéria no conteúdo uterino. Sendo quatro culturas mistas 

de Escherichia coli e Staphylococcus spp. e uma cultura mista de Escherichia coli e 

Klebsiella pneumoneae.  

O agente microbiológico mais frenquente encontrado no conteúdo uterino, tanto nas 

infecções simples e mistas,  foi a Escherichia coli  (52,2%), seguido pelo Staphylococcus spp 

(39,1%), klebsiella pneumoneae (21,7%), Enterobacter spp e Proteus spp (4,3%) cada. 

 

 

3.3.3  Teste de antibiograma 

 

Obteve-se 120 colônias isoladas (Escherichia coli, Klebsiella pneumoneae, 

Staphylococcus spp, Proteus spp e Enterobacter spp) entre conteúdo uterino, fezes, mucosa 

vaginal e urina, para os testes de antibiograma. Todas as cepas de Escherichia coli,  

apresentaram resistência a pelo menos 1 dos antimicrobianos testados, e 40,3% apresentarem 

multirresistência. A cefalotina foi o antibiótico menos eficaz, com 100% de resistência entre 

as cepas de Escherichia coli testadas (Figura 2).  

Proteus spp isolados apresentaram susceptibilidade de 100% à gentamicina, 

ciprofloxacina, imipenem e à azitromicina. Porém apresentaram 100% de resistência a 

doxiclina, tetraciclina, cefazolima, cefalotina e à amoxiciclina com ácido clavulanico.  

Enterobacter spp isolados apresentaram susceptibilidade de 100% à ciprofloxacina, 

gentamicina, doxiclina, tetraciclina, azitromicina e cefratrexona. E 100% de resistência a 

cefazolina e cefalotina.  
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Figura 2. Perfil de susceptibilidade de cepas de Escherichia coli isoladas de cadelas com piometra: AMC: Amoxiciclina + Ácido 
Clavulonico; AZI: Azitromicicna; CRO: Cefitrexona; CIP: Ciprofloxacina; GEN: Gentamicina; IPM: Imipenem; TET: Tetraciclina; 
DOX: Doxicilina; CFZ: Cefazolina 

 

Os resultados dos antibiogramas relacionados ao isolamento de Klebsiella 

pneumoneae são descritos na Figura 3.  

 

Figura 3: Perfil de suscepitibilidade de cepas de Klebsiella pneumoneae isoladas de cadelas com piometra: AMC: 
Amoxiciclina + Ácido Clavulonico; AZI: Azitromicicna; CRO: Cefitrexona; CIP: Ciprofloxacina; GEN: Gentamicina; IPM: 
Imipenem; TET: Tetraciclina; DOX: Doxicilina; CFZ: Cefazolina; CFL: Cefalotina. 
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Os resultados dos antibiogramas relacionados ao isolamento de Staphylococcus spp. 

são descritos no Figura 4. Observa-se susceptibilidade de 100% aos antibióticos 

amoxiciclina+ ác. clavulânico, ciprofloxacina, imipenem, cefazolina e cefalotina, e penicilina. 

 

Figura 4. Perfil de suscepitibilidade de cepas de Stafilococcus spp isoladas de cadelas com piometra: GEN: Gentamicina; 
CRO: Cefitrexona; AZI: Azitromicicna; DOX: Doxicilina; AMC: Amoxiciclina + Ácido Clavulonico; CIP: Ciprofloxacina; IPM: 
Imipenem; CFZ: Cefazolina; CFL: Cefalotina; PEN: penicilina. 

 

 

3.3.4  Filogenética  

 

Do total dos produtos de amplificação a partir de DNA das cepas de Escherichia coli  

analisadas, 97,1% (69/71) demostraram amplificação de pelo menos um dos genes 

pesquisados para classificação das cepas nos filogrupos A, B1, B2, C e D. A frequência de 

cada filogrupos nas cepas de E. coli avaliadas está discriminada no Figura 5, demonstrando 

que o grupo C foi o mais prevalente tanto no conteúdo uterino, quanto na mucosa vaginal e 

fezes. 
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Figura 5. Frequência dso filogrupos de E. coli nas amostras ( conteúdo uterino, mucosa vaginal, urina e fezes) de cadelas 
com piometra. 

Sobre a observação dos grupos filogenéticos das cepas de E. coli por animal, foi 

possível observar a ocorrência de cepas dos mesmo filogrupo em locais diferentes (conteúdo 

uterino, mucosa vaginal e fezes), representados no tabela 6. 

 

Identificação animal Local Filogrupo 

1 Conteúdo uterino e fezes B1 e C 

6 Conteúdo uterino e fezes D 

9 Conteúdo uterino, fezes, mucosa vaginal B2 

11 Conteúdo uterino, mucosa vaginal C 

14, 15 e 19 Conteúdo uterino, fezes C 

18 Conteúdo uterino, mucosa vaginal D 

20 e 24 Conteúdo uterino, fezez, mucosa vaginal C 

Tabela 6. Ocorrência dos filogrupos, por animal em diferentes locais. 
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3.3.5  Histologia uterina 

 

Na avaliação histológica uterina, amostras foram classificadas em sua maioria em  

infiltrados inflamatórios de grau IV (58,8%), seguidos pelos graus I e III (17,6%) cada, e por 

fim grau II (5,8%). As cadelas do grupo piometra apresentaram cinco vezes mais tendência 

(P = 0,08) a desenvolver alterações histológicas dos tipos III e IV em comparação com 

cadelas do grupo mucometra (tabela 5). A E. coli esteve presente em 58,8% das alterações 

histopatológica de grau IV. 

  

 

Coeficiente Valor - P Odds ratio (IC 95%) 

Agente bacteriano1 1,6094 0,08 5,00 (0,78 - 32,10) 

Intercepto 0,0001   

Tabela 7. Associação entre o tipo de infiltrado inflamatório uterino e a presença do agente bacteriano. *Variável 
dependente:Infiltrado inflamatório graus I e II= 0; graus III e IV= 1. 1Agente bacteriano: ausente =0; presente= 1. 

 

Nas cadelas que apresentaram grau IV de infiltrados inflamatórios, observou-se 

dilatação cística das glândulas endometriais com infiltrados. Além da presença de um 

infiltrado difuso de plasmócitos e linfócitos no endométrio e que se estende até ao miométrio, 

onde houve também hipertrofia e fibrose do miométrio em algumas cadelas de grau IV 

(figura 7).  

 

  

A B 
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Figura 2. Histologia uterina de cadelas com piometra. A: Grau I (40X) sem caracterização de hiperplasia endometrial; B: 
Grau I (100X) leve infitrados inflamatórios; C: Grau IV(40X) Infiltrados inflamatórios acentuados no miométrio- setas; D: 
Grau IV (100X) dilatação cística das glândulas endometriais  com acentuado infiltrados inflamatórios- neutrófilos e 
linfócitos-setas. 

 

 

3.3.6  Histologia ovariana  

 

As avaliações da viabilidade e ativação folicular foram realizadas entre os grupos 

piometra, mucometra e controle. Foram avaliados o total de 1769 folículos ovarianos pré 

antrais (FOPA) das 6 cadelas do grupo controle; 1230 (FOPA) das 8 cadelas do grupo HEC-

mucometra e 3665 (FOPA) das 17 cadelas com piometra. A Tabela 8 mostra os resultados da 

avaliação da viabilidade folicular por grupo. A porcentagem de folículos morfologicamente 

normais foi reduzida (P<0,05) no grupo mucometra, assim como no grupo piometra em 

relação ao grupo controle, assim como a chance do grupo controle ter folículos pré antrais 

viáveis foi 4,1 vezes maior que o grupo piometra. 

 

 

Tratamentos Folículos normais (%) 

Controle 95,1 (1684/1769)a 

Mucometra 85,3 (1049/1230)b 

Piometra 82,9 (3040/3665)c 

C D 
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Comparações Odds ratio *I.C 95% Valor - P 

Controle vs. Mucometra 3,4 2,6 − 4,4 0,0001 

Controle vs. Piometra 4,1 3,2 – 5,1 0,0001 

Mucometra vs. Piometra 1,2 0,9 – 1,4 0,0617 

Tabela 8. Porcentagem de folículos pré antrais normais de acordo com tipo de alteração uterina.  E análise de associação 
entre os grupos com a porcentagem de folículos pré antrais. a,b,c Letras diferentes na coluna indicam significância (P<0,05). 
*I.C: Intervalo de confiança 95% 

 

A Tabela 9 indica os resultados da avaliação da viabilidade folicular por categoria 

dentro de cada grupo. Observa-se que a qualidade dos folículos primordias, transição e 

primário dos grupos mucometra e piometra são inferiores aos do grupo contole. E o grupo 

piometra apresentou qualidade dos folículos secundários inferior que aos do grupo controle. 

 

 

Tratamentos 

Categoria de desenvolvimento (%) 

Primordial Transição Primário Secundário 

Controle 96,7 (1060/1096) a 94,5 (294/311) a 92,0 (243/264) a 88,7 (87/98) a 

Mucometra 85,2 (646/758) b 87,2 (185/212) b 86,2 (150/174) b 79,1 (68/86) ab 

Piometra 84,3 (1822/2161) b 85,9 (500/582) b 80,7 (503/623) b 71,9 (215/299) b 

Tabela 9. Porcentagem de folículos pré antrais normais de acordo com a categoria de desenvolvimento em cadelas com 
diferentes alterações uterinas. a, b Letras diferentes na coluna indicam significância (P<0,05). 

A ativação dos folículos pré antrais foi observada somente nos folículos normais, 

visto que a morfologia anormal dos folículos comprometem a classificação dos mesmos e 

consequentemente a avaliação quanto a ativação (crescimento). A percentagem de folículos 

ativados (folículos transitórios, primarios e secundários) foi superior (P < 0,05) no grupo 

piometra, Tabela 10.  
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Tratamentos Folículos primordiais (%) Folículos ativados (%) 

Controle 63,0 (1060/1684) 37,0 (624/1684)a 

Mucometra 61,6 (646/1049) 38,4 (403/1049)ab 

Piometra 59,9 (1822/3040) 40,1 (1218/3040)b 

Tabela 10. Porcentagem de ativação folicular ( foliculos de transição, primário e secundário) de acordo com tipo de 
alteração uterina. a,b Letras diferentes na coluna indicam significância (P<0,05). 

 

A razão de chances foi de 1,1 vezes maior do grupo piometra ter folículos pré antrais 

ativados que o grupo controle (Tabela 11). 

 

 

Tratamentos Ativação folicular (%) 

Controle 37,0 (624/1684) 

Muocmetra 38,4 (403/1049) 

Piometra 40,1 (1218/3040) 

Comparações Odds ratio *I.C 95% Valor - P 

Piometra vs. Controle  1,1 1,0 – 1,2 0,0454 

Piometra vs. Mucometra 1,0 0,9 − 1,2 0,3658 

Mucometra vs. Controle 1,0 0,9 – 1,2 0,4998 

Tabela 11. Análise de associação entre os grupos e ativação folicular ( folículos de transição, primário e secundário). *I.C: 
Intervalo de Confiança 95%. 

Foi comparada a viabilidade folicular quanto a ausência ou presença de agente 

microbiano. O grupo controle foi o que apresentou maior viabilidade folicular, indicando que 

na presença de agente microbiano há uma diminuiçao da viabilidade follicular, Tabela 12. 
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Tratamentos Folículos Normais (%) 

Controle 95,1 (1684/1769)d 

Mucometra 85,3 (1049/1230)c 

*Piometra-2 Agentes 84,3 (470/557)bc 

Piometra-E. coli 84,1 (1429/1698)bc 

Piometra-Klebsiela 82,2 (911/1108)b 

Piometra-Stafilococcus 76,4 (211/276)a 

Tabela 11. Porcentagem de folículos pré antrais normais de acordo com o tipo de alteração uterina e agente bacteriano. 
*E.coli+ Stafilococcus spp ou E.coli + Klebsiella pneumoneae. a,b,c Letras diferentes na coluna indicam significância (P<0,05). 

 

A ativação folicular foi maior no grupo piometra por E. coli, ou com a associação de 

agentes microbianos, em relação ao grupo controle e mucometra. Assim, a presença de agente 

microbiano influenciou o aumento da ativação dos folículos pré antrais (Tabela 13). 

 

Tratamentos Folículos Primordiais (%) Folículos Ativados (%) 

Controle 63,0 (1060/1684) 37,0 (624/1684)b 

Mucometra 61,6 (646/1049) 38,4 (403/1049)b 

*Piometra-2 Agentes 51,3 (241/470) 48,7 (229/470)d 

Piometra - E. coli 56,8 (812/429) 43,2 (617/1429)c 

Piometra-Klebsiela 71,8 (654/911) 28,2 (257/911)a 

Piometra-Stafilococcus 47,4 (100/211) 52,6 (111/211)d 

Tabela 12.Porcentagem de ativação folicular ( folículos de transição, primário e secundário) de acordo com o tipo de 
alteração uterina e agente bacteriano. *E.coli+ Stafilococcus spp ou E.coli + Klebsiella pneumoneae. a,b,c,d Letras diferentes 
na coluna indicam significância (P<0,05). 
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3.4  DISCUSSÃO 

 

Neste estudo, a idade média da maioria das cadelas diagnosticadas com piometra foi 

de 6,6 anos, assim como em outros estudos que analisaram este fator de risco para piometra 

(BALTAZAR, et al., 2018; HAGMAM, 2018). Esse resultado pode se relacionar com as 

longas e contínuas estimulações da progesterona na fase luteal, permitindo modificações no 

endométrio e consequentemente favorecendo a invasão bacteriana (DAVISON, 2015). 

O uso de anticoncepcionais nas cadelas com piometra, foi confirmado em 56,5% dos 

animais avaliados. Corroborando com outros autores que ao analisar a prevalência e as 

principais implicações associadas ao uso de anticoncepcionais em cadelas pôde concluir que 

possivelmente está relacionado com a alta ocorrência de casos de piometra, neoplasia 

mamária e aborto (HONÓRIO, 2017).  

 A Escherichia coli foi o microrganismo mais presente em conteúdo uterino das 

cadelas com piometra deste estudo. Corraborando com outros autores (KREKELER et al., 

2013; SANCHES  et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2016). A E. coli tem  habilidade de se aderir 

em receptores específicos  presentes  no endométrio sob influência da progesterona, 

dificultando sua eliminação pelo sistema de defesa local (KREKELER et al., 2013; 

HENRRIQUES et al., 2016). 

Quanto aos resultados do perfil de suceptibilidade a antimicrobianos, os padrões de 

sensibilidade e resistência das bactérias isoladas neste estudo, mostraram-se distintos entre si. 

Para as cepas de Escherichia coli, os antimicrobianos que apresentaram melhor resultado foi a 

amoxiciclina + ácido clavulanico, concordando com relatos de outros autores, assim como a 

alta resistência das cepas de E. coli à cefalotina (INOUE et al., 2013; AGOSTINHO et al., 

2014). Porém, em outro estudo  a cefalotina apresentou sensibilidade de aproximadamente 

70% (BALTAZAR et al., 2018).  

O perfil de susceptibilidade relacionado as cepas de Staphylococcus spp. isoladas 

neste estudo, mostrou que os antibióticos amoxiciclina + ác. clavulânico, ciprofloxacina, 

imipenem, cefazolina e cefalotina foram muito eficientes com 100% das cepas sensíveis à 

eles. Já a doxiclina e a penicilina respectivamente, tiverem os menores desempenhos. 

Resultados divergentes encontrados em um estudo  onde a doxiclina obteve 100% de 
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sensibilidade sobre as cepas de Staphylococcus spp, e a amoxiciclina + ác. clavulânico com 

menor desempenho (BALTAZAR et al., 2018).   

Neste estudo, 40,3% das cepas de E. coli apresentaram resistência a três ou mais 

classes de antimicrobianos testados, portanto classificadas como multirresistentes 

(MAGIORAKOS et al., 2012). As cepas de E. coli apresentaram multirresistência 

principalmente a cefalotina, cefazolina e a tetraciclina. Outros autores demonstraram 

resultados parcialmente semelhantes, ao relatar multirresistência para ampicilina, tetraciclina 

e cefalotina, mas divergem quanto a multirressitencia à  ciprofloxacina, gentaminica e 

amoxacilina com ácido clavulânico (LARA et al., 2008; GHANBARPOUR & 

AKHTARDANESH, 2012). 

Sobre outro aspecto da resistencia antimicrobiana, ela pode representar um problema 

de saúde pública. Pois o estreito relacionamento entre humanos e seus animais de companhia 

oferece oportunidades para compartilhar cepas de E. coli resistentes ou multiresistentes 

(JOHNSON et al ., 2008; SHABAN et al., 2014), e  bactérias e seus genes resistentes foram 

recuperados de animais saudáveis (GUARDABASSI et al., 2004; COSTA et al., 2008; 

LLOYD DH., 2007). Desta forma,  a resistência antimicrobiana em cepas de  E. coli abrigadas 

por animais de companhia podem ser transferidas para humanos limitando ainda mais as 

opções de tratamento para infecções humanas por E. coli extraintestinais (ExPEC), já que as 

mesmas classes de antimicrobianos são usadas na medicina humana e veterinária (SHABAN 

et al., 2014; BOURNE et al., 2019). Tendo em vista a grande variedade de susceptibilidade a 

antimicrobianos de bactérias isoladas de cadelas com piometra, a realização do antibiograma é 

impressindivel para que se utilize o melhor tratamento, além de evitar a pressão seletiva das 

cepas resistentes, já que cada região apresenta um  perfil de suscepitibilidade específico. 

Em relação aos grupos filogenéticos entre as cepas de E. coli, o grupo C foi o mais 

prevalente encontrado nas amostras de conteúdo uterino, seguidos pelos grupos D, B2 e B1 

respectivamente. A prevalencia do grupo C neste estudo foi diferente de outro, que verificou a 

incidencia das cepas de E. coli em animais domésticos, onde as cepas do grupo C obtiveram a 

segunda menor prevalência entre os grupos (COURA, 2015). Um estudo utilizou o modelo  

de PCR quadruplex de Clermont (2013) e demonstrou que algumas pesquisas podem ter 

erroneamente classificado cepas pertencentes ao filogrupo C, que é um subgrupo 
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erroneamente classificado como grupo A pelo PCR triplex  (CLERMONT, 2000) e assim 

explicaria a baixa prevalencia do filogrupo C nos outros estudos (LEMAITRE, 2013). 

Apesar dos grupos A, B e C serem atribuídos à cepas comensais, no presente estudo 

verificamos uma incidencia de 4,3% do grupo A em urina, causando cistite; 2,8% de B1 em 

conteúdo uterino e alta incidencia de 21,7% do grupo C em conteúdo uterino. Algumas cepas 

A, B1 e C exibem patogenicidade inesperada, semelhante ao obtido com as cepas B2 e D. Os 

determinantes genéticos envolvidos nessa patogenicidade inesperada ainda não foram bem 

estudados. Porém uma pesquisa verificou alguns determinantes genéticos responsáveis pela 

virulência de cepas do grupo C, que causaram meningite neonatal em humanos. Foi observado 

que estas cepas abrigam genes que lhes confere virulência, contidos em ilhas de 

patogenicidade.  Portanto, os genes contidos nestas ilhas de patogenicidade adquiridos podem 

explicar em parte a virulência inesperada de algumas cepas A e B1 e notavelmente do grupo 

C (LEMAITRE, 2013),  No entanto, mais estudos são necessários para buscar outros 

determinantes genéticos que poderiam apoiar totalmente a virulência de filogrupo C. 

Através da verificação dos filogrupos em locais diferentes por animal, foi possível 

observar neste trabalho destribuição dos mesmos grupos filogenéticos em conteúdo uterino, 

mucosa vaginal e fezes, sendo provavelmente cepas da mesma família clonal. E na grande 

maioria, com exceção de dois animais, o mesmo grupo filogenetico presente nas fezes 

também estavam no conteúdo uterino, reforçando que a microbiota intestinal das cadelas 

constitui um importante reservatório de E. coli que causam infecções extra-intestinais como as 

infecções do trato urinário (ITU) e a piometra (HAGMAN, 2012; WINDAHL et al., 2014). 

Em relação as alterações histopatológicas do útero, quase 60% das cadelas com 

piometra apresentaram alterações compatíveis com infiltados inflamatórios de grau IV. 

Resultados semelhantes aos encontrados em outros estudos, em que ao fazer análise 

histopatológica dos cornos uterinos de cadelas com piometra, identificaram acentuada 

predominância de células inflamatórias características de grau IV (DOW, 1959; GROPPETTI 

et al., 2010; PAYAN CARREIRA E PIRES, 2005).  

A Escherichia coli foi o agente microbiológico presente na maioria das piometras 

com alterações histopatológicas de grau IV. Assim, a reação inflamatória desencadeada pelo 

agente infeccioso é direcionada para os compartimentos luminal e estroma do tecido 

endometrial em cadelas e menos intenso no epitélio glandular (PAYAN-CARREIRA, 2016). 
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Importante salientar que essa resposta imunológica desencadeada, pode variar de acordo com 

o agente etiológico (VEIGA, 2017). Embora Eschericia coli seja a bactérias mais comuns na 

piometra canina, como algumas cepas mais virulentas (E. coli β-hemolítica que carream o 

gene de virulência hlyA) associada com a ocorrência de metrite e com maior dano ao tecido 

uterino do que a infecção por E. coli não hemolítica (HENRIQUE et al., 2016), são 

necessários mais estudos comparando a influência dos agentes etiológicos distintos na 

resposta imune local.  

Quando se compara o grau de infiltrados inflamatórios entre os grupos  mucometra e 

piometra deste estudo, observa-se que no grupo piometra, foram classificados a maioria de 

grau III e IV, porém o grupo mucometra também apresentaram graus III e IV. O que pode ser 

justificado por uma pesquisa que sugeriu que os estímulos hormonais comum aos dois grupos 

experimentais (ação da progesterona) é fator estimulador na presença de inflamatório local, 

mesmo na ausência do agente infeccioso (VEIGA, 2017). Apesar de existir diferentes teorias 

sobre a classificação clínica e histológica da doença, prejudicando a obtenção de um 

diagnóstico preciso e precoce (WESSI, 2004; DE BOSCHERER, 2001; DOW, 1959; 

HARDY, 1974), a análise histopatológica do material cirúrgico serve para apoiar um 

diagnóstico adequado da situação, classificar a gravidade de uma condição e, portanto, 

orientar o atendimento ao paciente, estabelecer a necessidade de tratamento adicional e a 

melhor abordagem terapêutica.  

A observação histológica ovariana, mostrou que a viabilidade folicular foi 

notoriamente menor nas cadelas com piometra ou mucometra do que cadelas sem alterações 

uterinas. As chances do grupo controle ter foliculos viáveis foi 3,4 maior que dos outros dois 

grupos. Neste estudo as cadelas com piometra apresentaram maior ativação folicular que os 

grupos mucometra e controle. Assim como, as cadelas com piometra apresentaram 1,1 

chances a mais de ter folículos pré antrais ativados que o grupo controle. Muitos  estudos 

falam sobre vários hormônios e fatores de crescimento e seus receptores em folículos 

primordiais, primário  e secundário, indicando que eles desempenham papel fundamental no 

controle do desenvolvimento dos folículos em algumas espécies como cabra, ovelha, porcas, 

éguas e camundongos (MAGALHÃES- PADILHA, 2012; CASTILHO, 2014; ALVES, et al 

2015., SILVA et al., 2016). Em cães a investigação de fatores de crescimento e de hormônios 

na foliculogênese, incluindo a progesterona, foram desenvolvidas por alguns autores 
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(REYNAUD et al., 2010; SONGSASEN et al., 2011; NOGASHIMA et al., 2015; SEFARIM 

et al., 2015; BALOGH et al., 2018).  

O estradiol e a progesterona são hormônios envolvidos na ativação folicular (LIMA 

– VERDE et al., 2010; LIMA- VERDE., et al., 2012). Lembrando que a piometra em cadelas 

é uma enfermidade mediada por ação hormonal (OLIVEIRA, 2015; SMITH, 2006). Talvez a 

ativação folicular aumentada nas cadelas com piometra possa ser parcialmente explicado,  

pela dominância da progesterona na fase luteal, quando a maioria das piometras se 

desenvolvem (LIMA- VERDE., et al., 2012).  

Quando comparada a viabilidade folicular com a presença da E. coli ou associação 

da E. coli com outra bactéria, houve diminuição de folículos normais em relação a ausência da 

bactéria, demonstrando que a presença da E.coli está associada a diminuição da qualidade dos 

foliculos pré antrais. Porém, a presença da E.coli ou a associação dela com outros bactérias  

esta associada ao aumento da ativação folicular, quando comparados a sua ausência. Até o 

momento se desconhece pesquisas que correlacionam a E. coli ou outra bactéria com a 

viabilidade e ativação de folículos pré antrais em cadelas.  
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3.5  CONCLUSÃO 

 

No presente trabalho houve uma predominância de isolados de Escherichia coli em 

cadelas com piometra e presença de cepas multirresistentes aos antimicrobianos mais usados 

na terapêutica clínica veterinária. A piometra pode representar um problema de saúde publica, 

já que as mesmas classes de antimicrobianos são usadas na medicina humana e veterinária. 

Por tanto a realização do antibiograma é impressindivel para que se utilize o melhor 

tratamento, além de evitar a pressão seletiva das cepas resistentes. O grupo filogenético C, 

que apesar de ser geralmente atribuídos à cepas comensais, foi o mais frequente nas cadelas 

com piometra deste estudo. As alterações histopatológicas uterinas, quanto aos infiltrados 

inflamatórios, foram principalmente de grau IV, demonstrando que a ação de agentes 

bacterianos, principalmente a E. coli nas afecções uterinas agravam as alterações 

histopatológicas. A viabilidade e ativação dos Foliculos pré-antrais (FOPA), foram 

infuenciadas quanto a presença de agentes etiológicos no útero. Estudos sobre as alterações 

uterinas relacionadas aos FOPA, são importantes e necessárias quando se pretende entender 

melhor como estas alterações uterinas podem influenciar as reservas destes folículos e 

consequentemente a capacidade reprodutiva dos animais acometidos.  
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   4.  CONCLUSÃO GERAL  

 

A Escherichia coli geralmente esta associada aos quadros de piometra 

canina, e tem apresentado multirresistência à diferentes antimicrobianos. O 

conhecimento sobre o perfil de susceptibilidade bacteriana é de fundamental 

importância para se estabelecer o controle e o monitoramento, bem como a 

prevenção da disseminação desses microrganismos resistentes. São necessários 

mais estudos para se entender melhor os genes que conferem virulência às cepas 

de E. coli do Grupo filogenéticos C. Assim como, mais investigações científicas 

sobre influência dos agentes etiológicos, com destaque a E. coli, em relação a 

histopatologia uterina e qualidade de folículos pré antrais na ocorrência de 

alterações uterinas, como a piometra. 
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5  ANEXOS 

 

Normas de publicação da revista: 

DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASE 

  

 

Diagnostic Microbiology and Infectious Disease also covers such areas as laboratory and 

clinical management of microbial diseases, epidemiology and pathogenesis of infections, 

automation in the diagnostic microbiology laboratory, and antibiotic susceptibility testing. 

Animal studies will only be considered if they specifically address infectious diseases, 

laboratory assays or antimicrobial agents relevant to human infectious diseases. 

 

1. Study in animals 

All animal experiments should comply with the ARRIVE guidelines and should be carried 

out in accordance with the U.K. Animals (Scientific Procedures) Act, 1986 and associated 

guidelines, EU Directive 2010/63/EU for animal experiments, or the National Institutes of 

Health guide for the care and use of Laboratory animals (NIH Publications No. 8023, revised 

1978) and the authors should clearly indicate in the manuscript that such guidelines have 

been followed. The sex of animals must be indicated, and where appropriate, the influence 

(or association) of sex on the results of the study. 

 

2. Role of the funding source 

You are requested to identify who provided financial support for the conduct of the research 

and / or preparation of the article and to briefly describe the role of the sponsor (s), if any, in 

study design; in the collection, analysis and interpretation of data; in the writing of the report; 

and in the decision to submit the article for publication. If the funding source (s) had no such 

involvement then this should be stated. 

 

3. Introductory information  

Papers for the full-length category should not exceed 3,500 words and 5 tables and/or 

figures, except for review articles, which are at the discretion of the editor. Papers for the 

Notes category, which is intended for the presentation of brief observations (including 

https://www.nc3rs.org.uk/arrive-guidelines
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/legislation_en.htm
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instructive case reports), that do not warrant full-length papers, should not contain any 

section heading and should not exceed 1,000 words and 2 figures and/or tables. Letters to the 

editor should not exceed 500 words, and in general are limited to correspondence and 

observations associated with published articles and should not be used as a substitute for 

publishing independent work in the full-length or note formats. 

The first page of the manuscript should include: title, running title (of not more than 45 

characters and spaces), word counts of the abstract and body of the text, full names of all 

authors, address of the institution at which the work was performed, and the corresponding 

author's full address, telephone number, and FAX number. Any change of address by any of 

the authors should also be noted. 

4. Formatting requirements 

There are no strict formatting requirements but all manuscripts must contain the essential 

elements needed to convey your manuscript, for example Abstract, Keywords, Introduction, 

Materials and Methods, Results, Conclusions, Artwork and Tables with Captions. 

If your article includes any Videos and/or other Supplementary material, this should be 

included in your initial submission for peer review purposes. 

Divide the article into clearly defined sections. 

 

5. References 

There are no strict requirements on reference formatting at submission. References can be in 

any style or format as long as the style is consistent. Where applicable, author(s) name(s), 

journal title/book title, chapter title/article title, year of publication, volume number/book 

chapter and the article number or pagination must be present. Use of DOI is highly 

encouraged. The reference style used by the journal will be applied to the accepted article by 

Elsevier at the proof stage. Note that missing data will be highlighted at proof stage for the 

author to correct. 

6. Figures and tables embedded in text 

Please ensure the figures and the tables included in the single file are placed next to the 

relevant text in the manuscript, rather than at the bottom or the top of the file. The 

corresponding caption should be placed directly below the figure or table. 

 


