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Resumo: O complexo hiperplasia cística endometrial-piometra é uma doença que pode atingir o útero de 
cadelas não castradas de idade mais avançada devido a uma prolongada estimulação do hormônio 
progesterona, que incentiva as glândulas secretoras. Dessa forma, há excesso de líquido no lúmen, o que 
favorece o crescimento bacteriano. A piometra apresenta-se de duas formas: com a cérvix aberta ou 
fechada. O presente trabalho tem por objetivo relatar o caso de uma cadela de 11 anos (idade avançada) 
não castrada que apresentava corrimento vaginal. No exame físico e hematológico da paciente não foram 
relatadas alterações, porém no exame ultrassonográfico foi visualizado que os cornos uterinos 
apresentavam um aumento de volume, paredes espessadas e hiperecogênicas, com conteúdo intraluminal 
e cistos em toda a parede do útero, comprovando o complexo hiperplasia cística endometrial-piometra. 
Foi realizado uma ovariosalpingohisterectomia, a cadela teve seu quadro estabilizado.  O complexo 
hiperplasia endometrial cística-piometra é uma doença comum na clínica de pequenos, nota-se a 
importância do ultrassom como forma de diagnóstico precoce para a doença, o que possibilitou nesse 
paciente uma conduta cirúrgica efetiva e curativa.
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CYSTIC ENDOMETRIAL HYPERPLASIA –PYOMETRA COMPLEX  - Case Report
Abstract: The cystic endometrial hyperplasia-pyometra complex is a disease that can reach the uterus of 
older uncastrated female dogs due to prolonged stimulation of the hormone progesterone, which 
encourages the secretory glands. Thus, there is excess fluid in the lumen, which favors bacterial growth. 
The pyometra comes in two forms: open or closed cervix. The aim of the present study is to report the 
case of an uncastrated 11-year-old (advanced age) female dog with vaginal discharge. In the physical and 
hematological examination of the patient no changes were reported, but in the ultrasound examination it 
was visualized that the uterine horns presented an increase in volume, thick and hyperechogenic walls, 
with intraluminal content and cysts throughout the uterine wall, confirming the cystic hyperplasia 
complex. endometrial-pyometra. An ovariosalpingohisterectomy was performed, the dog was stabilized. 
The cystic endometrial hyperplasia-pyometra complex is a common disease in the small clinic, and the 
importance of ultrasound as a form of early diagnosis for the disease is noted, which enabled an effective 
and curative surgical approach in this patient.
Keywords: Pyometra, cervix, progesterone, dilation of the uterus.

Introdução
O complexo hiperplasia endometrial cística-piometra é uma afecção que atinge o trato 

reprodutivo das cadelas. O excesso de exposição do endométrio a progesterona que é responsável por 
estimular as atividades proliferativa e secretora das glândulas endometriais faz com que haja acúmulo de 
secreções, propiciando, assim, um excelente meio para o crescimento bacteriano, causando uma infecção 
uterina bacteriana secundária, com presença de exsudato muco-purulento no lúmen uterino. (Johnston, 
2001).

A doença é frequente na clínica de pequenos animais e acomete cadelas de meia-idade não 
castradas, geralmente no período após o cio (estro). A enfermidade coloca em risco a vida do animal 
devido à absorção de toxinas ou bactérias no sangue, ruptura de útero levando a peritonite e insuficiência 
renal (Feldman & Nelson, 1996).

O complexo hiperplasia endometrial cística-piometra pode ser manifestada com a cérvix fechada 
ou aberta, a classificação é condicionada pela existência do corrimento vulvar. Os sinais clínicos 
abrangem: secreção vaginal (aberta), depressão, anorexia, vômito, letargia, poliúria, polidipsia 
compensatória e em 20% das cadelas pode ocasionar febre (Couto & Nelson,1998).
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O diagnóstico da doença é realizado por exames de imagem. Na radiografia, a afecção é 
evidenciada pela presença de aumento no útero, sendo visualizada nos abdomes caudal e médio como 
uma grande massa que desloca o intestino delgado cranial e dorsalmente. Na ultrassonografia, a piometra 
com cérvix fechada é identificada com uma série de estruturas grandes, circulares e com paredes dinas no 
abdome caudal. As alças intestinais estão distendidas e a visualização das margens das paredes são 
tremulas. Com a cérvix aberta, a piometra o útero não está tão aumentado de tamanho em comparação 
com a cérvix fechada. O útero é visualizado como uma estrutura circular anecóica. O ultrassom é 
essencial para confirmar a presença da doença e descartar a prenhez, visto que o tratamento de uma 
gestação complicada por infecção uterina é divergente do tratamento da piometra (Couto & Nelson,1998).
              O objetivo deste estudo foi relatar o caso clínico do complexo hiperplasia endometrial cística-
piometra em uma cadela.

Relato de Caso
Foi atendido no Hospital Veterinário da UFMS, uma fêmea, canina com idade de 11 anos, SRD, 

não castrada. O último cio havia ocorrido em dois meses. Apresentava corrimento vaginal de 
característica sanguinolenta e foi observado um abdômen rígido, com dor à palpação abdominal. Os 
possíveis diagnósticos incluíram hemometra ou hemoparasitose. 

Não possuía alteração na avalição física, sem presença de ectoparasitas e vacinação em dia. Com 
frequência cardíaca de 110 batimentos por minuto, frequência respiratória de 30 respirações por minuto, 
tempo de preenchimento capilar de dois segundos e temperatura de 37,6 ºC. 

Foi solicitado um exame de ultrassom e hemograma. No exame hematológico não houve 
alterações dignas de nota. No exame ultrassonográfico foi visualizado que os cornos uterinos 
apresentavam um aumento de volume, paredes espessadas e hiperecogênicas, com conteúdo intraluminal, 
o corno direito medindo 2,63cm e o corno esquerdo medindo aproximadamente 1,34cm e cistos em toda a 
parede do útero. 

Devido aos achados de imagem serem compatíveis com complexo hiperplasia endometrial 
cística-piomerta. Foi realizado a cirurgia de ovariosalpingohisterectomia. Após o procedimento cirúrgico 
a cadela teve seu quadro estabilizado e liberado para a recuperação em casa. 

Discussão
De acordo com Feldman & Nelson (1996) o complexo hiperplasia endometrial cística-piometra 

ocorre em cadelas de meia-idade, informação compatível com a idade que a cadela apresentou o quadro 
(11 anos). 

O hemograma é um exame laboratorial significativo, pois caso indique anemia de grau leve a 
moderado, pode ser um fator que aponte para a doença (Couto & Nelson,1998), porém no hemograma da 
paciente não foram constatadas alterações. 

Em relação à cérvix, a piometra pode ser classificada como aberta ou fechada (Lorenz & 
Cornelius,1996). Na cadela em questão como havia secreção vaginal, a doença foi relacionada com a 
cérvix aberta. 

Segundo Feldman & Nelson (1996) a ultrassonografia é o método de diagnóstico importante para 
identificar a doença, visto que é possível avaliar tamanho e espessura do útero. No animal desse relato a 
ultrassonografia foi essencial para o complexo hiperplasia cística endometrial ser confirmado, na medida 
em que foi identificado nos cornos uterinos coleção de conteúdo, aumento de volume, parede espessas e 
hiperecogênicas. 

A infecção bacteriana que acompanha a enfermidade pode não ser resolvida até que se remova o 
útero, dessa forma é recomendado a ovariosalpingohisterectomia (Merck & Dohme,1991), procedimento 
que foi realizado com sucesso na paciente. 

Conclusões
O complexo hiperplasia endometrial cística-piometra é uma doença comum na clínica de 

pequenos, nota-se a importância do ultrassom como forma de diagnóstico precoce para a doença, o que 
possibilitou nesse paciente uma conduta cirúrgica efetiva e curativa.

Literatura Citada
COUTO, R.W.; NELSON, C. G. Distúrbios da vagina e do útero. In:___ Medicina interna de pequenos 
animais. 3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998, p.681-684. 



                                      XII Mostra Científica FAMEZ &
                                 I Mostra Regional de Ciências Agrárias
                                         Campo Grande, MS, 2019

FELDMAN, E. C.; NELSON, R. W. Canine and feline endocrinology and reproduction. 2.ed. 
Philadelphia: WB Saunders Company, 1996, p.852-860.
JOHNSTON, S. D.; KUSTRITZ, M.V.R.; OLSON, N. S. Canine and Feline Theriogenology. 1.ed. 
Philadelphia: Elsevier Brasil, 2001, p.592.
KEALY, J. R. ALLISTER, M C. Radiologia e ultra-sonografia do cão e do gato. 2.ed. Dublin: Elsevier, 
3.ed. 2000, p.137.
LORENZ, M.D.; CORNELIUS, L. M. Diagnóstico Clinico em pequenos animais, 2.ed. Rio de Janeiro: 
Interlivros, 1996, p.294.
MERCK, S., DOHME, R. Manual Merck de Veterinária. São Paulo: Editora Roca, 10.ed. 2014, p.823. 


