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Resumo 

 

As urgências reprodutivas suscitaram-me um interesse ao longo da minha vida 

profissional. Pretendi com este trabalho realizar uma revisão bibliográfica e um estudo estatístico 

retrospectivo no período compreendido entre Fevereiro de 2008 e Janeiro de 2010, de forma a 

confirmar as minhas convicções resultantes da prática clínica. Surpreendeu-me que no campo 

das urgências reprodutivas, a percentagem de piómetras e distócias fosse tão elevada, e todas as 

outras (ovariohisterectomia por morte fetal, mastites, metrites, ruptura uterina na gestação, 

hipocalcémia pós-parto, prolapso vaginal e uterino, piómetra de coto, prostatite e parafimose) tão 

pouco frequentes.  

Os resultados obtidos tornaram-me consciente das realidades relacionadas com essas 

doenças, resultando numa preparação mais adequada para responder a urgências reprodutivas, o 

que me permite aconselhar de forma mais informada e apoiada em relação a protocolos de 

tratamento e proporcionar um prognóstico mais preciso. A elevada proporção de casos de 

piómetra servirá como um argumento sólido para aconselhar o público no que diz respeito à 

oportunidade da prática de ovariohisterectomia. 
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Abstract 

  

Reproductive emergencies in companion animals have been a main area of interest during 

all my professional life. The objective of this study was to assess my empirical convictions in 

relation to these types of emergencies: prevalence, success rate of the different interventions, 

importance of complementary tests, and so on. For that I performed a review based on a 

retrospective study of the cases presented from February 2008 to January 2010. It was 

concluded, contrary to my expectations, that the percentage of pyometra and dystocia were much 

higher than and all other emergencies attended at the Hospital - ovariohysterectomy by fetal 

death, mastitis, metritis, uterine rupture during pregnancy, postpartum hypocalcaemia, vaginal 

and uterine prolapse, stump pyometra, prostatitis and paraphimosis – that had a very low 

prevalence. 

 The results obtained made me conscious of the realities related to these pathologies, 

resulting in a more adequate state of preparedness to respond to these reproductive emergencies,  

which will allow me to give a more informed advice and support in relation to treatment 

protocols and to deliver more accurate prognosis. The high proportion of cases of pyometra will 

serve as a solid argument to advise the public in regard to the desirability of the practice of 

ovariohysterectomy. 
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I. Introdução 
 

No Hospital Veterinário Montenegro, as urgências são uma constante independentemente 

da hora do dia. Existe na nossa região um elevado número de Clínicas Veterinárias que exerce 

uma medicina que não nos envergonha ao lado de qualquer parceiro europeu, fazendo uma 

triagem e identificando as verdadeiras emergências, estabilizando-as e acabando por referenciar 

as que, devido a condicionalismos técnicos não podem ser resolvidas no momento. Por esse 

motivo, neste Hospital o número de urgências é elevadamente desproporcionado em relação ao 

número total de casos atendidos. 

Os animais criticamente doentes apresentam uma pequena reserva fisiológica, pelo que as 

falhas no diagnóstico e na abordagem terapêutica não são toleradas. A antecipação e prevenção 

de problemas antes de estes ocorrerem é uma medida óptima da medicina de emergência. Deve 

ser sempre assumido o pior cenário e de imediato conferir-lhe tratamento, respeitando a 

fisiologia acima de tudo e não causando maior dano (Brown e Drobatz, 2007). 

Este trabalho inicia-se com uma revisão bibliográfica sobre as principais urgências do 

foro reprodutivo, fazendo-se de seguida um estudo estatístico retrospectivo destas urgências 

encontradas no Hospital Veterinário Montenegro no período de Fevereiro de 2008 a Janeiro de 

2010 (24 meses).  

A piómetra de cérvix fechada é considerada uma urgência reprodutiva pois manifesta 

sintomas que são apercebidos pelo dono normalmente numa fase avançada da doença, 

nomeadamente quando existe toxémia/septicémia, com envolvimento renal, sendo por isso uma 

situação que exige um tratamento pronto e efectivo com o intuito de evitar a progressão para 

choque e eventual morte. Por outro lado, a distócia representa uma urgência pois quando os seus 

sinais surgem, em poucas horas a viabilidade fetal e posteriormente a materna estão em causa. 

Depois do parto se ter efectivamente iniciado, os fetos morrerão em poucas horas se não houver 

uma intervenção adequada, ficando a mãe em risco cerca de 24 horas depois. As outras situações 

consideradas como emergências reprodutivas incluem mastites, metrites, ruptura uterina na 

gestação, hipocalcémia pós-parto, prolapso vaginal e uterino, piómetra de coto, prostatite e 

parafimose. 
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II. Revisão da Literatura Científica 
 

1. Piómetra 
 

1.1. Introdução 

 
A piómetra é uma patologia uterina comum em cadelas inteiras que afecta cerca de ¼ de 

todas as cadelas com menos 10 anos de idade (Kustritz, 2007) e usualmente pode ser 

diagnosticada entre a 4ª semana e o 4º mês após o estro. A piómetra deve ser incluída no 

diagnóstico diferencial em cadelas inteiras, independentemente dos sinais clínicos que 

apresentem. Assim, pode caracterizar-se a piómetra como uma doença aguda ou crónica do 

diestro, acompanhada pela produção e acumulação de exsudado purulento no lúmen uterino e 

associada a sinais clínicos e patológicos variáveis (Johnston et al., 2001). 

Tem sido estabelecida a associação entre piómetra e a doença uterina mais comum na 

cadela, a hiperplasia endométrica quística (HEQ). Esta permite que as bactérias comensais da 

vagina proliferem no útero no final do estro. O processo degenerativo progressivo associado ao 

desenvolvimento da HEQ é usualmente proposto como lesão inicial para o aparecimento da 

piómetra na cadela, sendo mediado pela progesterona e potencialmente agravado por estrogénios 

(Hagman e Kuhn, 2002; Feldman e Nelson, 2004). É extremamente raro o aparecimento de 

piómetra em cadelas que não estejam sob a influência da progesterona ao tempo do início da 

infecção. Sabe-se que nas gatas pode ocorrer ovulação espontânea em 39% a 40% dos animais 

que vivem sós (Lawler, 1993; Kustritz, 2007; Schlafer e Gifford, 2008), o que justifica a elevada 

incidência de enfermidade uterina neste grupo, embora a incidência de piómetra em gatas seja 

inferior à das cadelas, pois ovulam maioritariamente de forma induzida. A administração de 

hormonas exógenas, especialmente estrogénios e progestagénios, pode acelerar o 

desenvolvimento de uma HEQ e posteriormente piómetra em cadelas e gatas (Niskanen e 

Thrusfield, 1998; DeCock et al., 2002). Independentemente da infecção, a HEQ pode produzir a 

acumulação de líquido intra-uterino estéril (mucómetra, hidrómetra) (Egenvall et al., 2001; 

Verstegen et al., 2008). Vários estudos concluíram que os animais nulíparos manifestam maior 

risco de desenvolver HEQ (Dow, 1962; Niskanen e Thrusfield, 1998). Cadelas com antecedentes 

de pseudogestação não apresentam maior risco de desenvolver piómetra pois as concentrações 

séricas de hormonas não diferem entre estas e as cadelas com cios normais (Egenvall et al., 

2001).  
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Cadelas ou gatas com piómetra podem ou não apresentar descarga vaginal (piómetra com 

cérvix aberta e piómetra com cérvix fechada). A secreção vulvar pode apresentar-se desde 

mucóide a purulenta, de consistência cremosa, de cor vermelho acastanhado a esverdeado e de 

mau odor. A piómetra com cérvix fechada é uma urgência médica que requer rápida intervenção 

para prevenir sépsis fulminante e morte potencial do animal. 

Clinicamente, a cadela pode apresentar inapetência, depressão, polidipsia, letargia e 

distensão abdominal, com ou sem descarga vaginal. Tipicamente, a cadela não apresenta febre e 

pode apresentar leucocitose. A azotémia pré-renal surge com a desidratação instalada (com 

hiperproteinémia e hiperglobulinémia). Ocasionalmente, fêmeas previamente 

ovariohisterectomizadas podem apresentar piómetra do coto, resultado da reminiscência ovárica.  

 

1.2. Etiopatogenia 

  
A patogenia da piómetra em cadelas envolve a estimulação estrogénica do útero seguida 

por um intervalo prolongado de domínio da progesterona (Payan-Carreira e Pires, 2005). A 

progesterona induz uma proliferação endométrica, secreção glandular uterina, decréscimo da 

contracção miométrica e promove ainda o encerramento da cérvix. A inibição leucocitária num 

útero sob a influência da progesterona possibilita o crescimento bacteriano (Johnston et al., 

2001; Schlafer e Gifford, 2008). Estes efeitos são cumulativos, e em cada ciclo éstrico é 

exacerbada a patologia uterina (Sugiura et al., 2004). Os níveis de progesterona em cadelas com 

piómetra não são muito diferentes de cadelas não afectadas (Niskanen e Thrusfield, 1998), o que 

explica a necessidade de ciclos repetidos para causar a doença. A terapia com estrogénios 

exógenos para induzir o estro e a terapia com progesterona para suprimir o estro têm sido 

associadas com o aumento do risco de piómetra (Niskanen e Thrusfield, 1998; Johnston et al., 

2001; Kustritz, 2007). No entanto, outros estudos não conseguiram comprovar que animais com 

piómetra apresentem concentrações séricas de progesterona endógena mais elevadas que os 

animais saudáveis (Chastain et al., 1999). É aceite pela comunidade científica que a HEQ, 

associada a alterações degenerativas nos tecidos uterinos (distensão quística das glândulas, 

fibrose, acumulação de fluído), é sugestiva de criar condições ao desenvolvimento de infecção 

uterina. O útero já comprometido é invadido por microrganismos oportunistas (E. Coli 

primariamente, mas outras bactérias também podem estar presentes, como Staphylococcus, 

Streptococcus, Proteus mirabilis e Pseudomonas aeruginosa) (Kustritz, 2007), provenientes da 

vagina cranial que, particularmente quando possuem factores de adesão óptimos, podem 

proliferar e estabelecer infecção dentro do útero. Esta infecção é estabelecida porque há uma 
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excessiva quantidade de acumulação de fluidos secretados dentro do lúmen, consequentes à HEQ 

induzida pelas elevadas e repetidas concentrações de progesterona, que também induzem uma 

diminuição da imunidade local.  

No entanto, enquanto é certo que a HEQ usualmente precede o desenvolvimento de 

piómetra, é também óbvio que a HEQ não progride inevitavelmente para piómetra em todas as 

cadelas. Isto é evidente porque todas as cadelas com a idade desenvolvem HEQ, enquanto que 

apenas algumas desenvolvem piómetra. Igualmente, a piómetra pode desenvolver-se em animais 

novos que não apresentaram sinais clínicos evidentes de HEQ (Hagman et al., 2006).  

 

1.3. Diagnóstico  

  
A maioria das cadelas com piómetra pode apresentar sinais clínicos desde as 4 semanas 

até aos 4 meses depois do estro, no entanto, os proprietários podem não incluir na história a 

actividade éstrica recente.  

Uma variedade de sinais clínicos pode ser observada pelos proprietários. Um dos mais 

evidentes é o corrimento vulvar, que pode variar de serosanguinolento a mucopurulento. Noutros 

casos, os sinais de corrimento vulvar podem não ser externamente aparentes, mas as citologias 

vaginais e a vaginoscopia revelam a presença de exsudado uterino na vagina cranial. Algumas 

cadelas com piómetra fechada e aparentemente com menos corrimento apresentam-se num 

estádio mais avançado de doença e numa condição clínica mais séria. Afortunadamente, algum 

grau de corrimento vulvar é evidente na maioria dos casos. De um modo geral, o início dos sinais 

clínicos é gradual e insidioso. Os sinais sistémicos incluem letargia, depressão e inapetência. O 

vómito pode estar presente e é mais comum em animais severamente afectados. A poliúria e 

polidipsia são por vezes citadas como sinais de piómetra, devido ao comprometimento renal 

consequente à doença. Estas alterações são atribuídas às endotoxinas da E. Coli, que parecem ter 

capacidade específica para causar insensibilidade tubular à hormona antidiurética, originando 

poliúria com polidipsia compensatória (Verstegen et al., 2008). Mas estes sinais não são 

consistentes, sendo encontrados em cerca de 50% das cadelas confirmadas com piómetra. 

As anomalias do exame físico consistentes com piómetra incluem desidratação, aumento 

das dimensões uterinas à palpação e corrimento vulvar sanguinolento a mucopurulento, nas 

piómetras abertas. A febre, quando presente, pode estar associada a inflamação uterina e 

secundária a infecção bacteriana bem com à septicemia ou toxémia. Com septicemia ou toxémia, 

o choque pode levar a taquicardia, tempo de repleção capilar (TRC) aumentado, pulso femoral 

fraco e hipotermia. A palpação do útero aumentado pode ser dificultada se este está a drenar 
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(piómetra de cérvix aberta) ou se está aumentado mas flácido. O tamanho, peso do animal e 

distensão abdominal podem também dificultar esta palpação. 

O diagnóstico de piómetra canina é idealmente complementado com ultrassonogra

radiografia. Ultrassonograficamente (Figura 1), o diagnóstico de piómetra é na maioria dos casos 

bastante evidente. Na piómetra, a parede uterina apresenta

estruturas quísticas de dimensão variável e com uma distensão var

conteúdo fluido heterogéneo

(Payan-Carreira e Pires, 2005). Por outro lado, na mucómetra encontra

finas e fluido hipoecóico. Assim,

a presença ou ausência de vesículas embrionárias são determinantes para permitir a diferenciação 

entre gestação, HEQ, piómetra e mucómetra (Verstegen 

útero apresenta uma aparência 

transversal como estrutura circular

 

Figura 1: Imagem ecográfica de piómetra, sendo visível a distensão uterina com 

 
A radiografia abdominal lateral (Figura 2), pode ser utilizada para identificar um órgão 

tubular repleto de fluido localizado entre o cólon descendente e a bexiga urinária.

Do ponto de vista analítico, os casos de piómetra são acompanhados de marcada 

leucocitose caracterizada por neutrofilia com desvio à esquerda e degeneração tóxica dos 

neutrófilos assim como monocitose. Em 25% dos casos de piómetra aberta podem aparecer 

leucogramas normais (Johnston 
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(piómetra de cérvix aberta) ou se está aumentado mas flácido. O tamanho, peso do animal e 

distensão abdominal podem também dificultar esta palpação.  

O diagnóstico de piómetra canina é idealmente complementado com ultrassonogra

radiografia. Ultrassonograficamente (Figura 1), o diagnóstico de piómetra é na maioria dos casos 

bastante evidente. Na piómetra, a parede uterina apresenta-se usualmente espessada, com 

estruturas quísticas de dimensão variável e com uma distensão variável, consequente a um 

conteúdo fluido heterogéneo que varia de hipo a anecóico e por vezes 

Carreira e Pires, 2005). Por outro lado, na mucómetra encontra

ido hipoecóico. Assim, a espessura da parede uterina, características do fluido uterino e 

a presença ou ausência de vesículas embrionárias são determinantes para permitir a diferenciação 

entre gestação, HEQ, piómetra e mucómetra (Verstegen et al., 2008). Assim, na piómetra, o 

a uma aparência tubular anecóica, turtuosa e que pode 

transversal como estrutura circular (Figura 1). 

 
Imagem ecográfica de piómetra, sendo visível a distensão uterina com 

fluido hipoecóico. LL – Líquido livre. 

abdominal lateral (Figura 2), pode ser utilizada para identificar um órgão 

tubular repleto de fluido localizado entre o cólon descendente e a bexiga urinária.

Do ponto de vista analítico, os casos de piómetra são acompanhados de marcada 

erizada por neutrofilia com desvio à esquerda e degeneração tóxica dos 

neutrófilos assim como monocitose. Em 25% dos casos de piómetra aberta podem aparecer 

leucogramas normais (Johnston et al., 2001; Verstegen et al., 2008). 
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(piómetra de cérvix aberta) ou se está aumentado mas flácido. O tamanho, peso do animal e 

O diagnóstico de piómetra canina é idealmente complementado com ultrassonografia e 

radiografia. Ultrassonograficamente (Figura 1), o diagnóstico de piómetra é na maioria dos casos 

se usualmente espessada, com 

iável, consequente a um 

 com floculação presente 

Carreira e Pires, 2005). Por outro lado, na mucómetra encontra-se um útero de paredes 

da parede uterina, características do fluido uterino e 

a presença ou ausência de vesículas embrionárias são determinantes para permitir a diferenciação 

, 2008). Assim, na piómetra, o 

pode aparecer no corte 

 
Imagem ecográfica de piómetra, sendo visível a distensão uterina com  

abdominal lateral (Figura 2), pode ser utilizada para identificar um órgão 

tubular repleto de fluido localizado entre o cólon descendente e a bexiga urinária. 

Do ponto de vista analítico, os casos de piómetra são acompanhados de marcada 

erizada por neutrofilia com desvio à esquerda e degeneração tóxica dos 

neutrófilos assim como monocitose. Em 25% dos casos de piómetra aberta podem aparecer 
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Figura 2: Radiografia abdominal de uma cadela com piómetra. O círculo vermelho  

evidencia órgão tubular repleto de fluido. 

 
 Algumas cadelas afectadas podem apresentar anemia normocítica normocrómica 

moderada, com hematócrito entre 30% a 35%. Isto é um reflexo da natureza crónica da doença, 

que causa supressão tóxica da medula óssea. A avaliação da anemia é por vezes complicada pela 

desidratação concomitante. A azotémia é outro achado frequente reportado em 12% a 37% dos 

animais com piómetra (Heiene et al., 2007), e pode ser pré-renal ou renal. Esta diferenciação 

pode ser em parte feita pela densidade urinária, pois as situações de envolvimento renal 

usualmente são concordantes com urinas isostenúricas (1.008-1.020), sendo ainda importante a 

avaliação do cálcio e do fósforo e a resposta à terapia de fluidos (Feldman e Nelson, 2004). Por 

vezes, a hiperproteinemia e hiperglobulinemia são também referenciadas, sendo estas reflexo da 

estimulação antigénica crónica presente nesta doença (Verstegen et al., 2008). Ocasionalmente, a 

alanina aminotransferase (ALT) e a fosfatase alcalina (FA) apresentam-se moderadamente 

aumentadas como resultado do dano hepatocelular causado pela septicemia e/ou diminuição da 

circulação hepática e hipoxia celular na cadela desidratada.  

 Se o corrimento vulvar está presente, outras etiologias de corrimento vulvar devem ser 

consideradas, como trombocitopénia imunomediada, metrites, vaginites e estro (Troxel et al., 

2002). 

 

1.4. Tratamento 

 
Com as rotinas de tratamento moderno, a taxa de mortalidade da piómetra é de 

aproximadamente 4% (Egenvall et al., 2001). O tratamento de escolha para qualquer cadela de 

idade avançada, sistemicamente doente ou com piómetra de cérvix fechada, é a 

ovariohisterectomia (OVH) (Macintire, 2004; Payan-Carreira e Pires, 2005) (Figura 3). É 

também o tratamento recomendado em caso de cadelas sem valor reprodutivo significativo ou 
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quando o dono não tem o desejo de a cruzar. O tratamento médico pode ser considerado nos 

animais que reúnam os seguintes requisitos: piómetra aberta, cadelas com idade inferior a 6 anos, 

com interesse reprodutivo e sem complicações sistémicas (endotoxémia, hipotermia).  

 

 
Figura 3: O tratamento de eleição da piómetra é o cirúrgico. Na imagem piómetra localizada, em cadela. 

 
O prognóstico de maneio cirúrgico é geralmente bom, com taxas de sucesso de 

aproximadamente 92% em cadelas e gatas (Okano et al., 1998; Bartoskova et al., 2007). O uso 

de tratamento médico com prostaglandinas em piómetras de cérvix aberta, em animais jovens 

com valor reprodutivo, apresenta uma resolução em 75% a 100% em cadelas e gatas, e com 

sucesso reprodutivo em cerca de 90% (Davidson et al, 1992; Memon e Mickleson, 1993; Fieni, 

2006; England et al., 2007). A tentativa de maneio médico em cadelas com piómetra fechada 

pode resultar em ruptura uterina com extravasamento de conteúdo uterino no abdómen. O 

maneio médico da piómetra fechada exclusivamente com prostaglandidas, está contra-indicado 

devido ao potencial perigo de vida (Smith, 2006).  

As cadelas que se encontram severamente doentes devem ser estabilizadas medicamente 

com fluidoterapia intravenosa e antibióticos de amplo espectro antes da cirurgia, embora esta não 

deva ser retardada. A equipa cirúrgica deve estar preparada para lidar com bacteriémia e 

endotoxémia. A coagulação intravascular disseminada (CID) embora pouco frequente, é uma 

possível complicação da piómetra. A função renal e enzimas hepáticas devem ser avaliadas e a 

primeira tratada adequadamente quando necessário. A terapia antimicrobiana deve ser 

continuada por pelo menos uma semana a seguir ao tratamento cirúrgico. Em situações graves 

em que é necessário tempo para compensar uma cadela com piómetra fechada antes da cirurgia, 

o aglepristone (antagonista dos receptores da progesterona) pode ser uma opção, pois em cerca 

de doze horas poderá levar ao relaxamento da cérvix que, conjuntamente com a sua acção 
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ecbólica indirecta, permitirão a drenagem do útero (Prats, 2009). A principal vantagem da 

ovariohisterectomia (OVH) é a eliminação do risco de recorrência. 

 No tratamento médico de piómetra, o primeiro objectivo deve ser a inibição da secreção 

da progesterona ou dos seus efeitos, dado que a progesterona inibe as contracções uterinas, é 

responsável pelo encerramento do canal cervical, tem efeitos negativos na imunidade uterina e 

na protecção contra infecções, facilita a secreção uterina e a HEQ. Por seu lado, as 

prostaglandinas causam luteólise e assim redução da concentração de progesterona plasmática 

(Fieni, 2006; Hagman et al., 2006), aumentando a contracção miométrica, facilitando o 

relaxamento cervical e permitindo a expulsão do conteúdo uterino. Esta acção pode também ser 

conseguida indirectamente usando agonistas da dopamina que, através da inibição da prolactina 

podem induzir uma paragem da secreção de progesterona e luteólise final do corpo lúteo. Isto 

também pode ser conseguido prevenindo a ligação aos receptores da progesterona pelo uso de 

um antagonista dos receptores da progesterona, como o aglepristone. 

Assim, no tratamento médico de piómetras, podem usar-se diversos grupos de fármacos, 

de modo individual ou associados: as prostaglandinas, os agonistas da dopamina e as 

antiprogestinas. 

As prostaglandinas podem ser utilizadas individualmente ou em combinação com 

antiprolactínicos, antiprogestinas, entre outros. Existem prostaglandinas naturais e sintéticas, 

sendo as segundas com menor potencial de efeitos secundários As prostaglandinas causam 

luteólise e, assim, redução da concentração da progesterona plasmática, possibilitando a 

contracção miométrica, facilitando o relaxamento cervical e permitindo a expulsão do conteúdo 

uterino. Os efeitos secundários são observados 15-45 minutos depois da injecção, decrescem em 

severidade com cada dose subsequente e incluem vómito, diarreia, sialorreia, espasmos e 

taquicardia, podendo por isso ser preferível a eleição de protocolos com doses crescentes de 

prostaglandina. Apresentam-se de seguida (Quadro 1) as doses recomendadas (Kustritz, 2007): 

 

Quadro 1. Protocolo de tratamento médico de piómetra com prostaglandinas (Adaptado de Kustritz, 2007) 

Prostaglandinas naturais (Dinoprost, Dinolitic®): 

Cadelas - 0,10 - 0,25 mg/Kg SC cada 24 horas durante 3-5 dias;  

Gatas - 0,2 - 0,5 mg/Kg SC cada 24 horas durante 5-7 dias; 

Prostaglandinas sintéticas (Cloprostenol, Estrumate®, Intervet Schering-Plough): 

Cadelas – 2,5 µg/Kg SC cada 48 horas, 3 administrações.  
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De um modo geral, as gatas respondem com menor eficácia às prostaglandinas sintéticas, 

não existindo, por isso, doses recomendadas para estas. 

Os agonistas da dopamina ou antiprolactínicos (cabergolina, bromocriptina) actuam pela 

inibição da prolactina, podendo induzir uma luteólise final do corpo lúteo. Estes fármacos são 

efectivos quando associados às prostaglandinas. As doses recomendadas (Prats, 2009) 

encontram-se descritas de seguida (Quadro 2). 

 

Quadro 2. Doses recomendadas de cabergolina (Adaptado de Prats, 2009) 

Cabergolina, Galastop®, CEVA 

Cadelas - 5 µg/Kg PO cada 24 horas 5-7 dias; 

Gatas - 5 µg/Kg PO cada 24 horas 5-7 dias. 

 

Os antagonistas dos receptores da progesterona ou antiprogestinas (como o aglepristone), 

são moléculas que se ligam aos receptores da progesterona, bloqueando os receptores uterinos e 

mamários. Desta forma, permitem o relaxamento da cérvix e têm acção ecbólica suave e 

continuada, ou seja, actuam sobre a musculatura uterina provocando contracção. Devem aplicar-

se em zona pouco visível pois provocam alterações locais como despigmentação e ulceração. As 

doses recomendadas são (Quadro 3) (Prats, 2009): 

 

Quadro 3. Doses recomendadas de aglepristone (Adaptado de Prats, 2009) 

Aglepristone, Alizin®: 

Cadelas - 10 mg/Kg SC D0, D1, D8 e D15; 

Gatas - 15 mg/Kg SC D0, D1, D8 e D15. 

 

Actualmente, os protocolos de tratamento médico da HEQ/piómetra, e só nas situações 

indicadas a receber este tratamento, fazem-se associando prostaglandinas com aglepristone ou 

com a cabergolina, para além da antibioterapia de amplo espectro e de uma adequada terapia de 

suporte, nomeadamente correcção do grau de desidratação, electrólitos e equilíbrio ácido-base.  

Seguem-se dois exemplos de propostas actuais, consideradas de menor risco e com 

menores efeitos secundários (Quadro 4) (England et al., 2007), (Quadro 5) (Verstegen et al., 

2008; Crane, 2009). 
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Quadro 4. Exemplo de protocolo de tratamento médico de piómetra (Adaptado de England et al., 2007) 

Cabergolina (Galastop®) - 5 µg/Kg PO cada 24 horas 10 dias 

Cloprostenol (Estrumate®) 1 µg/Kg SC, D3, D5 e D7 

Antibiótico de largo espectro 

Tratamento de suporte (fluidos …) 

 

Ou alternativamente, 

 

Quadro 5. Exemplo de protocolo de tratamento médico de piómetra  
(Adaptado de Verstegen et al., 2008; Crane, 2009) 

Aglepristone (Alizin®) – 10 mg/Kg SC D0, D1, D8 e D15 

Cloprostenol (Estrumate®) 1 µg/Kg SC, D3, D5 e D7 

Antibiótico 

Tratamento de suporte 

 

A cultura vaginal com zaragatoa estéril pode possibilitar a escolha de antibioterapia 

adequada que deve ser continuada por 3-4 semanas após o término da terapia hormonal. 

Quando realizada a terapia cirúrgica, de uma forma geral o prognóstico é excelente. A 

doença renal secundária à piómetra é normalmente reversível e desaparecerá após o tratamento 

eficaz desta.  

Quando as cadelas são tratadas unicamente com prostaglandinas ou em associação com 

agonistas da dopamina ou antagonistas dos receptores da progesterona, a condição do animal por 

norma melhora nas primeiras 48 horas, normalmente acompanhado por um grande incremento na 

quantidade da descarga 24 horas depois do início do tratamento. Esta descarga, de purulenta ou 

sanguinolenta passa a serosa e a sua interrupção ocorre, na maioria dos casos, em 4-7 dias. 

Nestes casos de sucesso com tratamento médico, e com o intuito de evitar a recorrência, 

particularmente em animais com sinais claros de degenerescência uterina, pode aumentar-se o 

período inter-éstrico administrando um agonista dos receptores dos androgénios como o 

mibolerone (Yamashita et al., 1994; Prats, 2009), adiando o cio seguinte por 2-3 meses, 

possibilitando um anestro mais prolongado que permitirá uma apoptose e regeneração do 

endométrio. O mibolerone pode ser iniciado 1 mês após o fim do tratamento médico da piómetra. 

A principal razão para o tratamento médico é a obtenção de crias, pelo que é recomendado que a 

cadela seja cruzada no cio seguinte, ao quinto dia de cio seja sujeita a uma citologia e cultura 

vaginal e/ou tratada com antibióticos. O cruzamento evitará a recorrência da patologia, pois um 
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útero grávido terá menor possibilidade de poder desenvolver piómetra, situação que à partida 

recorrerá num dos ciclos seguintes (Prats, 2009).  

Se no momento da primeira citologia vaginal (5º dia de cio) se verificar componente 

inflamatória deve realizar-se cultura e iniciar-se antibioterapia de acordo com o resultado da 

cultura realizada no momento do tratamento anterior de piómetra, podendo ser alterado aquando 

do novo resultado de cultura bacteriana. 

 

1.5. Prognóstico 

  
Os transtornos pós-piómetra compreendem choque séptico e insuficiência renal. Em 

animais com choque séptico, podem produzir-se arritmias cardíacas. Secundário à septicemia, 

pode também surgir hipoglicemia e lesões hepatocelulares (Culp et al., 2009). A enfermidade 

renal secundária à piómetra só desaparecerá se tratar eficazmente a piómetra.  

A fertilidade das cadelas sujeitas a tratamento médico de piómetra está diminuída quando 

comparada com cadelas normais, e a expectativa no sucesso de gestação é de 50% a 65% (Jurka 

et al., 2008). A recorrência de piómetra varia segundo os autores de 10% a 77% (Johnston et al., 

2001). A recorrência é expectável pois não existe um tratamento para reverter a HEQ, 

exceptuando a gestação (Jonhston et al., 2001). Cadelas que respondem mais rapidamente ao 

tratamento apresentam menor probabilidade de recorrência. Cadelas recuperadas e que não 

foram cruzadas no cio imediatamente seguinte, têm uma alta incidência de recorrência de 

piómetra (Smith, 2006). 

 

 2. Distócia 

 
  2.1. Gestação e parto normal 

 
O período de gestação normal na cadela pode variar desde os 57-72 dias desde a primeira 

monta, com tempo de duração média de 65 dias (Schaefers-Okkens, 2007). Como as gatas têm 

maioritariamente uma ovulação induzida, são menos variáveis no tempo de gestação (63-65 

dias). A ovulação pode não ocorrer depois do primeiro cruzamento, por isso no caso de múltiplas 

cópulas, a incerteza no tempo de gestação pode estar presente.  

O stresse provocado pela redução de aporte de nutrientes ao feto estimula o eixo 

hipotálamo-hipófise-suprarrenal fetal, provocando a libertação de corticotropina que se considera 

desencadeante do parto (Linde-Forsberg e Eneroth, 1998). O cortisol fetal e materno estimula a 
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libertação de prostagladina F2α com efeitos luteolíticos, levando a uma diminuição da 

progesterona. 

Desenvolvimento mamário, edemaciação vulvar, descarga mucosa vaginal e relaxamento 

dos ligamentos pélvicos são os sinais precoces de proximidade de parto. O início da lactação 

pode ser notada em primíparas dentro de 24 horas antes do parto enquanto que nas multíparas 

poder ocorrer vários dias antes do parto. Uma queda súbita da temperatura corporal (>1-2ºC) é 

geralmente notada dentro de 24 horas (Linde-Forsberg, 2007; Pretzer, 2008a) antes do parto em 

cadelas e gatas como resultado do decréscimo do nível da progesterona, no entanto, este achado 

nem sempre é fiável. Num estudo recente, esta queda ocorreu num período mais longo do que 48 

horas antes do parto em 24% dos casos (Copley, 2002). Os níveis séricos de progesterona 

tipicamente decrescem para menos de 2 nanogramas/ml nas 24-48 horas antes do parto (Johnston 

et al., 2001; Davidson, 2001; Feldman e Nelson, 2004), e assim esta pode também ser usada para 

determinar o momento do parto. Os testes de progesterona são também úteis para evitar que nas 

cadelas com inércia uterina primária se atrase a decisão de optar pela realização de cesariana, 

especialmente importante em cadelas que, pela história obstétrica anterior, familiar ou por 

predisposição racial, se considerem de risco. Nesta situação, apesar da ausência de sinais de 

parto, obtêm-se resultados de progesterona basais, o que dá segurança para uma cesariana após 

tempo de gestação completo. 

O diagnóstico precoce da gestação e a avaliação morfológica do desenvolvimento fetal 

constituem um dos objectivos e interesses mais frequentemente partilhados por veterinários e 

criadores ou proprietários.  

O diagnóstico ecográfico de gestação é semelhante na cadela e na gata, ainda que existam 

pequenas variações entre espécies. A confirmação da gravidez só é possível após a detecção do 

saco gestacional ou vesícula embriónica, estrutura anecóica de poucos milímetros de diâmetro, 

visível apenas em condições óptimas de avaliação nas primeiras semanas, mas facilmente 

identificável entre os 25-34 dias após o pico de LH (Figura 4). Nesse momento já é também 

possível identificar o embrião, como uma estrutura ecóica oblonga, localizada no interior e 

centro do saco, e a placenta, como uma linha fina hiperecóica contornando o mesmo saco. 
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Figura 4: Imagem ecográfica comparativa de embrião viável 
líquido, a irregularidade da vesícula embriónica e o 

 
É importante compreender que a detecção da referida vesícula embriónica é diagnóstica 

de gestação, mas apenas a visualização de actividade cardíaca e movimento fetal são indicativ

de viabilidade fetal. Os batimentos cardí

reconhecimento do embrião, entre os 25º

duas vezes superior à da mãe, e qualquer diminuição ou aumento da mesma podem ser 

indicativos de stresse. A cabeça e o 

podem ser observados a partir dos 33º

como estruturas hiperecóicas

primeiros órgãos a ser detectados, sendo reconhecidos como áreas focais anecóicas a partir dos 

35º-39º dias. O pulmão torna

desenvolvimento fetais, entre os 38º

dias. É possível identificar com clareza as quatro câmaras cardíacas a partir do 40º dia e só mais 

tarde são visíveis os grandes vasos torácicos. As ansas intestinais são detectadas por último, 

entre os 57º-63ºdias (Mattoon e Nylan

Através de mensurações fetais, existem diferentes fórmulas para calcular a idade 

gestacional (IG) e o número de dias até ao parto (DAP). O diâmetro do saco gestacional (DSG) é 

o método mais preciso de previsão entre os 20º

(DB) e, logo depois, o diâmetro toraco

Na gata, também são referidas fórmulas com base nos DBP e DTA, após os 40 dias de gestação. 

Em ambas espécies, a margem de erro é de mais ou meno

compreender que ainda está por esclarecer a devida importância das variações individuais e 

raciais (Mattoon e Nyland, 2002) (Quadro 6).
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Imagem ecográfica comparativa de embrião viável versus embrião morto. 

líquido, a irregularidade da vesícula embriónica e o espessamento da parede uterina

É importante compreender que a detecção da referida vesícula embriónica é diagnóstica 

de gestação, mas apenas a visualização de actividade cardíaca e movimento fetal são indicativ

de viabilidade fetal. Os batimentos cardíacos são identificados em paralelo com o 

reconhecimento do embrião, entre os 25º-28º dias. A frequência cardíaca do feto é habitualmente 

duas vezes superior à da mãe, e qualquer diminuição ou aumento da mesma podem ser 

indicativos de stresse. A cabeça e o tronco são identificáveis ao 28º dia e os movimentos fetais 

podem ser observados a partir dos 33º-35º dias. O esqueleto é identificável alguns dias depois,

como estruturas hiperecóicas acompanhadas de sombra acústica. A bexiga e o estômago são os 

órgãos a ser detectados, sendo reconhecidos como áreas focais anecóicas a partir dos 

O pulmão torna-se hiperecóico relativamente ao fígado com a evolução e o 

desenvolvimento fetais, entre os 38º-42º dias. Os rins e olhos são apreciados entre

dias. É possível identificar com clareza as quatro câmaras cardíacas a partir do 40º dia e só mais 

tarde são visíveis os grandes vasos torácicos. As ansas intestinais são detectadas por último, 

63ºdias (Mattoon e Nyland, 2002).  

ravés de mensurações fetais, existem diferentes fórmulas para calcular a idade 

e o número de dias até ao parto (DAP). O diâmetro do saco gestacional (DSG) é 

o método mais preciso de previsão entre os 20º-37º dias, na cadela, sendo o diâmet

(DB) e, logo depois, o diâmetro toraco-abdominal (DTA), os mais precisos entre os 38º

Na gata, também são referidas fórmulas com base nos DBP e DTA, após os 40 dias de gestação. 

Em ambas espécies, a margem de erro é de mais ou menos 3 dias, sendo importante realçar e 

compreender que ainda está por esclarecer a devida importância das variações individuais e 

, 2002) (Quadro 6). 

Normal  Morto 
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embrião morto. Note-se a diminuição de 
espessamento da parede uterina. 

É importante compreender que a detecção da referida vesícula embriónica é diagnóstica 

de gestação, mas apenas a visualização de actividade cardíaca e movimento fetal são indicativos 

acos são identificados em paralelo com o 

28º dias. A frequência cardíaca do feto é habitualmente 

duas vezes superior à da mãe, e qualquer diminuição ou aumento da mesma podem ser 

o 28º dia e os movimentos fetais 

35º dias. O esqueleto é identificável alguns dias depois, 

acompanhadas de sombra acústica. A bexiga e o estômago são os 

órgãos a ser detectados, sendo reconhecidos como áreas focais anecóicas a partir dos 

relativamente ao fígado com a evolução e o 

dias. Os rins e olhos são apreciados entre os 39º-47º 

dias. É possível identificar com clareza as quatro câmaras cardíacas a partir do 40º dia e só mais 

tarde são visíveis os grandes vasos torácicos. As ansas intestinais são detectadas por último, 

ravés de mensurações fetais, existem diferentes fórmulas para calcular a idade 

e o número de dias até ao parto (DAP). O diâmetro do saco gestacional (DSG) é 

dias, na cadela, sendo o diâmetro bi-parietal 

abdominal (DTA), os mais precisos entre os 38º-60º dias. 

Na gata, também são referidas fórmulas com base nos DBP e DTA, após os 40 dias de gestação. 

s 3 dias, sendo importante realçar e 

compreender que ainda está por esclarecer a devida importância das variações individuais e 
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Quadro 6. Fórmula de determinação da data do parto (adaptado de Mattoon e Nyland, 2002) 

DBP cão: 65-IG                      

<40 dias: IG=(6xDSG)+20 

>40 dias: IG=(15xDB)+20 ou (7xDB)+29 

DBP gato: 61-IG 

>40 dias: GA= (25xDB)+3 ou (11xDB)+21 

 

O parto normal processa-se em 3 fases. A primeira fase é caracterizada por contracções 

uterinas imperceptíveis quer pelo dono quer pelo veterinário, e progressiva dilatação da cérvix. 

Durante esta fase, que tipicamente dura 6-12 horas, as cadelas mostram sinais de inquietação, 

apreensão, arfam, constroem ninho, escondem-se e tornam-se anoréticas. As gatas podem 

apresentar-se taquipneicas, inquietas e vocalizam, ou podem deitar-se a ronronar nas caixas de 

maternidade (Jutkowitz, 2005).  

A segunda fase do parto dura, em média, 3-12 horas e, em raros casos, 24 horas. A 

temperatura aumenta para valores normais e iniciam-se contracções uterinas intensas. A 

membrana alanto-coriónica pode romper-se podendo observar-se secreção de um líquido 

transparente. O 1º feto deverá nascer na primeira hora após o início desta fase no gato e nas 

primeiras 4 horas no cão. Normalmente, a cadela romperá a membrana, lamberá intensamente o 

neonato e cortará o cordão umbilical. Os bebés são expulsos em média todos os 30-60 minutos. 

Alguns fetos podem nascer num período de minutos. No entanto, as cadelas podem descansar 

durante o trabalho de parto várias horas. Estes descansos não estão associados com contracções 

abdominais e usualmente não se prolongam para além de 4-6 horas (Smith, 2007). 

A terceira fase diz respeito ao período de expulsão da placenta que deve surgir a cada 15 

minutos depois do nascimento de cada feto, no entanto, podem nascer 2-3 fetos antes de se 

expulsarem as suas placentas. Deve impedir-se que a cadela coma mais de uma placenta já que 

pode produzir diarreia e vómitos com risco de pneumonia por aspiração (Kustritz, 2007). 

 

2.2. Parto distócico 

 
É definido como a incapacidade para expulsar o feto através do canal durante o parto, e 

pode ser consequência de factores maternos ou fetais (Figura 5) que impedem a expulsão. 
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A gestação prolongada não ocorre normalmente na gata, a não ser no caso de distócia ou 

inércia uterina. A cadela apresenta uma aparente variabilidade da duração da gestação, 

intervalo entre o dia da monta e do parto, 

as raças. No caso de se acomp

doseamento de progesterona, o pico de LH pode ser identificado sendo neste caso o tempo de 

gestação de 65±1 dia, podendo ainda haver alguma varia

ninhada. Ninhadas grandes predispõem a tempos de gestação mais curtos pelo desconforto fetal 

que desencadeia precocemente o mecanismo de parto (Davidson, 2001). 

 

Figura 6: Parto distócico em cadela. Apresentação anor

 
A distócia de origem maternal pode ser resultante de falha miométrica ou obstrução do 

canal de parto (por ex. devido a causas morfológicas).

produz contracções fracas e infrequentes que falham a expulsão do feto através de um canal de 

parto normal, é a causa mais comum de distócia, 
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Figura 5: Esquema de causas de distócia. 

A gestação prolongada não ocorre normalmente na gata, a não ser no caso de distócia ou 

inércia uterina. A cadela apresenta uma aparente variabilidade da duração da gestação, 

intervalo entre o dia da monta e do parto, variando de 58 a 72 dias em cadel

No caso de se acompanhar a evolução do pro-estro/estro com 

doseamento de progesterona, o pico de LH pode ser identificado sendo neste caso o tempo de 

gestação de 65±1 dia, podendo ainda haver alguma variabilidade tendo em conta o tamanho da 

Ninhadas grandes predispõem a tempos de gestação mais curtos pelo desconforto fetal 

que desencadeia precocemente o mecanismo de parto (Davidson, 2001). 

Parto distócico em cadela. Apresentação anormal, visualizando
apenas um membro já sem saco amniótico. 

A distócia de origem maternal pode ser resultante de falha miométrica ou obstrução do 

parto (por ex. devido a causas morfológicas). A inércia uterina, 

produz contracções fracas e infrequentes que falham a expulsão do feto através de um canal de 

, é a causa mais comum de distócia, e pode ser classificada de primária ou 
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A gestação prolongada não ocorre normalmente na gata, a não ser no caso de distócia ou 

inércia uterina. A cadela apresenta uma aparente variabilidade da duração da gestação, com o 

de 58 a 72 dias em cadelas normais de todas 

estro/estro com citologias vaginais e 

doseamento de progesterona, o pico de LH pode ser identificado sendo neste caso o tempo de 

bilidade tendo em conta o tamanho da 

Ninhadas grandes predispõem a tempos de gestação mais curtos pelo desconforto fetal 

que desencadeia precocemente o mecanismo de parto (Davidson, 2001).  

 
mal, visualizando-se a expulsão de  

A distócia de origem maternal pode ser resultante de falha miométrica ou obstrução do 

A inércia uterina, quando o miométrio 

produz contracções fracas e infrequentes que falham a expulsão do feto através de um canal de 

e pode ser classificada de primária ou 
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secundária (Eckstrand e Linde-Forsberg, 1994; Gunn-Moore e Thrusfield, 1995; Bergstrom et 

al., 2006a). A inércia uterina primária é considerada completa quando o tempo de gestação 

expectável é excedido sem evidência de progressão num trabalho de parto normal. 

Ocasionalmente, as cadelas iniciam o parto e expulsam um ou mais fetos saudáveis, mas depois 

falham a expulsão dos restantes fetos como resultado de fadiga miométrica (inércia uterina 

primária incompleta). A inércia uterina pode ainda ser considerada secundária se a falha 

miométrica resulta de um prolongado tempo de tentativa de expulsão de um feto num canal de 

parto obstruído e persiste depois de libertada a obstrução. Por outro lado, as causas morfológicas 

de distócia são aquelas nas quais anomalias anatómicas da cadela ou gata resultam em obstrução 

do canal de parto. As anomalias morfológicas primárias são comummente observadas em cães de 

bacia estreita como Bulldogs, Boston Terrier e Scottish Terrier, nos quais o canal de parto é 

demasiado pequeno para permitir a passagem dos fetos de tamanho considerado normal para a 

raça (Cruz et al., 2003). As causas morfológicas secundárias de distócia resultam de uma 

influência (compressão, obstrução) anormal no ou sobre o canal de parto (como, por exemplo, 

fracturas pélvicas, neoformações de tecidos moles no canal vaginal) que levam à obstrução.  

Os factores fetais que podem resultar em distócia incluem má apresentação, tamanho 

excessivo, má formação fetal e morte fetal. O tamanho excessivo é outra potencial causa de 

distócia, mais comummente observada em gestações de um só feto. Como o tamanho dos fetos é 

largamente dependente da mãe, o cruzamento com machos acima do tamanho não é uma causa 

comum de tamanho fetal aumentado. A morte fetal é uma causa infrequente de distócia. A má 

formação fetal é outra potencial causa de distócia, como anasarca (edema subcutâneo 

generalizado), hidrocefalia, hérnias cerebral e cerebrospinal, hérnias abdominais, duplicações 

fetais ou de partes dos fetos, má formação da caixa costal, entre as mais comummente 

observadas (Eckstrand e Linde-Forsberg, 1994; Eneroth et al., 1999; Feldman e Nelson, 2004; 

Bergstrom et al., 2006a). No que diz respeito à distócia felina, a predisposição racial e a má 

conformação craniana têm sido causas de distócia mais identificados em Siameses e Persas. A 

inércia uterina primária e a má apresentação também são mais comuns nestas raças.  

O diagnóstico de distócia é baseado usualmente na constatação/presença dos seguintes 

sinais clínicos relatadas habitualmente pelos proprietários: 

- Contracções abdominais fortes por mais de 20-30 minutos sem expulsão fetal; 

- Mais de 4-6 horas entre o nascimento de fetos; 

- Falha de expulsão dos fetos 24-36 horas depois de ter caído a temperatura rectal (1-

2ºC); 
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- Cadela grita e lambe ou morde a área vulvar durante o parto; 

- Cadela falha a progressão para a fase 2 após 8-16 horas depois de ter entrado na fase 1; 

- Cadela prolonga a gestação por mais de 70-72 dias desde a 1ª monta, 66 dias desde o 

pico de LH, 64 dias desde o dia de ovulação, ou 62 dias depois do 1º dia de diestro; 

- Sem expulsão fetal 3 horas após ser visualizada descarga vaginal esverdeada, que indica 

separação placentária; 

- Sinais de doença materna (como prostração, hipertermia, hemorragia). 

 

2.3. Abordagem clínica a casos de distócia 

 
Quando o animal é trazido pela suspeita de distócia, é importante obter uma minuciosa 

história da cobrição/inseminação. Questões que devem ser colocadas incluem a idade (cadelas 

com 2 anos de idade são menos predispostas a inércia uterina primária do que cadelas com 6-7 

anos de idade), história reprodutiva prévia, a data da primeira e última monta, que macho foi 

usado, se o tempo da queda da temperatura foi verificado, o tempo da primeira contracção, 

frequência e intensidade do esforço da contracção, número e viabilidade dos fetos já nascidos e 

se algum tipo de intervenção foi usado.  

A vulva deve ser examinada para verificar a presença de corrimento. A presença de 

corrimento vulvar esverdeado indica separação placentária, devendo ser suspeitada distócia se o 

parto não sucede em 2-3 horas. O feto pode ser agarrado à volta da cabeça e pescoço, ou à volta 

da pélvis, ou dos membros pélvicos, dependendo da apresentação fetal. A excessiva tracção 

nunca pode ser aplicada a uma só extremidade porque neste caso pode sofrer avulsão. O feto 

pode ser gentilmente puxado para a frente e para trás e rodado na diagonal para libertar ombros e 

anca. Se flexão da cabeça ou extremidades está presente, o dedo pode ser usado para os estender, 

possibilitando a libertação. É extremamente importante o uso de lubrificante estéril durante os 

procedimentos obstétricos. No procedimento descrito, é importante verificar se a estimulação do 

tecto dorsal da vagina tem como resultado a indução de contracções (reflexo de Ferguson).  

A ultrassonografia deve ser o passo seguinte e é extremamente útil na avaliação da 

viabilidade fetal, má formação fetal e stresse fetal (frequência cardíaca (FC) normal é de 180-245 

batimentos por minuto (bpm) em cachorros e >265 bpm em gatinhos) (Verstegen et al., 1993; 

Linde-Forsberg, 2007; Pretzer, 2008a). Em cães, a diminuição abaixo dos 180 bpm tem sido 

proposto como stresse fetal severo exigindo rápida intervenção (Zone e Wanke, 2001).  

Seguidamente, o estudo radiográfico num animal com distócia permite retirar informação 

sobre o número e localização dos fetos e a sua viabilidade, assim como da morfologia pélvica da 



Estudo retrospectivo de urgências reprodutivas no Hospital Veterinário Montenegro 

 
 

 
 

18

mãe. A viabilidade fetal é mais difícil de assegurar a não ser que exista evidência de que material 

fetal em decomposição está presente. O primeiro sinal de decomposição inclui padrão de gás 

intra-fetal e posturas fetais estranhas como hiperextensão das extremidades, visível 6 horas pós-

mortem. O colapso da coluna vertebral, motivado pela perda do suporte muscular e a 

sobreposição dos ossos do crânio são geralmente vistos 48 horas pós-mortem. Com o decorrer do 

tempo, é observada acumulação de maiores quantidades de gás intra-uterino (Bergstrom et al., 

2006b). 

Se a cadela se encontra muito nervosa, principalmente se é primípara, tenta-se 

tranquilizá-la. O maneio médico de um parto distócico pode ser considerado se não existir 

evidência de obstrução fetal e o tamanho pélvico parecer normal, e na ausência de sinais de 

stresse fetal. O gluconato de cálcio e a ocitocina são os agentes de escolha no maneio médico de 

distócia. A ocitocina (0,5 a 2 Unidades Internacionais IM a cada 30 minutos) (Davidson, 2001; 

Copley, 2002; Pretzer, 2008a) aumenta a frequência -principalmente- e a força das contracções 

uterinas e promove a involução uterina pós-parto, ajudando no controlo de hemorragia uterina e 

na expulsão de placentas retidas. As injecções no pós-parto estão usualmente reservadas às 

situações em que se suspeita de retenção placentária. Como a contracção miométrica está 

dependente do influxo de cálcio extracelular para o interior das células do miométrio (Wray et 

al., 2001, 2003), tem sido usado gluconato de cálcio ao longo de anos como agente uterotónico, 

sendo este o principal responsável pelo aumento da força das contracções uterinas. Assim, o seu 

uso deve ser considerado na presença de contracções fracas e infrequentes (Davidson, 2001; 

Copley, 2002), se a ocitocina inicialmente usada não foi produtiva (Feldman e Nelson, 2004; 

Pretzer, 2008a), ou quando as análises laboratoriais revelam hipocalcémia (sendo o cálcio 

ionizado de maior valor diagnóstico que o cálcio total). A dose de Gluconato de Cálcio (solução 

a 10%) é 2-10 ml nas cadelas e 2-5 ml nas gatas administrada por via IV lenta, monitorizando 

possíveis arritmias por electrocardiograma (ECG). 

O prognóstico do tratamento médico da distócia é reservado, as taxas de sucesso variam 

de 20% a 40%, aumentando o insucesso quando a distócia tem mais de 4-6 horas desde o tempo 

de início da 2ª fase do parto (Gunn-Moore e Thrusfield, 1995; Bergstrom et al., 2006b; Linde-

Forsberg, 2007). Por estas razões, a decisão de proceder à cesariana não deve ser atrasada se a 

resposta ao tratamento médico é pobre ou se não resultou em nascimento. 

Os critérios para realizar uma cesariana electiva incluem antecedentes prévios de partos 

difíceis, nomeadamente: a) inércia uterina primária completa que não responde ao tratamento 

farmacológico; b) inércia uterina primária parcial resistente ao tratamento farmacológico; c) 
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inércia uterina secundária com uma progressão insuficiente do parto; d) anomalias da pélvis ou 

existência de tecidos moles no canal de parto; e) tamanho relativo grande dos fetos se considera 

que há possibilidade de se repetir em vários fetos; f) tamanho absoluto grande (síndrome do 

cachorro único ou malformação fetal); g) excesso ou insuficiência de líquidos fetais; h) posição 

incorrecta do feto não corrigível mediante manipulação; i) morte fetal com putrefacção; j) 

toxémia de gestação e enfermidade da cadela; k) e, por último, distócia não tratada (Smith, 2007; 

Traas, 2008). 

O protocolo anestésico tem como objectivo a maximização de taxas de sobrevivência dos 

neonatos e da mãe. Deve minimizar-se a exposição dos fetos aos anestésicos, pelo que o tempo 

desde a indução à expulsão dos fetos deve ser o mais curto possível. Idealmente, as cadelas 

devem ser sujeitas a tricotomia e preparadas antes da indução. O equipamento deve estar 

preparado assim como o cirurgião. Os neonatos têm uma fraca capacidade de metabolizar 

anestésicos, assim a selecção deve recair sobre drogas de curta duração que são metabolizadas 

rapidamente pela mãe, como é o caso do propofol. Depois da indução, a mínima concentração 

possível de anestésico inalatório deve ser administrada até à extracção dos fetos. O uso excessivo 

de agentes inalatórios está associado a vasodilatação. Fluidos IV são administrados antes e 

durante o procedimento para evitar hipotensão e decréscimo da pressão sanguínea fetal.  

Estão descritas duas técnicas no maneio cirúrgico de distócia: tradicional remoção ao 

tempo da incisão simples sobre o corpo uterino; e, no caso de desejada a OVH, é realizada em 

bloco, que também pode ser considerada nas situações em que está presente doença uterina 

(torção, metrite, putrefação fetal), e é requerida uma cirurgia rápida pela condição crítica da mãe. 

A lactação não é afectada pela OVH e a sobrevivência neonatal é idêntica à da cesariana 

convencional (Feldman e Nelson, 2004; Ryan e Wagner, 2006). Após o tratamento cirúrgico, as 

taxas de sobrevivência neonatal de distócia são de 92% ao nascimento com 80% de cachorros 

que continuam vivos 7 dias depois da cesariana (Moon et al., 1998, 2002).  

 

2.4. Reanimação neonatal  

 
Será importante reunir uma série de condições para se obterem taxas de sobrevivência 

dos neonatos elevadas. O aquecimento a 30ºC na incubadora é essencial (Figura 7), e devem 

estar previamente preparadas pinças hemostáticas, material de sutura, pêra de sucção, drogas de 

emergência e toalhas macias e secas adequadas.  
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Figura 7: Aquecimento dos neonatos em incubadora. 

 
Enquanto cada cachorro é retirado, o cordão umbilical deve ser clampado a 1-2cm do 

umbigo. Os fluidos fetais e amnióticos devem ser removidos por sucção e os recém-nascidos 

devem ser limpos com uma toalha macia. A velha técnica de sacudir os neonatos deve ser 

evitada por potencializar hemorragias cerebrais como resultado de concussão (Jutkowitz, 2005). 

Se a massagem vigorosa não é suficiente, a estimulação da respiração por ventilação de pressão 

positiva deve ser iniciada com máscara, mantendo os neonatos com a cabeça e o pescoço 

estendidos para assegurar adequada insuflação dos pulmões. Alternativamente, a entubação pode 

ser feita usando catéter ou pequeno tubo endotraqueal não insuflado. A massagem cardíaca deve 

ser praticada se o batimento cardíaco não é detectado e uma vez que o aquecimento e medidas de 

ventilação foram instituídas. A epinefrina (0,1 mg/Kg) pode ser administrada intratraquealmente, 

intraóssea, ou IV, se a massagem cardíaca não é bem sucedida. Embora o doxapram® seja 

rotineiramente administrado como estimulante respiratório, não é usado na reanimação de 

neonatos humanos (Kattwinkel et al., 1999) e não mostra evidência de melhorias em animais. 

Como o seu efeito está diminuído quando o cérebro está hipóxico, não é provável ser útil num 

neonato apneico (Moon et al., 2001). De referir que a primeira causa de morte nos neonatos é a 

hipoxia. 

Os cuidados de enfermagem dos neonatos incluem o registo diário do peso corporal, 

devendo este aumentar 5% a 10% por dia. Ter em conta que as mães normalmente lambem a 

região perineal de cada neonato até à 3ª semana, estimulando a micção e a defecação. No caso de 

serem necessárias drogas, a sua dose deve ser reduzida para cerca de 50%, pois a distribuição das 

drogas difere consideravelmente dos adultos. 

Passado o período crítico do parto, a falha na sucção estabelece um ciclo subsequente de 

desidratação que leva ainda a uma maior dificuldade em se alimentar. 
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O maneio do neonato doente deve considerar várias medidas, sendo fundamental a 

suplementação em oxigénio. A fluidoterapia é essencial em cachorros com mucosas pálidas e 

TRC aumentado. A via intraperitoneal é uma via de administração simples mas o tempo de 

absorção é longo, pelo que a via IV ou intra-óssea (IO) pode ser opção. Na IO, pode eleger-se a 

fossa trocantérica do fémur proximal ou o aspecto medial proximal da tíbia. O uso de soluções 

com glicose é normalmente necessário, pois a hipoglicemia é um achado frequente nestes casos. 

Terapia com antibióticos (AB) de amplo espectro é usualmente necessária, no entanto é sempre 

importante a realização de cultura e testes de sensibilidade. A entubação orogástrica é 

relativamente simples. O tubo deve ser medido desde a boca até ao nível da nona costela e pode 

ser uma opção para os animais que não fazem uma adequada sucção ou rejeitam o biberão 

(Brown e Drobatz, 2007). 

 

3. Mastite 

 
É usualmente uma complicação do pós-parto vista em cadelas e gatas, resultante de uma 

infecção bacteriana da glândula mamária. As bactérias, geralmente entram através do mamilo 

como resultado da amamentação, trauma ou fraca higiene, mas também podem ser disseminadas 

pela via hematógena (Biddle e Macintire, 2000). Em casos moderados, desconforto, edemaciação 

e inflamação da glândula mamária podem ser observados. Por outro lado, em casos severos 

podem surgir sinais de doença sistémica como febre, anorexia e letargia. O diagnóstico de 

mastite é geralmente baseado na história e sinais clínicos (febre e edemaciação da glândula 

mamária dolorosa no período pós-parto). O hemograma, perfil bioquímico e citologia e cultura 

do leite são úteis para avaliação da severidade da doença e escolha de antibiótico apropriado. O 

tratamento é iniciado imediatamente e inclui antibióticos de largo espectro. A amoxicilina-Ácido 

Clavulânico ou Cefalexina são a primeira opção, sendo ambos seguros para os neonatos; 

trimetropim-sulfa, cloranfenicol e clindamicina são outros antibióticos úteis que atingem altas 

concentrações no leite. Outras medidas úteis no maneio das mastites incluem alternância entre 

compressas quentes e frias, hidroterapia e drenagem frequente do leite (Kustritz, 2007).  

 

4. Metrite  

 
É uma infecção bacteriana do útero, geralmente observada 3 dias a uma semana depois do 

parto, embora também se possa desenvolver durante a gravidez. As causas potenciais incluem 
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retenção de fetos ou placentas, abortos, trauma uterino secundário a distócia ou manipulação 

obstétrica e infecção ascendente desde o canal vaginal. Um processo similar pode ocorrer nas 

inseminações artificiais não estéreis, mas raramente a seguir a montas normais. Sinais típicos 

incluem febre, letargia, anorexia, vómito, diarreia, fraca lactação, negligência dos neonatos e 

mau cheiro do corrimento vulvar (Kustritz, 2007). A cadela pode apresentar-se estável ou 

desidratada ou pode apresentar-se em choque e criticamente doente. As anomalias laboratoriais 

são consistentes com sépsis e incluem leucocitose com desvio à esquerda ou leucopénia, 

trombocitipénia, valores das enzimas hepáticas elevados e hipoalbuminémia. Os tempos de 

coagulação devem ser avaliados para descartar CID. A radiografia ou ecografia estão indicadas 

para avaliar morte fetal, retenção placentária ou evidência de edemaciação uterina. A citologia da 

descarga vaginal tipicamente mostra neutrófilos degenerados e macrófagos com bactérias 

intracelulares. Um animal suspeito de ter metrite séptica deve ser tratado agressivamente com 

fluidos IV e AB de largo espectro. Depois da estabilização, a OVH é o tratamento de escolha 

para as metrites. Se o animal não mostra sinais de sépsis ou o proprietário tem intenção de a 

reproduzir no futuro, deve proceder-se à evacuação do conteúdo uterino usando prostaglandina 

F2α, sobretudo pelo seu efeito ecbólico, em conjugação com AB de largo espectro (Jutkowitz, 

2005). 

 

5. Hipocalcémia  

 
Hipocalcémia ou tetania puerperal é uma condição de perigo de vida que resulta do 

desenvolvimento de uma diminuição dos níveis séricos de cálcio no período do peri-parto. É uma 

das complicações mais comuns no pós-parto, havendo estudos que obtiveram o resultado de 23% 

das urgências peri-parturientes (Drobatz e Casey, 2000). A hipocalcémia é o resultado da maior 

perda de cálcio na lactação e na mineralização do esqueleto fetal, comparativamente à absorção 

gastrointestinal e à reabsorção óssea. Um aumento no rácio do tamanho da ninhada/peso corporal 

maternal tem também sido identificado como um factor decisivo no desenvolvimento de 

hipocalcémia peri-parturiente (Drobatz e Casey, 2000). É mais frequente em raças pequenas, na 

primeira fase da amamentação e em ninhadas grandes (Schenck e Chew, 2008). 

Os sinais mais comuns incluem tremores, marcha rígida, contorção, convulsões, 

taquicardia, arfar e hipertermia, mas aproximadamente 20% das cadelas podem apresentar sinais 

atípicos, como incontinência, vómito, diarreia e alterações comportamentais (Drobatz e Casey, 

2000; Schenck e Chew, 2008). Nas gatas, a apresentação é geralmente diferente, sendo estes 
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mais susceptíveis à hipotermia, hipossensibilidade ou paralisia flácida, em vez de espasmos 

tónico-clónicos. O diagnóstico de hipocalcémia pode ser feito com base na história e achados do 

exame clínico em conjugação com níveis de cálcio total ou ionizado baixos.  

Animais com hipocalcémia devem ser sujeitos a administração de fluidos intravenosos 

para controlar febre, desidratação e taquicardia. O gluconato de cálcio a 10% deve ser 

imediatamente administrado IV de forma lenta até obtenção de efeito. A maioria dos animais 

apresenta os tremores controlados após a administração de doses de 0,5 a 1,5 ml/Kg. Deve ser 

realizado ECG durante a administração de cálcio e a infusão deve ser interrompida se 

desenvolver bradicardia ou arritmia. A hipoglicémia é uma potencial complicação da 

hipocalcémia e os sinais podem ser similares aos de hipocalcémia, pelo que alguns autores 

recomendam também a administração de glicose. Em casos refractários, pode ser necessário a 

administração IV de diazepam ou fenobarbital (Schenck e Chew, 2008).  

A temperatura deve ser cuidadosamente monitorizada em animais com tremores, e devem 

ser instituídas medidas para diminuir a temperatura corporal (ex. fluidos frios, molhar pêlo e 

ambiente de ar frio) em animais com severa hipertermia. A temperatura corporal geralmente cai 

rapidamente uma vez os tremores controlados, pelo que estas medidas devem ser descontinuadas 

quando a temperatura cai para 39ºC.  

A suplementação com gluconato de cálcio deve ser continuada na dose 100 mg/Kg/dia 

per os durante a lactação. Mais de 20% das cadelas (Schenck e Chew, 2005) podem ter 

recorrência de hipocalcémia apesar da suplementação se os cachorros continuarem a mamar, 

então a alimentação por biberão e o desmame precoce são recomendados. A suplementação de 

cálcio antes do parto não é recomendada porque pode desregular a secreção de hormona da 

paratiróide e, em consequência, diminuir a absorção de cálcio intestinal e reabsorção óssea, 

aumentando o risco de hipocalcémia durante a lactação.  

 

6. Síndrome do Leite Tóxico 

 
As alterações patológicas no útero da cadela podem produzir toxinas que se excretam 

pelo leite. Cachorros alimentados com este leite geralmente emitem queixumes e mostram-se 

inquietos. Outros sinais compreendem diarreia, vómitos e dilatação abdominal. Deve separar-se 

os cachorros e tratar o transtorno uterino (Jutkowitz, 2005).  
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7. Agalaxia 

 
A completa falha de leite é rara no pós-parto de cadelas, e se realmente está presente pode 

estar associada a um defeito congénito da glândula mamária (Feldman e Nelson, 2004). Cadelas 

jovens ou nervosas podem mostrar-se relutantes à amamentação. Uma introdução lenta e calma 

da ninhada usualmente resolve a situação, embora algumas cadelas necessitem de tranquilização. 

A agalaxia é mais frequente depois de partos prematuros ou de cesariana. No caso de agalaxia 

verdadeira, pode tentar-se tratamento com metoclopramida (1-5 mg/Kg SC) durante um máximo 

de 5 dias, para estimular a secreção de prolactina e a produção de leite (Kustritz, 2007). A 

ausência de descida do leite também pode ser consequência de produção excessiva de adrenalina 

causada, por exemplo, por dor, exercendo efeito bloqueante sobre a libertação de ocitocina. 

Nestes casos, estão indicadas administrações repetidas de ocitocina (0,5 a 2 UI) durante alguns 

dias, até que se estabeleça um fluxo de leite normal (Kustritz, 2007). As primíparas, nervosas ou 

confusas, podem apresentar agalaxia transitória. Outras causas de agalaxia são esgotamento 

físico, desnutrição, choque, mastite, metrite, infecções sistémicas e desequilíbrios endócrinos 

(Kustritz, 2007). 

 

8. Torção Uterina 

 
  A torção uterina é uma complicação do parto, sendo pouco frequente em cadelas e gatas. 

Tipicamente, ocorre em fêmeas multíparas numa fase tardia da gestação ou na altura do parto. A 

torção uterina tem também sido reportada em multíparas não gestantes e como uma complicação 

da piómetra (Feldman e Nelson, 2004). A causa da torção uterina é desconhecida, mas os 

factores que contribuem podem incluir excessivo movimento fetal, perda do tónus uterino, perda 

dos fluidos fetais e estiramento prévio do ligamento largo em fêmeas multíparas. A torção 

uterina envolve mais comummente um só corno uterino torcido na base, mas a torção de ambos 

os cornos ou no corpo uterino têm também sido descritos (Linde-Forsberg, 2007). Os sinais 

clínicos são variáveis mas incluem dor abdominal, choque, hipotermia, descarga vaginal 

hemorrágica, distócia (com contracções contínuas), vómito e inquietação. Torções de 180º 

podem persistir por semanas sem sinais clínicos até o parto se iniciar (Feldman e Nelson, 2004). 

O estudo radiográfico ou ecográfico pode mostrar evidência de um útero repleto de 

fluido, morte fetal, ou efusão peritoneal, mas o resultado pode não ser conclusivo. Usualmente, é 
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necessária a laparotomia exploratória para um diagnóstico definitivo e tratamento. Como outras 

formas de torção, esta não deve ser desfeita antes da OVH para prevenir libertação de toxinas e 

mediadores inflamatórios contidos no tecido comprometido. O prognóstico geralmente é bom se 

o choque é corrigido e a cirurgia realizada em tempo oportuno (Fossum et al., 2007). 

 

9. Prolapso Uterino 

 
É uma complicação rara do pós-parto, mais comum em gatas (Linde-Forsberg, 2007). 

Geralmente é observada durante ou imediatamente ao pós-parto pois a cérvix deve estar dilatada 

para que o prolapso possa surgir. Causas reportadas incluem severo tenesmo durante ou depois 

do parto, incompleta separação placentária, relaxamento ou atonia do útero, e excessivo 

relaxamento da pélvis e regiões perineais (Linde-Forsberg, 2007). Se o prolapso uterino acontece 

apenas na vagina craneal (prolapso uterino incompleto), são observados sinais inespecíficos de 

dor abdominal e contracções. No caso de prolapso uterino completo, é visível uma grande massa 

de tecido através do orifício vaginal com variados graus de edema tecidual, ulceração e necrose, 

dependendo da duração e severidade do prolapso. Frequentemente, desenvolvem-se sintomas de 

choque hemorrágico depois do prolapso uterino como resultado de ruptura de vasos ováricos ou 

uterinos, podendo necessitar de laparotomia de urgência.  

O tratamento consiste numa lubrificação inicial e protecção dos tecidos expostos 

enquanto o animal é tratado com fluidos IV para corrigir o choque. Pode ser necessária 

transfusão sanguínea se ocorreu severa hemorragia. Deve ser administrada antibioterapia 

sistémica em animais em que a necrose tecidular é observada. Uma vez o animal estabilizado, os 

tecidos devem ser gentilmente limpos, lubrificados e recolocados manualmente com o animal 

sob anestesia. Se o prolapso não puder ser reduzido devido a edema tecidular severo, a 

episiotomia pode ser utilizada para facilitar a redução. Deve ser administrada ocitocina depois da 

redução para promover a involução uterina (Kustritz, 2007). Pode considerar-se realizar 

laparotomia depois da redução para verificar a posição correcta dos cornos uterinos e a 

integridade dos vasos uterinos. Se existe evidência de compromisso de viabilidade tecidular ou 

não existe valor reprodutivo, a OVH deve ser praticada (Biddle e Macintire, 2000). Em casos em 

que a redução manual não é conseguida, a redução cirúrgica deve ser praticada, permitindo ao 

cirurgião aplicar tracção desde o abdómen enquanto o assistente aplica pressão externa. 

Conseguida a redução, o útero pode ser depois fixado à parede ventrolateral do corpo prevenindo 

recorrência.  
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10. Urgências Reprodutivas no Macho 

 

 10.1. Parafimose 

 
Consiste na incapacidade de retracção do pénis -erecto ou não erecto- na abianha 

prepucial, normalmente resultante de um orifício prepucial pequeno ou constrito. Inicialmente, 

verifica-se a extrusão do pénis associada a dor e lambedura permanente. O autotraumatismo 

pode progredir para mutilação e várias horas depois o pénis torna-se frio. O tratamento 

conservativo consiste na aplicação de bolsas de gelo e lubrificantes, o que pode ser suficiente 

para recolocar o pénis, que é o primeiro objectivo. Uma ligeira sedação do animal pode ajudar 

pois causa diminuição da pressão sistémica e detumescência do pénis. O alargamento cirúrgico 

do orifício prepucial pode ser necessário para recolocar o pénis e em alguns casos a amputação 

do órgão necrótico é necessária (Kustritz, 2009).  

 

10.2. Torção testicular  

 
A rotação de um testículo à volta do seu eixo vertical causa oclusão do plexo 

pampiniforme, seguindo-se edemaciação e necrose do testículo (Figura 8). A etiologia é 

desconhecida embora possa ser apontada a ruptura do ligamento escrotal. É mais comum em 

testículos intra-abdominais neoplásicos. A torção resulta em dor severa, edemaciação e 

espessamento do cordão espermático. Estes casos podem provocar letargia, inapetência, dor 

abdominal e vómito, desenvolvendo-se posteriormente sinais de ascite e choque hipovolémico. 

Pode ser palpada uma massa firme no abdómen caudal. A ecografia e/ou laparotomia 

exploratória podem ser necessárias para obtenção de diagnóstico. É essencial a pronta remoção 

do testículo afectado (Kustritz, 2007).  

 

 
Figura 8: Torção testicular com necrose tecidular. 
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10.3. Prostatite bacteriana a

 
Pode ser resultado de uma infecção bacteriana ascendente, usualmente

Streptococcus spp. e Staphilococcus

prostática e metaplasia escamosa. Outras doenças

bactérias na uretra prostática, incluindo cistites, cálculos uretrais e neop

aumentar o risco de desenvolvimento de prostatite. Os sinais clínicos incluem doença sistémica 

com pirexia, vómito e dor abdominal caudal (Mukaratirga e Chitura, 2007). Podem apresentar 

descarga purulenta ou hemorrágica pelo prepúcio e 

caso de a próstata se tornar demasiado 

contornos irregulares e dolorosa. A cultura e citologia 

massagem e aspiração ecoguiada da próstata podem ajudar no diagnóstico, assim como a 

avaliação citológica da 3ª fracção do ejaculado. Deve ser iniciada antibioterapia de amplo 

espectro embora seja importante a cultura e antibiogra

quebra da barreira hemato-

do antibiótico. Todavia, em caso de dúvida, deve administrar

atravessar esta barreira, nomeadam

de evoluir para abcesso (Figura 9) e infecção crónica, será necessário recorrer a laparotomia 

exploratória para se proceder a 

 

Figura 9: 

 

III. Objectivos 

 
Sendo a Reprodução uma área que sempre me motivou e à qual dediquei um especial 

interesse desde a minha formação, decidi realizar um estudo retrospectivo abrangendo 24 meses 

por forma a recolher dados objec
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Prostatite bacteriana aguda 

ser resultado de uma infecção bacteriana ascendente, usualmente

Staphilococcus spp. Condições predisponentes incluem hiperplasia benigna 

prostática e metaplasia escamosa. Outras doenças, que cursem com aumento do número de 

bactérias na uretra prostática, incluindo cistites, cálculos uretrais e neop

aumentar o risco de desenvolvimento de prostatite. Os sinais clínicos incluem doença sistémica 

com pirexia, vómito e dor abdominal caudal (Mukaratirga e Chitura, 2007). Podem apresentar 

descarga purulenta ou hemorrágica pelo prepúcio e serem identificados sinais de obstrução no 

caso de a próstata se tornar demasiado volumosa. À palpação rectal, a próstata apresenta

contornos irregulares e dolorosa. A cultura e citologia urinária e da 

massagem e aspiração ecoguiada da próstata podem ajudar no diagnóstico, assim como a 

avaliação citológica da 3ª fracção do ejaculado. Deve ser iniciada antibioterapia de amplo 

espectro embora seja importante a cultura e antibiograma. Em casos de prostatite aguda, há 

-prostática, pelo que não se torna particularmente importante a escolha 

do antibiótico. Todavia, em caso de dúvida, deve administrar-se antibióticos capazes de 

atravessar esta barreira, nomeadamente fluoroquinolonas e trimetoprim

de evoluir para abcesso (Figura 9) e infecção crónica, será necessário recorrer a laparotomia 

exploratória para se proceder a drenagem sem contaminação (Freitag et al.

 
Figura 9: Imagem ecográfica de abcesso prostático. 

Sendo a Reprodução uma área que sempre me motivou e à qual dediquei um especial 

interesse desde a minha formação, decidi realizar um estudo retrospectivo abrangendo 24 meses 

por forma a recolher dados objectivos no que concerne às urgências reprodutivas dentro do 
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ser resultado de uma infecção bacteriana ascendente, usualmente por E. Coli, 

Condições predisponentes incluem hiperplasia benigna 

que cursem com aumento do número de 

bactérias na uretra prostática, incluindo cistites, cálculos uretrais e neoplasias podem também 

aumentar o risco de desenvolvimento de prostatite. Os sinais clínicos incluem doença sistémica 

com pirexia, vómito e dor abdominal caudal (Mukaratirga e Chitura, 2007). Podem apresentar 

identificados sinais de obstrução no 

. À palpação rectal, a próstata apresenta-se com 

 secreção prostática após 

massagem e aspiração ecoguiada da próstata podem ajudar no diagnóstico, assim como a 

avaliação citológica da 3ª fracção do ejaculado. Deve ser iniciada antibioterapia de amplo 

ma. Em casos de prostatite aguda, há 

prostática, pelo que não se torna particularmente importante a escolha 

se antibióticos capazes de 

ente fluoroquinolonas e trimetoprim-sulfonamidas. No caso 

de evoluir para abcesso (Figura 9) e infecção crónica, será necessário recorrer a laparotomia 

et al., 2007). 

Sendo a Reprodução uma área que sempre me motivou e à qual dediquei um especial 

interesse desde a minha formação, decidi realizar um estudo retrospectivo abrangendo 24 meses 

tivos no que concerne às urgências reprodutivas dentro do 
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universo de casos clínicos que necessitaram de internamento no Hospital Veterinário 

Montenegro (HVM). A motivação derivou do desafio de que é importante obter e reflectir sobre 

os resultados de uma forma objectiva, uma vez que na prática clínica se assume intuitivamente 

resultados que nem sempre correspondem às conclusões obtidas após tratamento estatístico. 

Sendo assim, o objectivo deste estudo foi o de identificar as principais doenças do foro 

reprodutivo apresentadas ao Serviço de Urgência de forma a: a) ter informação objectiva das 

doenças que nos merecem uma especial atenção dada a sua elevada prevalência, de forma a tirar 

conclusões daquilo que se poderá fazer para diminuir a sua incidência; b) identificar as 

alterações mais frequentes em cada patologia; c) e definir estratégias de tratamento que confiram 

um melhor prognóstico. 

 

IV. Material e Métodos 

 
1. Critérios de Inclusão 

 
Iniciou-se o estudo com a recolha de dados do ficheiro do HVM (Winvet® V12.R5.M4 

2.0) relativos a todos os animais internados entre Fevereiro de 2008 e Janeiro de 2010 (24 

meses), para identificar o número total, espécie, raça e sexo dos animais hospitalizados, e, dentro 

destes, aqueles cuja causa de hospitalização tivesse sido atribuída a uma urgência reprodutiva. 

Deste modo, foram consideradas urgências reprodutivas as piómetras, distócias, mastites, 

metrites, ruptura uterina na gestação, hipocalcémia pós-parto, prolapso vaginal e uterino, 

hemorragia uterina, piómetra de coto, prostatites e parafimose. Dentro destas urgências, 

verificou-se os exames realizados, bem como a análise dos seus resultados. Analisou-se ainda 

para cada patologia a respectiva percentagem de sucesso. 

 

2. Abordagem Clínica e Procedimentos Gerais 

 
A todos estes animais foi feita uma exaustiva anamnese tendo em conta a espécie, raça, 

idade, com o intuito de obter informação sobre: doenças anteriores, tipo de alimentação, drogas 

administradas previamente, doenças concorrentes, sinais e sintomas observados (pelo 

proprietário) tais como: apatia, anorexia, alterações gastrointestinais, poliúria, polidipsia, 

temperatura corporal, corrimento vulvar. Na história reprodutiva, procurou saber-se a idade ao 

primeiro cio, o número de cios, o intervalo interéstrico, as cobrições ou inseminações artificiais 
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prévias, o número de partos e o modo como estes decorreram, o número de neonatos/ninhada, e a 

administração de contraceptivos orais.

O exame clínico pretendeu ser em todos eles completo, nomeadamente no que diz 

respeito à condição corporal, condição do pêlo e da pele, mucosas, tempo de replecção capilar 

(TRC), frequência cardíaca e respiratória, auscultação cardíaca, pulmonar e abdominal, pulso, 

palpação abdominal e temperatura corporal, estado de hidratação. No e

procurou determinar-se anomalias na inspecção e toque vaginal (cor, presença de pólipos, 

massas, fetos, estricturas) e eventual presença de corrimentos vulvares.

Seguiu-se o estabelecimento de uma lista de diagnósticos diferenciais que s

realização de exames complementares de diagnóstico, nomeadamente hemograma completo, 

bioquímica sérica, urianálise, ultrassonografia abdominal, exame radiográfico, esfregaços de 

sangue periférico e citologias vaginais. Estes foram realizados tend

na urgência em questão e também respeitando condicionamentos orçamentais. 

 

3. Abordagem a Casos de P

 
Perante uma suspeita de piómetra

realizados foram, respectivamen

aminotransferase (ALT), Fosfatase Alcalina (

no tratamento da piómetra deve ser

de tratamento (Figura 10). 

 
 

Figura 10: No tratamento da piómetra deve ser tomada uma decisão balanceada 

 

No HVM, as piómetras foram sempre abordadas como urgências indiscutíveis, tendo em 

vista a rápida estabilização que pudesse dar lugar à OVH, 

tratamento abaixo exemplificado (Figura 11)
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prévias, o número de partos e o modo como estes decorreram, o número de neonatos/ninhada, e a 

administração de contraceptivos orais. 

O exame clínico pretendeu ser em todos eles completo, nomeadamente no que diz 

espeito à condição corporal, condição do pêlo e da pele, mucosas, tempo de replecção capilar 

(TRC), frequência cardíaca e respiratória, auscultação cardíaca, pulmonar e abdominal, pulso, 

palpação abdominal e temperatura corporal, estado de hidratação. No e

anomalias na inspecção e toque vaginal (cor, presença de pólipos, 

massas, fetos, estricturas) e eventual presença de corrimentos vulvares. 

o estabelecimento de uma lista de diagnósticos diferenciais que s

realização de exames complementares de diagnóstico, nomeadamente hemograma completo, 

bioquímica sérica, urianálise, ultrassonografia abdominal, exame radiográfico, esfregaços de 

sangue periférico e citologias vaginais. Estes foram realizados tendo em conta a sua importância 

na urgência em questão e também respeitando condicionamentos orçamentais. 

3. Abordagem a Casos de Piómetra  

Perante uma suspeita de piómetra, o mínimo de exames complementares e de diagnóstico 

, respectivamente: hematócrito, proteínas totais, ureia, glicose, 

Fosfatase Alcalina (FA) e exame ultrassonográfico. 

piómetra deve ser tomada uma decisão balanceada quanto à melhor estratégia 

 

No tratamento da piómetra deve ser tomada uma decisão balanceada 
quanto à melhor estratégia de tratamento. 

No HVM, as piómetras foram sempre abordadas como urgências indiscutíveis, tendo em 

vista a rápida estabilização que pudesse dar lugar à OVH, pelo que foi

tratamento abaixo exemplificado (Figura 11).  
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prévias, o número de partos e o modo como estes decorreram, o número de neonatos/ninhada, e a 

O exame clínico pretendeu ser em todos eles completo, nomeadamente no que diz 

espeito à condição corporal, condição do pêlo e da pele, mucosas, tempo de replecção capilar 

(TRC), frequência cardíaca e respiratória, auscultação cardíaca, pulmonar e abdominal, pulso, 

palpação abdominal e temperatura corporal, estado de hidratação. No exame ginecológico, 

anomalias na inspecção e toque vaginal (cor, presença de pólipos, 

 

o estabelecimento de uma lista de diagnósticos diferenciais que sugeriam a 

realização de exames complementares de diagnóstico, nomeadamente hemograma completo, 

bioquímica sérica, urianálise, ultrassonografia abdominal, exame radiográfico, esfregaços de 

o em conta a sua importância 

na urgência em questão e também respeitando condicionamentos orçamentais.  

, o mínimo de exames complementares e de diagnóstico 

: hematócrito, proteínas totais, ureia, glicose, Alanina-

e exame ultrassonográfico. Considera-se que 

tomada uma decisão balanceada quanto à melhor estratégia 

 
No tratamento da piómetra deve ser tomada uma decisão balanceada  

No HVM, as piómetras foram sempre abordadas como urgências indiscutíveis, tendo em 

pelo que foi seguido o protocolo de 
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Figura 11: Protocolo de tratame

 

O tratamento médico 

forte interesse na aptidão reprodutiva do animal

do proprietário em aceitar o tratamento cirúrgico

e em boa condição geral.  

 

Quadro 7. Protocolo de tratamento médico de piómetra praticado no HVM

Aglepristone (Alizin®, Virbac) 

Cloprostenol (Estrumate®, Intervet Schering

Antibiótico 

Tratamento de suporte

 

 

3.1. Efectividade do tratamento em casos de piómetra

 
Animais que, após efectuado o r

pós resolução médica/cirúrgica. 
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Protocolo de tratamento de piómetra, seguido pelo Hospital Veterinário Montenegro
BCC – Boa condição corporal. 

O tratamento médico (Quadro 7) ficou reservando para as situações em que havia um 

forte interesse na aptidão reprodutiva do animal, na eventualidade de completa r

do proprietário em aceitar o tratamento cirúrgico, em animais de idade jovem (menos de 6 anos) 

Protocolo de tratamento médico de piómetra praticado no HVM

Aglepristone (Alizin®, Virbac) - 10 mg/Kg (SC) D0, D1, D8 e D15

Cloprostenol (Estrumate®, Intervet Schering-Plough) 1 µg/Kg (SC

Tratamento de suporte 

3.1. Efectividade do tratamento em casos de piómetra 

Animais que, após efectuado o respectivo tratamento, se encontravam 

/cirúrgica.  
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seguido pelo Hospital Veterinário Montenegro.  

para as situações em que havia um 

na eventualidade de completa recusa por parte 

idade jovem (menos de 6 anos) 

Protocolo de tratamento médico de piómetra praticado no HVM 

D0, D1, D8 e D15 

Plough) 1 µg/Kg (SC), D3, D5 e D7 

, se encontravam vivos aos 30 dias 
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4. Abordagem a Partos Distócicos 

 
Após confirmação de parto distócico, identificou-se a sua causa: inércia uterina primária, 

inércia uterina secundária, má apresentação fetal, sobredimensão fetal e obstrução do canal de 

parto. 

Na resolução de cada caso, o critério foi o de minimizar o risco para a saúde dos neonatos 

e da mãe. 

O protocolo seguido visava, antes de mais, excluir através do toque digital obstrução do 

canal de parto posterior. Seguidamente, foi excluído o sofrimento fetal através de exame 

ecográfico (menos de 180 a 245 bpm nas cadelas, ou menos de 265 bpm nas gatas) (Jutkowitz, 

2005), o que deverá corresponder a pelo menos o dobro da frequência cardíaca materna (Figura 

12). A radiografia foi também realizada de forma a descartar má posição fetal e anomalias ósseas 

do canal pélvico. Procedeu-se à mensuração qualitativa da progesterona em todos os casos em 

que não havia certeza se o tempo de gestação estava completo e o parto se tinha iniciado, nunca 

correndo o risco de induzir-se o parto ou realizar-se cesariana em fetos prematuros. 

Assim, o protocolo médico realizado (distócias não-obstrutivas e na ausência de 

sofrimento fetal) foi o seguinte: ocitocina 0.5 – 2 UI, IM repetindo a cada 30 minutos, se 

indicado. Após uma segunda tentativa, e caso esta não fosse produtiva, utilizava-se o gluconato 

de cálcio (solução a 10%), 2-10 ml nas cadelas e 2-5 ml nas gatas, administrado por via IV lenta, 

monitorizando possíveis arritmias por auscultação e ECG e repetindo a administração de 

ocitocina passados 30 minutos. Após esta administração, caso não surta nascimento, dever-se-á 

partir para cesariana. 

 

4.1. Efectividade do tratamento em casos de distócia 

 
Considerou-se efectividade no tratamento das situações de distócia, o recobro da mãe e a 

sobrevivência dos neonatos no período de 24 horas pós-resolução do parto distócico. Identificou-

se também o número de fetos eutanasiados por defeito imediatamente após o parto, os animais 

saudáveis aos 2 meses de vida, as complicações ocorridas no período pós-parto na mãe e ainda 

aquelas em que o proprietário aproveitou a intervenção cirúrgica para proceder à OVH do 

animal.  
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Figura 12: Abordagem diagnóstica

 

V. Resultados 

 
Constatou-se que as urgências reprodutivas representaram 4,3% do número total de 

animais internados neste período, de Fevereiro de 2008 a Janeiro de 2010 (Gráfico 1). 

No total de animais internados

racial mostrou que a raça dominante é a indeterminada (30,6%; 549 animais), seguindo

Labrador Retriever (7,6%; 137 animais), o Boxer (7,4%; 132 animais), o Caniche (5,5%; 98 

animais) e o Cocker Spaniel (4,7%; 85 animais) (Gráfico 2).
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Abordagem diagnóstica e de tratamento de distócias seguida no Hospital Veterinário Montenegro
Bpm – batimentos por minuto. 

 

se que as urgências reprodutivas representaram 4,3% do número total de 

animais internados neste período, de Fevereiro de 2008 a Janeiro de 2010 (Gráfico 1). 

e animais internados da espécie canina no período em

racial mostrou que a raça dominante é a indeterminada (30,6%; 549 animais), seguindo

Labrador Retriever (7,6%; 137 animais), o Boxer (7,4%; 132 animais), o Caniche (5,5%; 98 

nimais) e o Cocker Spaniel (4,7%; 85 animais) (Gráfico 2).  
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se que as urgências reprodutivas representaram 4,3% do número total de 

animais internados neste período, de Fevereiro de 2008 a Janeiro de 2010 (Gráfico 1).  

da espécie canina no período em estudo, a distribuição 

racial mostrou que a raça dominante é a indeterminada (30,6%; 549 animais), seguindo-se o 

Labrador Retriever (7,6%; 137 animais), o Boxer (7,4%; 132 animais), o Caniche (5,5%; 98 
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Gráfico 1: Número de casos de urgências reprodutivas versus número total de internados no Hospital Veterinário 

Montenegro entre Fevereiro de 2008 e Janeiro de 2010. 
 

 

 

Gráfico 2: Total de animais da espécie canina internados no Hospital Veterinário Montenegro durante o  
período de Fevereiro de 2008 a Janeiro de 2010 e respectivas raças.  

 

No que respeita à espécie felina, destaca-se a raça Europeu (85%; 816 animais), 

seguindo-se a raça Persa (7%; 67 animais) e a raça Siamês (6,7%; 64 animais) (Gráfico 3). 
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Gráfico 3: Total de animais da espécie felina internados no Hospital Veterinário Montenegro durante o 

 período de Fevereiro de 2008 a Janeiro de 2010 e respectivas raças. 
 
Dentro das urgências reprodutivas (4,3%; 117 casos), num total de 2752 animais 

internados, destacaram-se as situações de piómetra, correspondendo a 52,1% (61 casos), 

seguidas dos partos distócicos (35,0%; 41 casos), mastites (2,6%; 3 casos), metrites (1,7%; 2 

casos), hipocalcémia (1,7%; 2 casos) e parafimose (1,7%; 2 casos) (Gráfico 4).  

As restantes urgências reprodutivas (ruptura uterina, prolapso vaginal e uterino, 

hemorragia uterina, piómetra de coto e prostatite) foram representadas por apenas um caso cada 

(5,1% do total de casos) (Gráfico 4).  

 

 
Gráfico 4: Percentagem de ocorrência das diferentes urgências reprodutivas no Hospital Veterinário Montenegro, 

no período de Fevereiro de 2008 a Janeiro 2010. 
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Houve uma discrepância muito marcada no que diz respeito às urgências reprodutivas 

entre fêmeas (97,4%; 114 casos) e machos (2,6%; 3 casos) (Gráfico 5). 

 

 
Gráfico 5: Percentagem de ocorrência das urgências reprodutivas por sexo. 

 
Verificou-se que no universo total de internados (2752 animais), a espécie canina foi 

dominante (65%; 1792 casos) versus a espécie felina (35%; 960 casos). As piómetras foram mais 

frequentes na espécie canina, contribuindo para 92% dos casos (56 casos) versus 8% (5 casos) na 

espécie felina. Os partos distócicos eram também mais frequentes na espécie canina, pois 

apresentavam 78% dos casos (32 casos) versus 22% (9 casos) na espécie felina (Gráfico 6).  

 

 
Gráfico 6: Total de internamentos e percentagem (número) de ocorrência das diferentes  

urgências reprodutivas por espécie. 

 

A idade média de cadelas e gatas (± desvio padrão) internadas devido a piómetra e parto 

distócico encontra-se expressa no Gráfico 7. 
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Gráfico 7: Idade média de ocorrência das principais urgências reprodutivas (idade

1. Piómetra 

 
Na piómetra, verificou

animais) foi aquela que maior número de casos apresentou, seguindo

(11%; 6 animais) e Labrador Retriever (9%; 5 animai

(n=5), a raça Europeu (80%; 4 animais) liderou o número de casos, seguindo

(20%; 1 animal) (Gráfico 8).

 

Gráfico 8: 
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Idade média de ocorrência das principais urgências reprodutivas (idade

 

piómetra, verificou-se que na espécie canina (n=56), a raça indeterminada (25%; 14 

animais) foi aquela que maior número de casos apresentou, seguindo

(11%; 6 animais) e Labrador Retriever (9%; 5 animais). No que diz respeito à espécie felina 

(n=5), a raça Europeu (80%; 4 animais) liderou o número de casos, seguindo

(20%; 1 animal) (Gráfico 8). 

Gráfico 8: Percentagem de ocorrência de piómetra por espécie e raça.
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Idade média de ocorrência das principais urgências reprodutivas (idade-anos± desvio-padrão). 

que na espécie canina (n=56), a raça indeterminada (25%; 14 

animais) foi aquela que maior número de casos apresentou, seguindo-se o Husky Siberiano 

s). No que diz respeito à espécie felina 

(n=5), a raça Europeu (80%; 4 animais) liderou o número de casos, seguindo-se a raça Persa 

 

Percentagem de ocorrência de piómetra por espécie e raça. 
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1.1. Exames complementares 

 
Do total de casos de piómetra apresentados no HVM (n=61), 69% tinham registo 

laboratorial (42 casos - 39 cadelas e 3 gatas). Dentro deste grupo, existiam registos de 

hematócrito em 93% dos casos (39 animais) sendo que, dentro destes, 33% (13 animais) 

apresentaram anemias normocrómicas normocíticas com valor médio de hematócrito de 30,8% ± 

4,8 (valor referência= 35-55%). No que respeita à contagem de glóbulos brancos, existia registo 

em 57,3% dos casos (35 animais). Destes, 80% (28 animais) apresentaram leucocitose de valor 

médio 36,2 × 103 ± 15,6 céls/L (valor de referência= 6-17 × 103 céls/L), sendo que 20% (7 

animais) se apresentaram com contagem de glóbulos brancos normal. 

Em relação às análises bioquímicas, foram mensurados os parâmetros de “Blood Urea 

Nitrogen” (BUN) e creatinina em 41 animais com piómetra (98% do total dos animais com 

registos laboratoriais) (Gráfico 9). Destes, 19% (8 animais) apresentaram urémia com valor 

médio de BUN de 54,4 mg/dl ± 23,1 (valor de referência= 9-30 mg/dL) e 5% (2 animais) 

apresentaram azotémia com valores médios de BUN de 44,8 mg/dl ± 5,9 e de creatinina de 3,4 ± 

1,3 mg/dl (valor de referência= 0,8-1,8 mg/dL).  

Foram também mensuradas as enzimas FA e ALT em 29 e 36 animais, respectivamente 

(correspondendo a 69% e 86% dos registos laboratoriais).  

 

 
Gráfico 9: Resultados das análises bioquímicas realizadas em animais diagnosticados com piómetra.  
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A efectividade do tratamento foi de 100% nas cadelas sujeitas a tratamento médico (n= 

2). No tratamento cirúrgico (n=59), houve 4 que morreram, 1 durante a cirurgia e 3 no período 

de recobro pós-cirúrgico, pelo que a efectividade foi de 92,6%.  

A efectividade do tratamento nas gatas, todas sujeitas a tratamento cirúrgico, foi de 

100%. 

 

2. Distócia 

 
No que diz respeito às distócias na espécie canina (n=32), a raça Yorkshire Terrier (19%; 

6 animais) foi a mais prevalente, seguindo-se as raças São Bernardo (16%; 5 animais) e Boxer 

(13%; 4 animais). Na espécie felina (n=9), a raça Europeu (67%; 6 animais) foi a mais 

prevalente, seguindo-se a raça Persa (33%; 3 animais) (Gráfico 10). 

 

 
Gráfico 10: Percentagem de ocorrência de partos distócicos por espécie e por raça. 

 
No período em estudo apresentaram-se à clínica 41 animais por parto distócico, sendo 

que 7,3% (3 casos - duas cadela e uma gata) foram resolvidos por maneio médico, enquanto que 

92,7% (38 casos) foram solucionados com recurso a cesariana, não tendo ocorrido nenhuma 

morte maternal. 

Nas distócias da espécie canina (n=32), 18 (56,3%) ocorreram devido a inércia uterina 

primária, 4 (12,5%) por inércia uterina secundária, 3 (9,4%) por obstrução do canal de parto, 2 
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(6,3%) por sobredimensão fetal, 2 (6,3%) por morte fetal, 2 (6,3%) em que não foi possível 

determinar a causa da distócia, e 1 (3,1%) por má apresentação fetal (Gráfico 11).  

 

 
Gráfico 11: Causas de parto distócico em cadelas. 

 
Na espécie felina, apresentaram-se 9 gatas por distócia, sendo que 3 (33,3%) 

apresentavam inércia uterina primária, 2 (22,2%) apresentavam morte fetal, em 2 (22,2%) não 

foi possível determinar a causa, 1 (11,1%) por inércia uterina secundária, e 1 (11,1%) por 

obstrução do canal de parto (Gráfico 12).  

 

 
Gráfico 12: Causas de apresentação distócica em gatas. 
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2.1. Exames complementares 

 
Nos registos do HVM existem os valores de hematócrito em 14,6% (6 casos) dos animais 

que se apresentaram por parto distócico, sendo 67% (4 animais) da espécie canina e 33% (2 

animais) em gatas. O valor médio do hematócrito nestes animais foi de 31,8% ± 7,3 (valor 

fisiológico de referência 35-55%).  

 

2.2. Complicações no puerpério 

 
Do total de 32 cadelas, existem dados sobre 28 (87,5%) no que concerne a complicações 

pós-parto, sendo que só em 2 se verificaram complicações, uma com anemia e outra com metrite 

pós-parto. No grupo das gatas, há resultados em 6 animais (66,7%), sendo que não há relato de 

complicações em nenhuma delas (Gráfico 13). 

 

 

Gráfico 13: Complicações pós-parto na cadela e gata. 

 

2.3. Ninhadas 

 
Foram conseguidos dados sobre a ninhada em 28 cadelas (87,5%) e 6 gatas (66,7%). Nas 

cadelas, a média total de fetos por parto foi de 5,93±3,67, a média de fetos vivos por parto foi de 

4,68±3,5, a média de eutanásias por defeito congénito foi de 0,14±0,36, e a média de crias vivas 

ao fim de 2 meses foi de 4,36±3,54. Nas gatas, a média de fetos por parto total foi de 4,33±1,75, 

a média de fetos vivos por parto foi de 2,5±2,07, não houve eutanásias por defeito congénito, e a 

média de crias vivas ao fim de 2 meses foi de 2,5±2,07 (Gráfico 14). 
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Gráfico 14: Número de fetos por parto, vivos por parto, eutanasiados por defeito congénito e vivos  

ao fim de 2 meses, nas espécies canina e felina. 

 
Das 32 cadelas com parto distócico, 30 foram submetidas a cesariana. Destas, 6 (20,0%) 

foram sujeitas a OVH. Das 9 gatas apresentadas por parto distócico, em 5 (62,5%) foi realizada 

OVH (Gráfico 15). 

 

 
 

Gráfico 15: Número de gatas e cadelas em que foi realizada OVH ao momento da cesariana. 
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VI. Discussão 
 
A piómetra e o parto distócico apresentam no grupo de urgências reprodutivas um 

número de ocorrência especialmente elevado pelo que se lhes deve dar especial ênfase. No que 

diz respeito às outras urgências, tendo em conta a sua menor prevalência no período estudado, 

não pode ser realizada uma análise detalhada.  

No que concerne às piómetras, no contexto da prática clínica do HVM, chegou-se à 

conclusão que estas são, sem dúvida, tratadas na sua maioria por OVH, logo que o animal esteja 

estabilizado. Tal, deve-se ao facto da equipa acreditar que esta é a forma mais ética de resolver 

esta patologia, tendo sempre como regra que a saúde da fêmea é o mais importante. Esta 

resolução vai ao encontro do indicado por Kustritz (2007), que afirma que a OVH é o melhor 

tratamento para a piómetra na cadela e na gata 

Por outro lado, destaca-se o facto de a maioria dos proprietários não ser criadores, pelo 

que a preservação do potencial reprodutivo da fêmea, de uma forma geral, não é muito 

importante. Assim, no total de piómetras na espécie canina, só 2 casos foram tratados 

medicamente, e com sucesso. Um caso em que a cadela era geriátrica (13 anos) e houve 

completa recusa do proprietário à cirurgia, e outro em que se tratava de uma piómetra numa 

cadela jovem (3 anos) pertencente a um criador, que tinha interesse reprodutivo. 

No presente estudo, a idade média das piómetras nas cadelas foi de 8,6 anos. Pretzer 

(2008b) refere que a piómetra afecta cadelas adultas com idade média de 7,25 anos, enquanto 

Fukuda (2001) refere os 9,36 anos como idade média de apresentação desta patologia.  

A razão de as piómetras serem mais frequentes na espécie canina, é explicada pelo facto 

de a gata estar menos sujeita à acção da progesterona, pois ovula maioritariamente de forma 

induzida pelo coito, levando a que não se verifiquem ovulações sucessivas e subsequentes 

elevações de progesterona.  

A piómetra, patologia hormonalmente dependente, não parece apresentar no universo de 

animais estudado uma predisposição racial marcada, uma vez que foram as cadelas de raça 

indeterminada a apresentar maior número de casos, coincidente com a raça dominante no nosso 

universo total de animais internados. Verificou-se ainda que, dentro das restantes raças, o Husky 

Siberiano se mostrou com maior predisposição para a patologia de piómetra, pois no nosso 

universo de animais não é uma raça com elevada expressão. Num estudo de Egenvall et al. 

(2001), as raças que apresentaram maior risco foram Collie, Rottweiler, Cavalier King Charles 

Spaniel, Bernese Montain Dog e Golden Retriever.  
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Na prática clínica do HVM, todos os animais em que é realizado o diagnóstico de 

piómetra são sujeitos a exames laboratoriais. A falta de sensibilidade para a extrema importância 

de estudos retrospectivos por parte dos clínicos, preocupados essencialmente em dar uma 

resposta cabal no tratamento das doenças, leva a que muitas vezes seja descurado o tratamento 

de dados e, por isso, aquando da realização deste estudo, não existir informação sobre todo o 

grupo. Por outro lado, também se verificam amiúde constrangimentos económicos por parte do 

proprietário, o que leva, em alguns casos, à impossibilidade de se fazer todo o perfil considerado 

fundamental, que incluiria ecografia abdominal, radiografia abdominal, citologia vaginal, 

hemograma, glicose sanguínea, proteínas totais, globulinas, ureia, creatinina, FA, ALT, AST, 

ionograma, gasimetria e urianálise. Assim sendo, aquilo de que não se abdica na prática clínica, 

com o intuito de se prestar um serviço com qualidade, é a ecografia abdominal, hematócrito, 

proteínas totais, glicose sanguínea, ureia, creatinina e ALT. A comprovar esta afirmação, realça-

se que a maioria dos casos resolvidos cirurgicamente teve um desfecho positivo, ou seja, 92,6% 

de efectividade no tratamento no que diz respeito às cadelas e 100% no respeitante às gatas. 

Trabalhos realizados por Egenvall et al. (2001) referem uma taxa de mortalidade na ordem de 

4,3%, enquanto Fossum et al. (2007) mencionam uma taxa de mortalidade na ordem dos 5% a 

8%, mesmo quando instituída a terapêutica associada. Naqueles em que foi eleito o tratamento 

médico (associação de Aglepristona com Prostaglandinas), no presente estudo o resultado foi de 

100% de efectividade enquanto outros estudos relatam 75% a 100% de sucesso no tratamento 

seguindo um protocolo de uso hormonal exclusivo de prostaglandinas (Fieni, 2006; England et 

al., 2007), o que leva a concluir que a associação de aglepristone pode aumentar a efectividade 

do tratamento. 

Nos resultados analíticos encontrados, pode verificar-se que as anemias normocrómicas 

normocíticas presentes em 33% dos animais, apresentaram um valor médio de hematócrito de 

30,8% ± 4,8, estando de acordo com a literatura (30% a 35% em Bartoskova et al., 2007; 

Kustritz, 2007). No que diz respeito à contagem de glóbulos brancos, 20% dos animais 

apresentaram-se normais, indo de encontro à literatura consultada (25% em Bartoskova et al., 

2007; Verstegen et al., 2008). 

Segundo Heiene et al. (2007), 18% a 26% das cadelas e 12% das gatas com piómetra 

apresentam azotémia causada pela desidratação e uma possível disfunção renal. No presente 

estudo, apenas 5% dos animais apresentava azotémia e 19% urémia. A alteração bioquímica 

mais frequentemente observada em casos de piómetra consiste num aumento da FA, em 50 a 

75% dos casos (Jutkowitz, 2005; Kustritz, 2010), causada por lesão hepato-celular associada ao 
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factor citotóxico necrótico da E. Coli ou à diminuição da circulação hepática devida a 

desidratação. No presente estudo, foi verificado o aumento da FA em 59% dos animais. 

Na distócia, verificou-se uma incidência maior em diversas raças, não aparecendo as de 

raça indeterminada com alguma expressão. Isto pode explicar-se não só pela maior predisposição 

de certas raças mas também pelo facto dos proprietários de cadelas de raça indeterminada não 

desejarem, de uma forma geral, descendência, supondo-se existir uma menor taxa de prenhez 

neste tipo de cadelas. Nas gatas, apesar da menor expressão das de raça Persa no internamento 

do HVM (7%; 67 animais) em relação às de raça indeterminada, estas demonstraram uma maior 

predisposição para se apresentarem por distócia pois representaram 33,3% (3 gatas) dos casos de 

distócia. Segundo Kutzler (2009), as raças dolicocefálicas e as braquicefálicas, onde se inclui a 

Persa, apresentam uma maior incidência. 

A idade média das fêmeas apresentadas por distócia foi de 4,1 anos nas cadelas e 4,0 anos 

nas gatas. Bergstrom et al. (2006b) referem uma idade média de ocorrência de distócia de 4,6 

anos. 

A principal causa de distócia nas cadelas e gatas foi a inércia uterina primária, 18 cadelas 

(56,3%) e 3 gatas (33,3%). Segundo Jutkowitz (2005), Linde-Forsberg (2007) e Kutzler (2009), 

a inércia uterina primária é a principal causa de distócia em cadelas e gatas, caracterizando-se 

pela produção de contracções do miométrio fracas e pouco frequentes, o que impede a expulsão 

de fetos normais por um canal de parto igualmente normal. 

No que diz respeito a cesarianas, na prática clínica do HVM estas não são ainda 

programadas, por não se achar necessário dada a capacidade técnica para as realizar a qualquer 

hora do dia e porque acredita-se haver benefício para o proprietário e fêmea deixar a gravidez 

evoluir até termo, evitando o uso de drogas (aglepristona e corticosteróides), e deixando que a 

maturação fetal se realize naturalmente. Segundo Traas (2008), em 60% a 80% dos casos de 

partos distócicos em cadelas e gatas torna-se necessário recorrer à cesariana para a sua resolução. 

Na prática, a decisão de realizar a cesariana é tomada aquando do diagnóstico de parto distócico 

e/ou quando este apresenta riscos para a mãe ou fetos, ou seja, não se perde muito tempo nem se 

insiste na farmacologia disponível, pois julga-se que estes dois factores em combinação, quando 

levados ao limite, aumentam a mortalidade dos neonatos e também a probabilidade de 

mortalidade da própria mãe, razão pela qual neste estudo só 7,3% (3 casos) dos casos tivessem 

sido solucionados recorrendo ao maneio médico de distócia. O protocolo utilizado na resolução 

de parto distócico mostrou-se com 100% de efectividade no que concerne à sobrevivência 

maternal. Verificou-se que o número de fetos na espécie canina foi superior ao número de fetos 
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na espécie felina. Concluiu-se também que foi na espécie felina onde se verificou o maior 

número de fetos mortos ao momento do nascimento. Nesta espécie ainda não foram eutanasiados 

neonatos por defeito congénito e não houve animais que tivessem morrido nos primeiros 2 meses 

de vida. No que respeita à percentagem de fetos vivos, a efectividade do tratamento pode ser 

melhorada, quer através de melhor monitorização do período pré e gestacional, quer melhorando 

a assistência aos neonatos no período pós-nascimento. Um estudo realizado por Linde-Forsberg e 

Persson (2007), em ninhadas de raça Boxer, relata uma percentagem de nados-mortos de 6,1%, 

uma percentagem de eutanásias de 15,6% e uma percentagem de morte natural no período 

neonatal de apenas 1,0%. 

Em todos os casos de parto distócico foram realizadas análises sanguíneas (hematócrito, 

proteínas totais, glicose, ureia, creatinina e GPT), não se verificando alterações dos valores para 

além de uma ligeira diminuição do hematócrito (hemodiluição resultante de um aumento do 

volume plasmático sem alteração das proteínas totais, fisiológica na gestação) (Linde-Forsberg, 

2007; Smith, 2007; Verstegen et al., 2008; Kutzler, 2009; Kustritz, 2010). A OVH foi sempre 

discutida com o proprietário pois muitos dos animais deste estudo não tinham interesse 

reprodutivo e podia ser útil aproveitar para ovariohisterectomizar o animal. Segundo Jutkowitz, 

(2005), Traas (2008) e Kustritz (2010), a capacidade de lactação não é afectada pela OVH. Nos 

animais em que o proprietário decidiu realizar a OVH, optou-se sempre pela realização da 

cesariana segundo a técnica tradicional em vez da prática de cirurgia em bloco. Segundo Traas 

(2008), a taxa de sobrevivência dos recém-nascidos é superior sempre que a cesariana é realizada 

segundo a técnica tradicional. 

 

VII. Conclusões 

 
Foi extremamente gratificante a realização deste trabalho, por proporcionar uma noção 

real das urgências reprodutivas no quotidiano do HVM. Por outro lado, este desafio possibilitou 

uma pesquisa bibliográfica alargada e dessa forma um enriquecimento pessoal sobre a matéria. 

Com este estudo retrospectivo, conseguiu-se obter alguns dados extremamente importantes e que 

ajudarão a tomar decisões em termos de formação e investimentos em meios no futuro. Conclui-

se ainda que, nos dias actuais, é a espécie canina que domina a prática clínica (cerca de 2/3) e as 

urgências reprodutivas (4,3% do total de animais internados) são extremamente importantes na 

casuística desta infra-estrutura, tendo em conta que são urgências com elevada percentagem de 

sucesso, sendo por isso mais motivador o trabalho sobre elas e mais confortável no trato com os 
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clientes. Se a isto se associar ainda os restantes procedimentos reprodutivos, como OVH e 

orquiectomias de conveniência, tumores mamários, verifica-se o quão importante é toda esta 

área, sem descurar as elevadas percentagens de sucesso conseguidas em todas elas.  

A piómetra e distócia merecem um conhecimento profundo pois, de uma forma clara, 

dominam as urgências reprodutivas. As restantes urgências (mastites, metrites, ruptura uterina na 

gestação, hipocalcémia pós-parto, prolapso vaginal e uterino, hemorragia uterina, piómetra de 

coto, prostatites e parafimose) apresentaram no universo do HVM uma prevalência reduzida.  

Os resultados obtidos na resolução da piómetra permitem concluir que o protocolo usado 

atingiu todos os objectivos a que se destinava, ou seja, sempre que não haja interesse em 

preservar a capacidade reprodutiva do animal, a abordagem cirúrgica deve ser realizada logo que 

se reúnam condições para tal. 

Nos casos em que foi imperativo preservar a capacidade reprodutiva do animal ou por 

recusa do proprietário à abordagem cirúrgica, seguiu-se um protocolo médico eleito que se 

mostrou eficaz, pois apesar do escasso número de casos aqui apresentados, este atingiu 100% de 

efectividade no tratamento. Os restantes casos tratados cirurgicamente tiveram uma efectividade 

de 92,6% nas cadelas e de 100% nas gatas. Estas boas taxas de efectividade explicam-se também 

pelo facto de haver clientes informados e esclarecidos, identificando os sinais de doença numa 

fase precoce, possibilitando que estes animais chegassem numa condição geral de saúde estável, 

e não em situação de choque com severo compromisso metabólico. Por isso pode afirmar-se que 

o papel do clínico, desde as primeiras consultas, seja também o de informar e incentivar o 

proprietário a identificar precocemente sinais de doença. 

 Este trabalho possibilita também algumas recomendações para conhecimento do público 

em geral: a OVH das fêmeas em idade jovem, não tendo estas interesse reprodutivo, será sem 

dúvida a medida que a médio prazo possibilitará uma diminuição do número de piómetras e 

outras afecções uterinas, evitando desta forma sujeitar o animal a uma situação de risco de vida 

bem como a uma poupança económica efectiva, pois é completamente distinto o custo de uma 

OVH electiva do tratamento de uma piómetra.  

No que diz respeito às situações de distócia, este estudo enfatiza a importância que deve 

ser dada ao acompanhamento de uma gestação desejada desde o proestro, possibilitando a 

obtenção de determinadas referências, como por exemplo o pico de LH, acompanhamento 

ecográfico da gestação, radiografia no último quarto de gestação, monitorização da temperatura 

corporal na última semana de gestação. Tudo isto possibilitará um trabalho mais seguro e com 

mais certezas no momento das decisões, nomeadamente o tempo de gestação cumprido.  
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O protocolo aplicado, que visava não pôr em risco a vida da mãe e neonatos levou a que 

não houvesse oportunidade na insistência do protocolo médico de distócia, tendo assim 

possibilitado a ausência de mortes maternais. A percentagem de fetos vivos deverá ser 

melhorada, ao implementar-se um plano que garanta uma boa condição de saúde da fêmea antes 

de engravidar, acompanhamento do ciclo éstrico, e determinando o pico de LH, e assim 

programando o momento do parto evitando distócias prolongadas. Um adequando estado de 

vacinação e desparasitação bem como um estado nutricional adequado podem também contribuir 

para a melhoria desta percentagem de fetos vivos. No momento da reanimação, uma equipa em 

número de elementos suficiente e devidamente treinada também dará o seu contributo para a 

melhoria desta percentagem. Verificou-se que uma boa informação e sensibilização dos 

proprietários poderão também diminuir o número de cachorros mortos nos primeiros 2 meses de 

vida, nomeadamente nos cuidados de higiene e conforto, nutrição, desparasitação e identificação 

precoce de sinais de doença. 

No que diz respeito ao armazenamento dos dados no ficheiro do HVM, actualmente a 

equipa está a fazer um esforço de forma activa para que estes dados sejam tratados com maior 

rigor, de modo a obter-se no futuro uma base de dados mais completa. 

As urgências reprodutivas são situações que, quando devidamente abordadas, têm 

resultados positivos, sendo por isso uma área motivadora e gratificante para proprietários e 

equipa veterinária. 
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