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RESUMO 
 

MEIRA JR.,E.B. S. Estudo comparativo entre tratamentos para as endometrites 
dos graus II e III em bovinos. [Comparative study on treatments to bovine 
endometritis degrees II and III]. 2014. 101 f. Tese (Doutorado em Ciências) – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2014.  
 

As endometrites representam um entrave à produção de bovinos leiteiros, à medida 

que a enfermidade diminui a fertilidade dos rebanhos e causa muitos prejuízos 

ligados ao custo de tratamento e perda produtiva. Este trabalho avaliou a validade e 

a eficiência do tratamento com Cefapirina, Ceftiofur e Oxitetraciclina. Para isso 120 

animais diagnosticados com endometrite graus II e III pela técnica de histeroscopia 

fluida foram divididos em 4 grupos de 30 animais, sendo grupo controle (não 

tratado), um grupo tratado com 500 mg i.u. de Cefapirina, um grupo tratado com 6,6 

mg/Kg de Ceftiofur e um grupo recebeu uma infusão de 4g de Oxitetraciclina i.u.. Os 

animais foram avaliados 4 vezes ou até alcançarem a cura. Avaliou-se o escore de 

condição corporal, a involução uterina por meio da mensuração dos diâmetros de 

cérvix e cornos uterinos, a presença e a característica do conteúdo uterino, o padrão 

hemodinâmico do útero, a resposta de citologia endometrial e a saúde endometrial 

por meio da histeroscopia. Os animais tratados com Cefapirina e Ceftiofur 

apresentaram diminuição da proporção de polimorfonucleares nas células 

recuperadas para citologia endometrial (P = 0,028). Todos os tratamentos 

apresentaram taxas de cura superior a do grupo controle, os tratamentos 

apresentaram taxa de cura pelo menos 23% superior a do controle (P =  0,042), 

porém não houve diferença entre os grupos. Não houve diferença na velocidade de 

cura entre os tratamentos. Em conclusão o emprego de tratamentos para 

endometrite é uma conduta aconselhável. Todos os tratamentos testados neste 

estudo obtiveram eficiência semelhante. 

 

Palavras-chave: Bovinos. Endometrite. Histeroscopia. Tratamento. Antibiótico. 

 
  



 

 

ABSTRACT 
 

MEIRA JR., E. B. S. Comparative study on treatments to bovine endometritis 
degrees II and III. [Estudo comparativo entre tratamentos para as endometrites dos 
graus II e III em bovinos]. 2014. 101 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade 
de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.  
 

 

Endometritis is a great barrier to the dairy production, as it diminishes fertility and 

causes economical losses with treatment costs and lowering production. This work 

has evaluated the value and the efficacy of the use of Cephapirin, Ceftiofur, and 

Oxitetracyclin for endometritis treatment. 120 animals were diagnosed with grade II 

and III endometrites trough hyteroscopic examination, and were allocated in four 

groups of 30 animals, control group (no treatment), Cephapin, that received i.u. 

Infusion of 500 mg of Cephapirin, Ceftiofur, received s.c. 6.6 mg/kg of Ceftiofur, and 

Oxitetracyclin, that got treated with i.u. Infusion of 4g of Oxitetracyclin. The animals 

were evaluated for four times or until they reached cure. Body condition score, 

Uterine involution assessed by ultrasound measurement of cervix and uterine horns, 

presence and the characteristic of uterine content, uterine hemodynamic patterns, 

cytology response, and uterine health response to treatment assessed by 

hysteroscopy were evaluated at each examination. Cows treated with Cephapirin and 

Ceftiofur presented a drop on the proportion of PMN retrieved at endometrial 

cytology examination (P = 0,028). All the treatments presented a bigger rate of cure 

than control group, at least 23% higher (P = 0,042); however, there was no difference 

among treatments. There was no difference on cure time among treatments. In 

conclusion, treating endometritis is an advisable conduct. All the treatments tested in 

this trial were equally efficient. 

 

Keywords: Bovines. Endometritis. Hysteroscopy. Treatment. Antibiotic.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

 A cadeia produtiva do leite pode ser encontrada, mesmo que em diferentes 

aspectos, em todas as regiões brasileiras atuando como uma atividade geradora de 

renda, tributos e empregos (LOPES; REIS; YAMAGUCHI, 2007). Estimou-se em 2012 

uma população de aproximadamente 211 milhões de bovinos no Brasil e uma produção 

leiteira de aproximadamente 32 bilhões de litros (IBGE, 2012). Com o passar das 

décadas a capacidade produtiva das vacas aumentou marcantemente. O impacto deste 

aumento foi uma redução na fertilidade destes animais, refletida pelo aumento de dias 

abertos, mais serviços por concepção e maior incidência de problemas reprodutivos 

(DHALIWAL; MURRAY; DOBSON, 1996). 

Fisiologicamente uma “função de luxo” a reprodução é também um indicador de 

bem estar animal (DARWASH; LAMMING; WOOLLIAMS, 1997; WESTWOOD; LEAN; 

GARVIN, 2002; BUTLER et al., 2003). O desempenho reprodutivo insatisfatório é um 

importante entrave produtivo (GRÖHN; RAJALA-SCHULTZ, 2000), essa condição afeta 

a lucratividade do rebanho com a diminuição da produção leiteira e do número de 

bezerros produzidos, aumento da taxa de descarte e aumento do número de dias 

abertos (FOURICHON; SEEGERS; MALHER, 2000; GRÖHN; RAJALA-SCHULTZ, 

2000; DRILLICH et al., 2004; LEBLANC,  2007). Rajala e Gröhn (1998) estimaram que 

animais que apresentassem distocia, retenção de placenta e infecções com sede no 

útero nas primeiras 2 semanas após o parto teriam respectivamente perdas produtivas 

de 2,2, 1,4 e 1,3 Kg de leite por dia.  LeBlanc (2007) estimou custar no Canadá cerca 

de US$1 a US$3 por animal os dias abertos em função de problemas reprodutivos.  

A infecção uterina é uma das importantes causas de perdas econômicas nos 

rebanhos leiteiros (LEBLANC, et al., 2002a; KASIMANICKAM et al., 2004; SHELDON, 

2004). Durante o puerpério ocorre a maior incidência da doença acarretando aumento 

do intervalo entre partos, bem como uma taxa de concepção 20% menor (LEBLANC, et 

al., 2002a). 
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A endometrite é um processo inflamatório superficial do endométrio, que não 

atinge camada mais profunda que o estrato esponjoso do tecido. Histologicamente a 

endometrite é caracterizada por dano epitelial, infiltração de células inflamatórias, 

congestão vascular, edema e por variados graus de acúmulo de linfócitos e plasmócitos 

nas camadas superficiais do tecido (KENNEDY; MILLER, 1993; BONDURANT, 1999).  

Embora seja bem conhecido o montante de prejuízos ocasionados pela 

enfermidade na indústria leiteira, o tratamento desta doença é alvo de considerável 

controvérsia entre médicos veterinários, particularmente a respeito de que terapia 

utilizar, que vacas tratar ou mesmo a respeito da validade do tratamento (GILBERT, 

1992). Uma grande variedade de tratamentos para endometrites já foram relatados, 

incluindo infusões uterinas de antissépticos, uso de antibióticos locais ou sistêmicos, 

prostaglandinas F2α (PGF2α), estradiol e tratamentos alternativos (HEUWIESER et al., 

2000; LEBLANC, et al., 2002b; GRUNERT; BIRGEL; VALE, 2005; MACHADO et al., 

2012).  

Nota-se que poucos trabalhos chegam a afirmações conclusivas a respeito da 

viabilidade de tratamentos para a endometrite, embora esta enfermidade constitua um 

entrave notável para a produção de produtos de origem animal, causando grandes 

prejuízos a esta indústria. O presente trabalho testou a eficiência de 3 diferentes 

tratamentos para as endometrites dos graus II e III, com o intuito de auxiliar o Buiatra a 

implantar uma conduta terapêutica com o fim de reduzir os prejuízos causados pela 

endometrite nos rebanhos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

2.1 CONTEXTO DAS DOENÇAS DA REPRODUÇÃO NO MERCADO DE LEITE 

 

 

 Uma produção leiteira lucrativa carece de uma administração eficiente quanto ao 

manejo dos custos do rebanho leiteiro. O grande objetivo da indústria leiteira é 

abastecer o mercado consumidor. O desempenho reprodutivo insatisfatório é um 

importante entrave produtivo (GRÖHN; RAJALA-SCHULTZ, 2000). 

 Com o passar das décadas a capacidade produtiva das vacas aumentou 

marcadamente. O impacto deste amento foi uma redução na fertilidade destes animais, 

refletida pelo aumento de dias abertos, mais serviços por concepção e maior incidência 

de problemas reprodutivos (DHALIWAL; MURRAY; DOBSON, 1996). A alta produção 

leiteira pode contribuir em um balanço energético negativo em alguns animais, 

especialmente em animais em crescimento, aumentando assim a ocorrência de 

doenças. O descarte seletivo atrapalha a identificação do problema, pois animais 

altamente produtivos têm tendência de permanecer mais no rebanho, embora causem 

mais despesas com tratamentos veterinários do que animais de menor produção 

(GRÖHN; RAJALA-SCHULTZ, 2000). É óbvio que animais doentes tenham perdas na 

produção leiteira, Rajala e Grohn (1998) estimaram que animais que apresentassem 

distocia, retenção de placenta e infecções com sede no útero nas primeiras 2 semanas 

após o parto teriam respectivamente perdas produtivas de 2,2, 1,4 e 1,3 Kg de leite por 

dia. LeBlanc (2007) estimou custar no Canadá cerca de US$1 a US$3 por animal os 

dias abertos em função de problemas reprodutivos. 

  Um desempenho reprodutivo ruim afeta a lucratividade do rebanho com a 

diminuição da produção leiteira e do número de bezerros produzidos, aumento da taxa 

de descarte e aumento do número de dias abertos. (FOURICHON; SEEGERS; 
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MALHER, 2000; GRÖHN; RAJALA-SCHULTZ, 2000; DRILLICH et al., 2004; LEBLANC, 

S., 2007). 

 

 

2.2 TRATO GENITAL FEMININO BOVINO 

 

 

 No sistema reprodutor está incluída a contraparte masculina, vários órgãos que 

contribuem diretamente ou complementam a função primária da reprodução (BANKS, 

1991). O trato genital feminino é composto de ovários, ovidutos, tubas uterinas, útero, 

cérvix uterina, vagina e genitália externa (HAFEZ, 2004; GRUNERT; BIRGEL; VALE, 

2005). Os órgãos genitais internos são sustentados pelo ligamento largo, que consiste 

do mesovário, que suporta o ovário, do mesossalpinge que suporta os ovidutos e do 

mesométrio que suporta o útero. A união do ligamento largo é dorsolateral na região do 

ílio, local onde o útero se dispõe como os cornos de um carneiro com a convexidade 

dorsal e ovários localizados junto a pelve (HAFEZ, 2004). O útero é um órgão tubular 

com estrutura músculo-membranosa, bipartido, formado por um corpo (corpus uteri), 

cornos uterinos (cornua uteri) e cérvix (colo,cérvix uteri) , sua parede é dividida em três 

regiões diferentes: endométrio, miométrio e perimétrio. O endométrio é a camada da 

mucosa, constituída pelo epitélio normalmente colunar e lâmina própria submucosa; o 

miométrio é composto uma camada circular interna espessa de músculos lisos e uma 

subcamada longitudinal externa delgada que se continua no mesométrio; o perimétrio é 

uma camada serosa típica (BANKS, 1991). 
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2.3 PUERPÉRIO 

 

 

 O puerpério começa após o delivramento dos anexos fetais, que em condições 

fisiológicas deve ocorrer entre 6 e 8 horas após  a parição. Este período adaptativo da 

parturiente é didaticamente dividido em puerpério recente que se estende até o 10o dia, 

nesse período ocorre as retenções de secundinas e a metrite puerperal aguda; o 

puerpério recente se encontra dentro do puerpério clínico que se estende até o 21o dia, 

neste ocorre a total regressão das dimensões uterinas, outro fato a ser ressaltado 

ocorre entre os 15o e 30o dias pós-parto quando ocorre o inicio da função ovariana;  a 

última fase é denominada puerpério tardio, prolongando-se do 21o ao 42o segundo dia 

pós-parto sendo marcada pela completa involução do endométrio que torna o útero 

apto a uma nova gestação (GRUNERT; BIRGEL; VALE, 2005). 

Na parição e nos primeiros dias do puerpério o útero sofre uma intensa e maciça 

contaminação por microrganismos presentes no ambiente, sendo fundamental a 

consideração da existência de uma microbiota fisiológica durante o período de 

involução uterina. Conforme pode ser verificado nas duas primeiras semanas do 

puerpério, a frequência de vacas com contaminação uterina é maior do que 90%, 

ocorrendo uma significativa diminuição dessa frequência com a evolução do puerpério, 

pois há uma eliminação de uma boa parte destas contaminações decorrentes da ação 

dos mecanismos de defesa uterino (GRIFFIN; HARTIGAN; NUNN, 1974; 

BONDURANT, 1999; GRUNERT; BIRGEL; VALE, 2005). Stevens  et. al. (1995)  

obtiveram grande quantidade de cultivos positivos de conteúdo uterino de vacas 

consideradas normais, e sugeriram que isso acontece principalmente durante o período 

puerperal, fato que requer, segundo Campero, Conoscuito e Ordizola (1992) a 

realização de estudos detalhados no âmbito bacteriológico, histopatológico e citológico, 

para uma correta abordagem do conjunto das alterações do ambiente uterino  para o 

diagnóstico das infecções uterinas. Griffin, Hartigan e Nunn (1974) provaram que na 6º 

semana pós-parto a presença de bactérias no útero já denota uma infecção uterina e 
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não mais uma contaminação. A contaminação bacteriana do útero envolve um largo 

espectro de espécies (GRIFFIN; HARTIGAN; NUNN, 1974; SHELDON et al., 2002). Os 

patógenos mais comumente associados com manifestação clínica de doenças uterinas 

são Trueperella pyogenes, Escherichia coli, Fusobacterium spp, Prevotella 

melaninogenicus, Proteus spp e Streptococcus α hemolítico (GRIFFIN; HARTIGAN; 

NUNN, 1974; BONDURANT, 1999; GRUNERT; BIRGEL; VALE, 2005; WILLIAMS et al., 

2005). Recentemente, Machado et al. (2012) analisaram a composição filogenética dos 

microrganismos uterinos pela abordagem metagenômica, na qual pode-se identificar 

micro-organismos cultiváveis e não cultiváveis. Foram encontrados 11 filotipos, sendo 

que Fusobacteria e Bacterioides foram os filotipos predominantes; E. coli, T. pyogenes 

e F. Necrophorum figuraram como os principais agentes etiológicos das infecções 

uterinas. 

Sugere-se que a infecção por E. coli no início do puerpério induza alterações que 

favoreçam a infecção por bactérias anaeróbicas (F. necrophorum) e anaeróbicas 

facultativas (T. pyogenes) 90% das vacas com E. coli fimH positivas aos 3 primeiros 

dias pós–parto foram infectadas por F. necrophorum, e uma semana depois a presença 

de F. necrophorum favoreceu aparecimento de T. pyogenes (BICALHO et al., 2012). 

A contaminação bacteriana uterina é qualitativa e quantitativamente dependente 

do equilíbrio entre o crescimento bacteriano e os mecanismos de defesa do animal 

(SHELDON; DOBSON, 2004). 
 
 

2.4 ENDOMETRITE  

 

 

A endometrite é um processo inflamatório superficial do endométrio, que não 

atinge camada mais profunda que o estrato esponjoso do tecido. Histologicamente a 

endometrite é caracterizada por dano epitelial, infiltração de células inflamatórias, 

congestão vascular, edema e por variados graus de acúmulo de linfócitos e plasmócitos 

nas camadas superficiais do tecido (KENNEDY; MILLER, 1993; BONDURANT, 1999). 
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Sheldon  et al. (2006) propuseram  que endometrite é determinada pela identificação da 

eliminação de catarro genital purulento, sem a manifestação de sintomas sistêmicos, a 

partir dos 21 dias pós-parto ou eliminação de catarro genital  de aspecto muco-

purulento após os 26 dias pós-parto. Este período limite para o diagnóstico foi 

estabelecido em função da alta taxa de resolução espontânea observada até os 21 dias 

de puerpério, além das variações no aspecto normal do lóquio observado neste 

período. Sheldon et al. (2009) afirmaram que a função ovariana em bovinos está 

diretamente prejudicada em casos de endometrite, dependendo da gravidade da 

contaminação uterina no puerpério, pois em alguns casos as endotoxinas inibem a 

secreção pulsátil do LH na glândula pituitária suprimindo a secreção hipotalâmica de 

GnRH. Alguns animais com liberação normal de LH não apresentam um aumento da 

concentração sanguínea de estradiol, sugerindo desta forma que as endotoxinas têm 

ação direta sobre os ovários (BATTAGLIA et al., 2000). Endotoxinas bacterianas 

estimulam o sistema imunológico ativando a liberação de citocinas como as 

interleucinas I, VI e VIII que por sua vez estimulam o fígado a secretar proteínas de fase 

aguda (SHELDON et al., 2001; BEUTLER et al., 2003). 

 A endometrite não aparente foi definida como um quadro de inflamação 

endometrial, normalmente determinada pela citologia, na ausência de secreção 

purulenta identificada através da vaginoscopia. Em animais sem sinais aparentes a 

enfermidade é diagnosticada pela mensuração da proporção de neutrófilos presentes 

em um esfregaço de células endometriais coletadas por lavado uterino ou pelo uso de 

escova citológica (SHELDON et al., 2006). Kasimanickam et al. (2004) e Gilbert et al. 

(2005) constataram que os animais com endometrite diagnosticada pela citologia 

endometrial tinham menores taxas de concepção ao primeiro serviço, tinham aumento 

dos dias em aberto, repetindo estro necessitando de mais inseminações. DuBuc et al. 

(2010) investigaram a porcentagem de animais que apresentavam catarro genital e 

endometrite diagnosticada por citologia e encontraram apenas de 36% a 38% de 

concordância. Provaram desta forma, a fragilidade de um diagnóstico de endometrite 

firmado sobre a manifestação de catarro genital, sintoma que pode estar ligado a outras 

entidades mórbidas como cistite, vaginites e cervicites. Firmaram neste estudo o 

conceito de que o diagnóstico de inflamação endometrial depende da avaliação 
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citológica e sugeriram que a presença de secreção purulenta eliminada em vagina 

voltasse a ser classificada como catarro genital e que a endometrite que fosse 

diagnosticada somente pela citologia endometrial fosse chamada de endometrite 

citológica . 

 

 

2.5 EXAME GINECOLÓGICO 

 

 

Grunert, Birgel e Vale (2005) estipularam que o exame ginecológico tem 4 

objetivos claros: comprovação ou exclusão de gestação fisiológica ou patológica;  

avaliação das fases do ciclo estral; determinação dos transtornos do ciclo estral; 

diagnóstico de anomalias e enfermidades do sistema genital das fêmeas. Para tanto os 

autores propuseram um sistema de avaliação que consiste da elaboração de uma ficha 

clínica para os animais; anamnese; exame geral, consistindo de inspeção geral dos 

animais, partindo para o exame específico externo dos órgãos genitais femininos; 

exame interno dos órgãos genitais, consistindo do exame por palpação retal, inspeção 

indireta da cérvix por vaginoscopia e exames complementares a serem escolhidos de 

acordo com a necessidade do técnico como a ultrassonografia; microbiologia; citologia 

e histopatologia. 

    

 

2.5.1 Vaginoscopia 

 

 

A avaliação por vaginoscopia, segundo Miller et al. (1980) e Leblanc et al. 

(2002a) para detectar secreções anormais provenientes do útero é um método rápido, 

simples e com sensibilidade e especificidade maiores do que a palpação retal. A 

vaginoscopia tem como vantagem, a praticidade e o baixo custo, além de fornecer 
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outras informações complementares como a presença de lacerações na parede vaginal, 

a detecção de odores e características da secreção genital. A vaginoscopia tem como 

vantagem em relação à inspeção externa e à palpação vaginal eliminar diagnósticos 

falso positivos gerados pela manifestação de secreções purulentas oriundas de 

vaginites, cistites e pielonefrites (SHELDON et al., 2006). LeBlanc et al.  (2002a) relatou 

ter encontrado para a vaginoscopia uma sensibilidade de 20% e uma especificidade de 

88% tendo o diagnóstico positivo de prenhes aos 120 e 150 dias como padrão ouro, 

Drilich et al. (2004) relatou ter encontrado para a vaginoscopia uma sensibilidade de 

12% e uma especificidade de 92% quando se utilizando da citologia esfoliativa como 

referência e Barlund et al. (2008) encontrou uma sensibilidade de 54% e uma 

especificidade de 95% tendo também a citologia esfoliativa endometrial como padrão 

ouro.  

A vaginoscopia oferece subsídios ao técnico para classificar a secreção genital e 

assim inferir sobre a intensidade do processo inflamatório e infeccioso instalado no trato 

genital feminino (GRUNERT; BIRGEL; VALE, 2005; WILLIAMS et al., 2005; BARLUND 

et al., 2008; ORAL 2009). Grunert, Birgel e Vale (2005) classificaram as alterações da 

secreção vaginal como catarros genitais. Neste sistema, quando a vaginoscopia revela 

um muco “sujo”, fluxo mucoso turvo com estrias de catarro, cérvix ligeiramente aberta, 

maior umidade da mucosa vaginal mesmo na fase progesterônica do ciclo estral e 

cérvix com rosado mais intenso que o usual se tem caracterizado o catarro genital do 

grau 1, quando a vaginoscopia revela uma secreção muco-purulenta, com hiperemia da 

mucosa cervical abertura do óstio cervical, podendo haver prolapso do primeiro anel 

cervical caracteriza-se o catarro genital de grau 2, quando o exame revela um catarro 

genital de aspecto purulento, podendo este apresentar mau cheiro, umidade vaginal 

aumentada, cérvix pérvia, podendo haver prolapso dos anéis de Burdi caracteriza-se o 

catarro genital do grau 3. Willians et al. (2005) propôs um sistema semelhante: a 

secreção vaginal era classificada em um escore de 0 a 3, sendo que “0” se aplicava a 

uma secreção transparente, o escore “1” a uma secreção turva com estrias de catarro, 

o escore “2” a secreção muco-purulenta caracterizada por uma proporção de 50% muco 

e 50% pus e o escore “3” que caracterizaria uma secreção constituída por mais de 50% 

de pus, nesse mesmo estudo os autores correlacionaram o crescente do escore com a 
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intensidade e gravidade da infecção através de comparação com resultados do exame 

microbiológico, provando a validade da técnica. Entretanto a vaginoscopia 

frequentemente falha em identificar todas as fêmeas bovinas que estão com infecções 

uterinas, em alguns casos de piometra em que a cérvix possa se apresentar totalmente 

fechada ou as não aparentes caracterizadas por pequenas inflamações do endométrio 

que possam apresentar ou não secreção uterina turva como a eliminada no cio, sendo 

assim o desafio maior para o clínico veterinário é ter subsídios e métodos eficientes 

para detectar todos os animais com o problema e que possuam o diagnóstico de 

infertilidade (KASIMANICKAM et al., 2004).  

 

 

2.5.2 Exame ultrassonográfico 

 

 

Após o parto o útero encontra-se muito aumentado, medindo aproximadamente 1 

metro em comprimento e pesando de 8 a 10 kg. Em geral, a involução macroscópica do 

útero ocorre em aproximadamente 3 a 5 semanas pós-parto, período em que o útero 

deverá pesar aproximadamente 0,9 kg e o diâmetro do corno uterino pré-gravídico 

deverá medir menos que 5 cm (GIER; MARION, 1968). A involução da cérvix por sua 

vez ocorre mais lentamente, completando o processo por volta das 4 a 6 semanas pós-

parto (MORROW et al., 1966). A involução normal do trato genital é fundamental para a 

saúde uterina. O estabelecimento da prenhez depois do parto depende do retorno 

anatômico e funcional do trato genital a um estado semelhante ao anterior a gestação 

(MATEUS et al., 2002). Slama et al. (1991) provaram que um quadro de infecção 

uterina predispõe a uma involução retardada do útero no puerpério. LeBlanc et al. 

(2002) demonstraram que a detecção de um processo de involução cervical retardado 

está relacionada a um desempenho reprodutivo inferior aos de animais que foram 

diagnosticados como normais. Por esta razão Wehrend et al. (2003) ressaltaram a 

importância da avaliação da involução uterina e cervical para auxiliar na diferenciação 

entre manifestações patológicas e fisiológicas. Sheldon et al. (2004) corroboraram que 
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os diâmetros cervical e uterino em bovinos saudáveis entre 25 e 30 dias pós-parto 

encontram-se, respectivamente, menores que cinco cm.  

LeBlanc et al. (2002a) utilizaram o método da palpação cervical e uterina 

transretal para determinar o diâmetro e relacioná-lo à detecção de processos 

infecciosos uterinos e concluíram que técnicos que diagnosticam processos 

inflamatórios baseados na palpação uterina transretal somente ou avaliando critérios 

outros que não a mensuração dos diâmetros uterinos e cervical realizam um grande 

número de diagnósticos falso positivos e tratam animais que não necessitam causando 

grandes despesas aos produtores. Okano e Tomizuka (1987) e Sheldon et al. (2006) 

afirmaram que o método ultrassonográfico possui a vantagem de ser o método de 

avaliação uterina mais exato que a palpação retal, objetivo e não invasivo, tendo como 

vantagem a realização de um diagnóstico em tempo real. Concluíram ainda, que o 

método é eficiente na avaliação da involução uterina no puerpério através da 

mensuração dos diâmetros cervical e uterino e da visualização da presença ou não de 

fluidos no lúmen. Mateus et al. (2002) afirmaram que a mensuração uterina por 

ultrassonografia é um método de fácil realização e permite uma comparação de 

resultados confiáveis entre animais. 

A determinação da presença de líquido intrauterino aumentado embora subjetivo 

por não haver na literatura científica uma padronização, constitui um método confiável, 

com boa especificidade para o diagnóstico da endometrite após a terceira semana pós-

parto (MATEUS et al., 2002; KASIMANICKAM et al., 2004; BARLUND et al., 2008; 

ORAL et al., 2009). 

 A ultrassonografia Doppler vem sendo empregada na medicina para realização 

de estudos hemodinâmicos do útero e do ovário durante o ciclo menstrual em mulheres 

férteis (STEER et al., 1990) e inférteis (STEER et al., 1994), bem como para verificação 

das causas de perdas gestacionais (FERREIRA et al., 2007), e ainda é utilizada para 

monitoramento da vascularização ovariana e uterina em programas de fertilização in 

vitro (FIV) e transferência de embriões (TE) humanos (COULAM et al., 1994; YANG et 

al., 1999; PAN et al., 2004).  
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2.5.3 Exame citológico 

 

 

  Gilbert et al. (1998) e Kasimanickan et al. (2004) defendem, assim como 

Cordeiro et al. (1989) que a citologia endometrial ao contrário da biópsia uterina é um 

método prático, menos oneroso e eficiente para a avaliação dos processos infecciosos 

uterinos, ressaltando ainda que os neutrófilos são a principal linha de defesa do 

endométrio.  

Kasimanickan et al. (2004) realizaram um trabalho pioneiro para avaliação dos 

métodos de diagnóstico das infecções uterinas por meio da utilização da citologia 

endometrial e da verificação da presença de fluidos uterinos pelo método 

ultrassonográfico. Esses autores estabeleceram que a porcentagem de neutrófilos em 

um processo infeccioso uterino inicial entre os dias 20 e 33 pós-parto e entre os 34 a 47 

dias pós-parto eram, respectivamente, superiores a 18% e 10%. Concluíram, através de 

correlações com índices reprodutivos como intervalo entre partos, número de 

inseminações e dias em aberto, que esta condição, assim como a detecção de fluidos 

uterinos acarretariam prejuízos na performance reprodutiva. Estas constatações 

confirmaram estudos anteriores que destacaram serem os neutrófilos as primeiras e 

mais importantes células fagocitárias recrutadas da circulação periférica para o lúmen 

uterino durante um processo infeccioso local (ZERBE et al., 2002). Zerbe et al. (2003) 

ainda verificaram que a interleucina 8 era responsável por esta migração de neutrófilos 

para o útero. 

Em outro estudo, Kasimanickan et al. (2005) compararam a eficiência do método 

de colheita por meio do lavado uterino e pela escova citológica, para avaliar a citologia 

endometrial, com o intuito de diagnosticar a endometrite não aparente em vacas no 

puerpério. Evidenciaram que os resultados obtidos pela técnica da escova citológica 

foram superiores na detecção de animais com endometrite, indicando que este é um 

meio mais consistente e confiável de colheita que aquela do lavado uterino para avaliar 

a citologia endometrial em vacas no puerpério.  
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2.5.4 Histeroscopia 

 

 

A histeroscopia  permite a inspeção da superfície endometrial e a detecção de 

sinais de inflamação. Na histeroscopia convencional, com o uso de CO2 em humanos, a 

endometrite crônica em humanos é caracterizada pela presença de regiões de 

hiperemia, localizada ou espalhadas pela cavidade, apresentando um aspecto 

semelhante ao da superfície de um morango (CRAVELLO et al., 1997). As lesões 

podem também aparecer com o aspecto de placas esbranquiçadas friáveis que 

sangram facilmente (DOTTO et al., 2003). No entanto, áreas avermelhadas no 

endométrio podem ser resultado do rompimento de vasos sanguíneos causados pela 

distensão com CO2, de variações hormonais, hipertensão, doenças auto imunes e 

outras causas (FRASER; HICKEY, 2000). Recentemente, o uso de solução salina para 

distender a cavidade uterina em humanos se tornou o método de escolha, uma vez que 

não causa maiores efeitos sobre a microcirculação do endométrio, proporciona uma 

distensão mais suave além da lavagem continua da cavidade uterina, constituindo 

então um método mais confiável de avaliação histeroscópica (INDMAN, 2000; 

CICINELLI et al., 2003). Cicinelli et al. (2005) encontraram sensibilidade e 

especificidade de 91,8% e 92,9%, respectivamente, para o diagnóstico por 

histeroscopia fluida de endometrite crônica em humanos baseados na observação de 

edema e hiperemia da mucosa. Cicinelli et al. (2010) reportaram correlação significante 

entre o uso da histeroscopia fluida e da histopatologia para o diagnóstico da 

endometrite crônica em mulheres. Babacan et al. (2014) notaram haver grande 

concordância entre o diagnóstico firmado através de ultrassonografia transvaginal e a 

histeroscopia para processos patológicos no útero de pacientes humanas. Madoz et al. 

(2010) utilizando-se da histeroscopia convencional com uso de CO2 como meio 

distensor viram na técnica uma ferramenta valorosa para o entendimento das afecções 

com sede no útero de bovinos. 
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2.6 TRATAMENTO 

 

 

 Apesar dos conhecidos prejuízos ocasionados pela endometrite na indústria 

leiteira, o tratamento desta enfermidade ainda é alvo de considerável controvérsia entre 

médicos veterinários, particularmente a respeito de que terapia utilizar, que vacas tratar 

ou mesmo a respeito da validade do tratamento (GILBERT, 1992). 

Segundo LeBlanc et al. (2002b) nestes casos, o princípio geral do tratamento 

envolve a parada e a resolução do processo inflamatório que causa prejuízos à 

fertilidade, afirmando então que praticamente os tratamentos tem como objetivo reduzir 

a carga de microrganismos patogênicos e auxiliar os processos de defesa e reparo 

uterinos. 

Uma grande variedade de tratamentos para endometrites já foram relatados, 

incluindo antibióticos locais ou sistêmicos, prostaglandinas F2α (PGF2α) ou estradiol 

(LEBLANC et al., 2002b; GRUNERT; BIRGEL; VALE, 2005). Enquanto Drilich et al. 

(2005), Heuwieser et al. (2000), Kasimanickan et al. (2005) e Galvão et al. (2009) 

defendem o uso da utilização de análogos de PGF2α para o tratamento de catarros 

genitais em suas diferentes intensidades. Relatou-se que o tratamento em que é feita a 

utilização de PGF2α causa efeitos deletérios ao desempenho reprodutivo, aumentando 

os dias em aberto em aproximadamente 20 dias quando comparados a animais não 

tratados, além de ocasionar aos 150 dias uma menor taxa de prenhêz (LEBLANC et al., 

2002b; MEJIA; LACAU-MENGIDO, 2005). Haimerl et al. (2002) após avaliarem 68 

trabalhos envolvendo o uso de PGF2α no tratamento de infecções uterinas em análise 

de medicina baseada em evidências concluíram que esta não constitui uma alternativa 

interessante.  

LeBlanc et al. (2002b) afirmaram que os melhores resultados de tratamentos 

para endometrite foram observados quando estes foram realizados entre 26 e 33 dias 

pós parto. 
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Grunert, Birgel e Vale (2005) e Goshen e Shpigel (2006) afirmam que a utilização 

da infusão intrauterina de Cloridrato de Tetraciclina, um antibiótico de baixo custo, 

constitui um tratamento eficiente para os casos de endometrites. A administração 

intrauterina de Cefapirina, medicamento conhecido por não produzir resíduos no leite 

quando utilizado desta maneira, também foi caracterizado como uma forma eficiente de 

tratamento para a endometrite (LEBLANC et al., 2002b; KASIMANICKAM et al., 2005). 

O Ceftioufur, tido como medicamento de eleição nos EUA para tratamento da metrite 

puerperal, quando administrado pela via intramuscular pode ser efetivo para o 

tratamento dos catarros genitais por gerar concentrações séricas e locais efetivas 

(DRILLICH et al., 2006). 
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3 OBJETIVOS 
 

 

Este trabalho tem como objetivos avaliar e comparar a eficiência de tratamentos 

para as endometrites de graus II e III em vacas leiteiras e comprovar o benefício do 

emprego de condutas terapêuticas para a resolução desta enfermidade causadora de  

prejuízos à indústria leiteira. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

4.1 PROPRIEDADES VISITADAS 

 

 

Foram realizadas visitas em 3 propriedades leiteiras nas quais existia a prática 

do controle das datas de cobertura e parição dos animais. Os municípios onde foram 

realizadas visitas para colheita de material foram São Pedro, SP; Bragança Paulista, SP 

e Turvelândia, MG.  

 

 

4.2 BOVINOS FÊMEAS DA RAÇA HOLANDESA SUBMETIDAS AO EXAME CLÍNICO 

E EXAME ESPECÍFICO DO TRATO REPRODUTIVO 

 

 

Foram utilizadas neste estudo 120 vacas de aptidão leiteira da raça Holandesa, 

provenientes de fazendas leiteiras dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Estas 

fêmeas bovinas apresentavam-se no puerpério entre 25 e 35 dias pós-parto e 

manifestavam endometrite atestadas por histeroscopia e designadas como graus II ou 

III.  

Estes animais foram alocados de forma aleatória em 4 grupos experimentais 

constituídos de 30 animais. Estes eram o grupo “c” ou controle, que não receberam 

qualquer tratamento; o grupo I que recebeu infusão intrauterina de Oxitetraciclina; grupo 

II, tratado com infusão intrauterina de Cefapirina, Grupo III com injeções subcutâneas 

de Ceftiofur (Tabela 1). 
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4.3 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

Na primeira visita, os animais selecionados por se enquadrarem nos critérios 

acima mencionados, após serem submetidos à avaliação clínica geral, avaliação 

ginecológica e colheita de material para exame microbiológico, receberam o tratamento 

de acordo com o grupo ao qual foram designados de maneira aleatória, com um 

intervalo de 7 dias foi realizada uma segunda visita e repetido o exame ginecológico, os 

bovinos que permanecerem enfermos foram submetidos a uma nova aplicação do 

tratamento, mantendo-se a terapia designada ao grupo experimental ao qual 

pertenciam, na terceira visita, 14 dias após a primeira intervenção, o procedimento 

realizado ao sétimo dia foi repetido; ao vigésimo oitavo dia os animais foram avaliados 

pra determinar o sucesso ou falha terapêutica do tratamento (Tabela 1). 

O tratamento instituído ao grupo I envolveu 1 infusão intrauterina de 20 ml de 

Oxitetraciclina a 20%, produto comercial Terramicina® LA. Os animais do grupo II 

receberam uma infusão intrauterina de 500mg de cefapirina, produto comercial 

Metricure®, os animais do grupo III 1 injeção subcutânea de Ceftiofur (CCFA) 6,6 

mg/Kg de peso vivo, produto comercial Excede® (Tabela 1). 
 
Tabela 1 - Grupos experimentais e desenho do estudo  
 
Grupo/tratamento Visita I Visita II Visita III Vista IV 

Grupo C - - - - 

Grupo I  OT OT OT - 

Grupo II  CE CE CE - 

Grupo III  C C C - 
Legenda: C: controle; OT: Oxitetraciclina; CE: Cefapirina; C: Ceftiofur. 
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4.4 AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO 

 

 

A eficiência do tratamento foi avaliada quanto à regressão do quadro clínico. 

Neste sentido avaliou-se  o escore de condição corporal; a capacidade do tratamento 

era exercer efeito sobre o processo de involução uterina, realizado através da 

monitoração por ultrassonografia das dimensões uterinas; o efeito do tratamento sobre 

a presença e a característica de conteúdo intrauterino; a ação do tratamento sobre o 

padrão hemodinâmico do útero; sobre o escore de avaliação uterina por histeroscopia; 

sobre a proporção de polimorfonucleares (PMN) identificados no exame de citologia 

endometrial; na proporção de animais curados ao fim do experimento e sobre a 

velocidade de cura de cada tratamento, avaliada pelo número de aplicações 

necessárias para se alcançar o resultado desejado. 

 

 

4.5 EXAME GINECOLÓGICO 

 

 

4.5.1 Inspeção   

 

  

 Os animais eram avaliados quanto a possíveis alterações de constituição, hábito, 

atitude e condições de nutrição. Avaliou-se o escore de condição corporal (ECC) 

utilizando-se do sistema de escale de 5 pontos conforme descrito por Edmonson et al. 

(1989). Procurou-se na região perineal e circunvizinhança (base da cauda e laterais dos 

ísquios), na metade posterior da coxa e nos pelos vulvares a presença de vestígios de 

muco ou secreção de fluxo vaginal. Observou-se modificações do volume, forma, 

posição e comprometimento da estrutura da vulva, além da presença de retrações e 
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cicatrizes dos lábios vulvares. A exposição da mucosa vulvo-vestibular era realizada 

com ligeiro afastamento da rima vulvar com fins de avaliar a coloração desta, 

investigava-se a presença de vesículas e pústulas. 

 
 

4.5.2 Exploração Clínica da cérvix e Útero por Palpação Retal 

 

 

 Em sequência à inspeção era realizada a avaliação clínica do sistema genital 

feminino por palpação retal conforme o proposto por Grunert, Birgel e Vale (2005).  

 O braço protegido com luva e adequadamente lubrificado com mucilagem de 

carboxi-metil-celulose era introduzido no reto do bovino. O exame se iniciava com o 

encontro da cérvix, da bifurcação e da prega intercornual e quando possível o 

tracionamento do conjunto para a cavidade pélvica. Realizava-se a palpação dos 

cornos uterinos, ovários, evidenciando formações que caracterizassem sua função, 

como folículos ou corpo lúteo e as formações anatômicas anexas aos órgãos genitais, 

ligamentos, artérias e veias. 

 Para a avaliação da cérvix procurava-se avaliar a presença de algumas 

alterações morfológicas como aumento de volume simétrico, aumentos de volume 

assimétricos e localizados, além disso, o examinador notava se a cérvix estava sem 

aderências, de modo que se encontrasse livre na cavidade pélvica e pudesse ser 

tracionada em todas as direções. 

 Ao examinar o útero procurava-se verificar a posição do útero dentro da 

cavidade, o seu tamanho, a simetria de seus cornos e a consistência do órgão. A 

notação relativa ao tamanho do útero era feita utilizando a notação “E” que era 

graduado de acordo com o demonstrado no quadro 1. 
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Quadro 1 - Graduação referente ao tamanho do útero à palpação retal 
 
Notação Espessura 

EI Pouco espesso ou pequeno 

EII Espessura ou tamanho médio 

EIII Espesso ou de tamanho grande 

EIV Muito espesso 

EV Volumoso 

EVI Muito volumoso 

   Fonte: (GRUNERT et al., 2005) 
  

 Os cornos uterinos eram classificados em simétricos e assimétricos. A notação 

referente a essas observações eram “s” nos casos de simetria, “As” nos casos de 

assimetria, à intensidade destes casos era atribuída 3 variantes: pequena (+--), 

moderada (++-) e grande (+++). Neste momento quando possível reconhecia-se o 

corno que havia gestado ou pré-gravídico, geralmente portador de uma pequena 

assimetria. A consistência do útero era representada pela letra “C”, sendo “CI” útero 

permanentemente flácido ou seja, não se contraía  sob estímulos de palpação, “CII” 

útero reagente, contraía e em seguida relaxava e “CIII” útero sob enérgica e prolongada 

contração. 

 

4.5.3 Inspeção Indireta da Vagina  

 

 

 Para a realização da inspeção indireta da vagina, um espéculo vaginal tubular de 

Götze, 38 x 4 cm, de aço inox, era utilizado para se induzir uma pneumo-vagina para a 

realização da observação endoscópica da cavidade. Para este fim o instrumento era  
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previamente lavado com água, detergente e com auxílio de uma esponja, era flambado 

em uma bandeja de aço inox utilizando-se álcool como combustível e resfriado com 

solução antisséptica a base de iodophor bem diluída, que garantia a lubrificação no 

momento em que o aparato era introduzido na vagina do animal, previamente 

submetido a higienização da região perineal e da vulva. A higienização da fêmea era 

realizada com a utilização de papel toalha. 

 Com o auxílio do endoscópio avaliava-se a projeção vaginal da cérvix (portio 

vaginalis cervicis) quanto à condição do óstio vaginal da cérvix, que pode encontrar-se 

pérvio ou fechado (figura 1). Quando aberto, a abertura era graduada com a utilização 

de números arábicos como sugerido por Grunert, Birgel e Vale (2005) conforme mostra 

o quadro 2. 

 

 
Figura 1 - Exemplos de observação endoscópica da projeção vaginal da cérvix  
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Quadro 2 - Graus de abertura e características do óstio cervical 
  
Notação Abertura e característica do óstio do canal cervical 

0 O orifício do canal cervical apresenta-se fechado 

1 Abertura semelhante a um canudo (aproximadamente 3mm de diâmetro) 

2 Abertura semelhante a um lápis (aproximadamente 3mm de diâmetro) 

3 Abertura semelhante a um dedo (aproximadamente 15mm de diâmetro) 

4 Abertura semelhante a dois dedos (aproximadamente 30mm de diâmetro) 

5 Abertura semelhante a três dedos (aproximadamente 45mm de diâmetro) 

   Fonte: (GRUNERT; BIRGEL; VALE, 2005) 
 

 

 

 A coloração da mucosa vaginal era avaliada levando-se em conta as 

observações feitas na vagina e principalmente na região do fórnix vaginal destacando-

se particularidades de cor sobre a projeção vaginal da cérvix, a graduação foi realizada 

utilizando-se as cinco primeira letras maiúsculas do alfabeto remetendo as variadas 

colorações da mucosa e seus significados conforme o proposto por Grunert, Birgel e 

Vale (2005). (Quadro 3). 
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Quadro 3 - Coloração da mucosa vaginal e da projeção vaginal da cérvix e características 
 
Notação Coloração da Mucosa/Aspecto Condição/Característica 

A Coloração rósea esmaecida/ rósea 

pálida 

(Anêmica) 

B Rósea - sem sinais de irritação ou 

processo inflamatório 

(normal) 

C Róseo avermelhada (Hiperemia – cio ou processo 

inflamatório) 

D Fórnix de cor vermelha, rubor (Hiperemia dos processos inflamatórios) 

E Vermelha intensa 

Vermelha limitada as pregas do 

canal cervical 

A letra P é adicionada a notação 

quando houver prolapso 

(Condição patológica/ processo 

inflamatório intenso) 

 

(Prolapso dos anéis de Burdi) 

   Fonte: (GRUNERT; BIRGEL; VALE, 2005) 
 
  

 

O grau de umidade da cérvix era avaliado e a notação referente a este era feita 

com algarismos romanos de acordo com o proposto por Grunert, Birgel e Vale (2005) 

como demonstra o quadro 4. 
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Quadro 4 - Coloração da mucosa vaginal e da projeção vaginal da cérvix e características   
 
Notação  Grau de umidade Ocorrência e significado 

I Mucosa seca, pegajosa Displasia e hipoplasia ovariana em 

novilhas 

II Pequeno grau de umidade, muco 

menos viscoso 

Inicio e final do interestro 

III Grau de umidade moderado da 

mucosa; mucosa brilhante/luzidia 

No interestro suspeita-se de endometrite 

IV Intensa umidade da mucosa; 

cordões de muco viscoso entre 

porção ventral e dorsal da vagina 

Pró-estro 19 e 20 dia do entre ciclo e pró-

estro 1 a 4 dia do ciclo 

V Acúmulo de líquido na cavidade 

vaginal . 

Avaliação do líquido 

   Fonte: (GRUNERT; BIRGEL; VALE, 2005) 
 

 

 

 Quando encontrada secreção alterada ou condição V, esta era classificada com 

as primeiras cinco letras minúsculas do alfabeto conforme o proposto por Grunert, 

Birgel e Vale (2005) e demonstrado no quadro 5. 
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Quadro 5 - Característica e aspecto da secreção vaginal 
 
Notação  Secreção vaginal 

n    (a) Transparente 

mt  (b) Turva 

mp (c) Mucopurulenta 

p    (d) Purulenta 

s     (e) Sanguinolenta  

   Fonte: (GRUNERT; BIRGEL; VALE, 2005) 
 

 

4.5.4 Exame Ultrassonográfico 

 

 

 Os bovinos triados foram submetidos ao exame ultrassonográfico do trato 

reprodutivo por via trans-retal, com aparelho da Sonosite® modelo M-Turbo®. Neste 

exame eram avaliados os diâmetros cervical e dos cornos uterinos, a presença e a 

característica de acúmulo de fluido intrauterino anormal e as características 

hemodinâmicas de endométrio e mesométrio.  

As dimensões uterinas foram avaliadas em exames seriais de acordo com a 

técnica descrita por Meira Jr et al. (2012) com o intuito de observar um possível efeito 

de tratamento sobre a involução uterina dos animais enfermos (Figuras 2 e 3). A 

presença anormal de fluido no lúmen uterino (FIU) era classificada quando a coleção 

liquida resultava na observação de um diâmetro luminal em torno de 0,5 cm + 0,1 

(Figura 4). A característica do conteúdo intraluminal era caracterizada como anecoica 

ou hiperecogênica, sendo os crescentes graus de ecogenicidade e o aumento da 
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densidade do líquido assim caracterizado associados com secreção de natureza 

purulenta, de acordo com o proposto por DesCoteaux, Gnemmi e Colloton (2010) 

(Figura 5). 

A avaliação do padrão hemodinâmico do tecido uterino pela técnica colorimétrica 

(modo color doppler), utilizada para reconhecer alterações hemodinâmicas associadas 

ao estado gestacional, foi neste trabalho adaptada para estabelecer paralelo com o 

grau do processo inflamatório que atinge o útero e assim avaliar o efeito do tratamento 

sobre os padrões hemodinâmicos e da inflamação do endométrio assim por vir. 

Os procedimentos envolveram a avaliação subjetiva da vascularização do 

endométrio e do mesométrio conforme o descrito por Ginther (2007) (Figuras 6 a 10). 
 
 
Figura 2 - Mensuração em centímetros do diâmetro cervical por ultrassonografia 
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Figura 3 - Mensuração em centímetros do diâmetro dos cornos uterinos por ultrassonografia 
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Figura 4 - Caracterização da presença de fluido Intrauterino em quantidade anormal, evidenciada pela 

coleção de material anecóico no lúmen de ambos os cornos uterinos, causando uma 
expansão de 0,43 cm na luz do corno uterino esquerdo (C) 
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Figura 5 - Caracterização de conteúdo hiperecogênico intrauterino (CHIU) 
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Figura 6 - Caracterização de escore 0 para a avaliação subjetiva do padrão de vascularização do 

mesométrio (M) e 0 para endométrio (círculos vermelhos) pela técnica de avaliação 
colorimétrica, em modo color doppler 
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Figura 7 - Caracterização de escore 1 para a avaliação subjetiva do padrão de vascularização do 

mesométrio 0 para endométrio pela técnica de avaliação colorimétrica, em modo color 
doppler 
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Figura 8 - Caracterização de escore 2 para a avaliação subjetiva do padrão de vascularização do 

mesométrio e escore 0 para endométrio pela técnica de avaliação colorimétrica, em modo 
color doppler 
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Figura 9 - Caracterização de escore 3 para a avaliação subjetiva do padrão de vascularização do 

mesométrio (m) e escore 1 para endométrio (e) pela técnica de avaliação colorimétrica, em 
modo color doppler 
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Figura 10 - Caracterização de escore 4 para a avaliação subjetiva do padrão de vascularização do 
mesométrio (m) e escore 2 para endométrio (e) pela técnica de avaliação colorimétrica, em 
modo color doppler 

 

 
 

 

4.5.5 Avaliação histeroscópica 

 

 

A técnica utilizada no estudo foi a histeroscopia fluida. O exame foi realizado 

com o auxílio de um endoscópio rígido (430 mm de comprimento e 6 mm de diâmetro 

externo), equipado com 2 canais, um para a passagem de solução fisiológica, utilizado 

como meio distensor do lúmen uterino e outro pelo qual poderiam ser coletadas 

amostras citológicas e microbiológicas, o endoscópio foi introduzido na vagina e guiado 



56 

 

através da cérvix por palpação transretal. Solução fisiológica foi infundida até que o 

lúmen ficasse expandindo o suficiente para que fosse realizada a exploração do órgão. 

A presença de catarro mucopurulento ou purulento lesões inflamatórias de mucosa 

foram consideradas como sinais de endometrite de acordo com o proposto por Madoz 

et al. (2010). Após cada exame a ótica era lavada com água, os canais de trabalhos 

eram escovados com uma escova flexível de 0,20mm de diâmetro por 75cm de 

comprimento; imersa em detergente enzimático HS-Enzyme® da marca Strattner® 

conforme instruções do fabricante e depois desinfetada por imersão em acido 

peracético Peroxylife® da marca Bell-Type® conforme instruções do fabricante.  

Com o intuito de avaliar o efeito de tratamento sobre a saúde do endométrio, foi 

elaborado para este trabalho uma gradação de caráter qualitativo para se avaliar a 

intensidade do processo inflamatório. Para tanto as observações foram classificadas 

em escores de 0 a 3, sendo 0 atribuído às mucosas saudáveis e sem qualquer 

alteração e 3 às mucosas com grau maior de inflamação e alterações luminais que iam 

de presença de pus, fibrina e hiperemia (Figuras 11 a 14). A solução fisiológica 

recuperada após o exame permitiu avaliação macroscópica, citológica e microbiológica 

do lavado uterino. 
 
 
Figura 11 - Histeroscopia fluida. Caracterização de escore 0 de endoscopia, mucosa saudável sem 

presença de pus 
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Figura 12 - Histeroscopia fluida. Caracterização de escore 1 de endoscopia, mucosa com lesões 
aparentes, marcadas por regiões hiperêmicas sem presença de acúmulo de maiores 
quantidades de pus, compatível com observações feitas em animais em processo de 
convalescência 

 

 

 
 
 
 
Figura 13 - Histeroscopia fluida. Caracterização de escore 2 de endoscopia, mucosa edemaciada com 

lesões aparentes, marcadas por regiões hiperêmicas podendo haver presença de acúmulo 
de pus 
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Figura 14 - Histeroscopia fluida. Caracterização de escore 3 de endoscopia, mucosa edemaciada com 
lesões aparentes, marcadas por hiperemia disseminada, com presença de grande acúmulo 
de pus, podendo estar a mucosa coberta por pus e fibrina 

 

 
 

 

4.5.6 Citologia Endometrial 

 

 

Para esta avaliação as amostras foram colhidas com o auxílio do endoscópio. 

Uma alíquota do meio distensor, NaCl 0,9% estéril, recuperado ao fim da histeroscopia 

fluida foi utilizada. 150 µL foram transferidos para uma câmara de citocentrífuga e as 

amostras foram centrifugadas em uma lâmina de vidro para microscopia a 

aproximadamente 550 rpm por 6 min de acordo com o processo descrito por Gilbert et 

al. (2005). O esfregaço resultante foi então corado com kit Panótica®. A avaliação da 

citologia uterina foi realizada através da contagem com diferenciação de 100 células, 

sob aumento de 400X, em um microscópio óptico da marca Olympus modelo CX31, 

para a determinação da porcentagem de células polimorfonucleares neutrófilos 

(%PMN). Para esta contagem a lâmina foi totalmente avaliada com fim de selecionar 

uma área representativa, dando preferência àquelas em que não houvesse 

sobreposição de células (Figura 15). As amostras foram processadas no laboratório de 

pesquisa do departamento de clínica médica da FMVZ-USP. 
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Figura 15 - Lâmina de citologia endometrial. Avaliação consiste na determinação da porcentagem de 
células polimorfonucleares neutrófilos 

 

 
Legenda: Esfregaço de células endometriais: obeserva-se PMN (seta cheia); célula epitelial (seta vazia) 

 

 

4.5.7 Exame microbiológico 

 

 

O material utilizado no exame microbiológico foi colhido com o auxílio do 

endoscópio. Uma alíquota do meio distensor, NaCl 0,9% estéril, recuperado ao fim da 
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histeroscopia fluida foi utilizada para este fim. A solução salina estéril utilizada como 

meio de distensão foi infundida pelo canal de trabalho do endoscópio, previamente 

desinfetado com ácido peracético antes do exame,  recuperada para o recipiente de 

origem sem que o seu conteúdo tivesse contato com o meio exterior. O frasco era então 

vedado e refrigerado até o processamento no laboratório de pesquisa do departamento 

de clínica médica da FMVZ-USP. A alíquota de 500 µL foi colhida na proximidade de 

um bico de bulsen, com a utilização de ponteiras autoclavadas para este fim e 

adicionada em caldo tioglicolato (DIFCO ®), e foram mantidas em refrigeração de 2˚ a 

10˚ C e posteriormente enviadas ao Laboratório de Bacteriologia Geral do Instituto 

Biológico do Estado de São Paulo. Para realização do isolamento e identificação 

bacteriana, 10 µL da suspensão das amostras de lavado uterino em caldo tioglicolato 

foram semeados em ágar sangue de carneiro 5%, incubados por 72 horas a 37ºC em 

condições de microaerofilia.  Após o período de incubação havendo proliferação 

bacteriana neste meio, foram observadas as características morfológicas das colônias 

como tamanho, forma, coloração, presença e tipo de hemólise. A seguir, foi realizada a 

bacterioscopia, corando-se pelo método de Gram esfregaços das diferentes colônias, 

onde ao microscópio foram observadas a morfologia, a disposição das células e as 

características tintoriais ao Gram (TRABULSI; ALTERTHUM, 2008). As espécies 

bacterianas foram identificadas de acordo com Quinn et al. (2005) e Koneman et al. 

(2008) através das provas bioquímicas. 

 

 

4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 
 

Antes das análises propriamente ditas, os dados não binários foram analisados 

em relação à presença de informações discrepantes (“outliers”) e normalidade dos 

resíduos (Shapiro-Wilk). Quando a premissa de normalidade não foi atendida, a 

transformação logarítmica foi necessária. Estes dados foram então analisados de 
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acordo com o PROC MIXED para modelos mistos (SAS Inst. Inc., Cary, NC), tendo os 

momentos de coleta (0, 7, 14 e 28 dias) como medidas repetidas. 

Para essas análises, dentre as estruturas de covariância testadas, a que melhor 

se ajustou ao modelo estatístico foi escolhida baseado no menor valor do critério de 

informação Akaike corrigido (AICC) (WANG; GOONEWARDENE, 2004). O modelo 

incluiu efeito fixo de Tratamento, de Tempo (dias) e a interação entre Tempo e 

Tratamento. Efeito de Bloco, formado em função das 3 fazendas visitadas, foi incluído 

no modelo como efeito aleatório. Adicionalmente, as comparações de médias entre os 

tratamentos e entre os tempos foram realizadas através do teste de Tukey. 

Se os dados não atenderam às premissas estatísticas, mesmo após 

transformação, foram então submetidos à estatística não paramétrica de ordem, pelo 

teste de Kurskal-Wallis, segundo PROC NPAR1WAY também do SAS. Neste caso 

particular, não foi possível estudar a interação entre Tempo e Tratamento. 

Já os dados binários, "resposta ao tratamento, cura ou não”, “presença de 

acúmulo de fluido intra uterino” e “presença de conteúdo hiperecogênico intrauterino”   

foram analisados de acordo com o PROC GLIMMIX para modelos também mistos, mas 

com distribuição diferente da normal (SAS Inst. Inc., Cary, NC). Também neste caso, o 

modelo incluiu as mesmas medidas repetidas e os mesmo efeitos fixos e aleatórios 

utilizados para a análise dos dados não binários, como descrito anteriormente. A 

diferença é que para estes dados foi utilizada a distribuição do tipo binária. 

Para os dados das variáveis “escore de avaliação subjetiva de perfusão de 

endométrio”  e “escore avalição histeroscópica”, utilizou-se as mesmas condições que 

os dados binários (PROC GLIMMIX do SAS), exceto que as distribuições utilizadas 

foram a de Poisson e Multinomial, respectivamente. 

Para a análise de correlação entre as variáveis, utilizou-se o PROC CORR do 

SAS, pelo teste de correlação de Spearmann para variáveis que não apresentassem a 

distribuição normal.  

Para todos os teste realizados foi adotado o nível de significância de 5%. 
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5 RESULTADOS  
 

 

Os resultados obtidos durante o estudo estarão compilados neste capitulo em 

tabelas e gráficos. 

 

 

5.1 GRUPOS EXPERIMENTAIS 

 

 

 Conforme foi descrito nos materiais e métodos, a medida em que os animais 

curavam-se da enfermidade eram retirados do experimento e inseridos no manejo 

reprodutivo da fazenda, por este motivo o números de animais em cada grupo 

experimental diminuiu ao longo do experimento. O número de animais em cada grupo 

experimental por tempo está descrito na tabela 2. Dois animais do grupo controle não 

tiveram condições de ser avaliados por uma quarta vez, um animal veio a óbito e o 

outro foi retirado do estudo em função da instalação de aderências extensas no trato 

reprodutivo. O comportamento do universo amostral ao longo do tempo pode ser 

observado no gráfico 1. 

 
Tabela 2 - Número amostral dos grupos experimentais nos 4 tempos  
 

Tempo	   Controle	   Ceftiofur	   Cefapirina	   Oxitetraciclina	  

1	   30	   30	   30	   30	  

2	   30	   30	   30	   30	  

3	   19	   19	   19	   17	  

4	   9	   8	   10	   7	  
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Gráfico 1 - Comportamento do número amostral dos grupos experimentais ao longo o experimento 
 

 
 
 
 

5.2 CORRELAÇÃO ENTRE OS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA SAÚDE UTERINA 

 

 

 A utilização do escore de avaliação uterina por histeroscopia fluida apresentou 

correlação positiva com as outras técnicas diagnósticas empregadas no estudo. 

Apresentou correlação de 0,42, para P = 0,0001 com a citologia endometrial e 

apresentou correlação com as demais avaliações ultrassonográficas, a descrição das 

correlações pode ser observada na tabela 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0	  

5	  

10	  

15	  

20	  

25	  

30	  

35	  

1	   2	   3	   4	  
Tempo	  

Número	  amostral	  

Controle	  

Ceftiofur	  

Cefapirina	  

Oxitetraciclina	  



64 

 

 
Tabela 3 - Correlação entre a histeroscopia e os demais métodos diagnósticos 
 

Escore	  de	  Histeroscopia	  

Citologia	  endometrial	   0,42	   P	  =	  0,0001	  

CHIU	   0,30	   P	  =	  0,0001	  

EMES	   0,29	   P	  =	  0,0001	  

Cerv	   0,27	   P	  =	  0,0001	  

FIU	   0,25	   P	  =	  0,0001	  

Legenda: CHIU = presença de conteúdo hiperecogênico intra uterino; EMES = escore de vascularização 
de mesométrio; Cerv = mensuração em cm do diâmetro cervical; FIU = presença de 
quantidades anormais de fluido intrauterino 

 
 
 
 

5.3 ESCORE DE CONDIÇÃO CORPORAL (ECC) 

 

 

 Houve efeito da interação entre tratamento e tempo para o ECC . Observou-se 

que à terceira coleta, o grupo tratado com Cefapirina apresentou um escore de 

condição corporal menor do que o dos animais tratados com Ceftiofur (P = 0,027) 

(Tabela 4). 
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Tabela 4 - Análise do efeito de tratamento, tempo e interação entre tempo e tratamento sobre o ECC ao 

longo do experimento 
 

	  

Tratamentos	  

	   	   	  Tempo	   Controle	   Ceftiofur	   Cefapirina	   Oxitetraciclina	   Média	   dp	   P	  

1	   2,62	   2,58	   2,58	   2,56	   2,58	   0,22	   0,790	  

2	   2,57	   2,65	   2,58	   2,59	   2,60	   0,27	   0,817	  

3	   2,70ab	   2,74a	   2,50b	   2,57ab	   2,63	   0,31	   0,027	  

4	   2,55	   2,59	   2,40	   2,39	   2,49	   0,36	   0,553	  

Geral	   2,62	   2,64	   2,54	   2,56	   2,58	   0,27	   0,139	  

Trat	   P	  =	  0,139	   tempo	   P	  =	  0,136	   trat*tempo	   P	  =	  0,006	   	  

	  Legenda: Letras diferentes em uma coluna indicam diferença entre tempos; letras diferentes em uma 
linha indicam diferença entre tratamentos observada em um determinado tempo; dp = desvio 
padrão da média; P = significância; Trat = efeito de tratamento; tempo = efeito de tempo e 
trat*tempo = efeito da interação entre tempo e tratamento 

 

5.4 EXAME ULTRASSONOGRÁFICO 

 

 

5.4.1 Mensuração  do diâmetro cervical 

  

 

 Não houve efeito de tratamento sobre o diâmetro cervical, o gráfico 2 permite a 

visualização do comportamento semelhante da variável entre os grupos ao longo do 

experimento. Notou-se no entanto, que o tempo exerceu um efeito de diminuição das 

medidas, para P = 0,0001 (Tabela 5). 
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Gráfico 2 - Comportamento das medidas em cm do diâmetro cervical ao longo do experimento 
 

 
 
 
Tabela 5 - Efeito de tratamento, tempo e interação entre tempo e tratamento sobre a medida em cm do 

diâmetro cervical ao longo do experimento 
 

	  

Tratamentos	  

	   	  Tempo	   Controle	   Ceftiofur	   Cefapirina	   Oxitetraciclina	   Média	   dp	  

1	   3,91	   3,82	   3,86	   4,02	   3,90a	   0,79	  

2	   3,63	   3,17	   3,82	   3,33	   3,50b	   0,78	  

3	   3,50	   3,46	   3,59	   3,26	   3,46b	   0,76	  

4	   3,55	   3,35	   3,68	   3,66	   3,56b	   0,74	  

Geral	   3,69	   3,48	   3,77	   3,59	   3,64	   0,79	  

Trat	   P	  =	  0,294	   Tempo	   P	  =	  0,0001	   trat*tempo	   P	  =	  0,296	  

	  Legenda: Letras diferentes em uma coluna indicam diferença entre tempos; letras diferentes em uma 
linha indicam diferença entre tratamentos observada em um determinado tempo; dp = desvio 
padrão da média; P = significância; Trat = efeito de tratamento; tempo = efeito de tempo e 
trat*tempo = efeito da interação entre tempo e tratamento 
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5.4.2 Mensuração  do diâmetro de corno uterino esquerdo 

 

 

 Não houve efeito de tratamento, tempo ou da interação entre tratamento e tempo 

sobre a medida em centímetros do diâmetro do corno uterino esquerdo (Tabela 6). 

 
Tabela 6 - Efeito de tratamento, tempo e interação entre tempo e tratamento sobre a medida em cm do 

diâmetro corno uterino esquerdo ao longo do experimento 
 

	  

Tratamentos	  

	   	  Tempo	   Controle	   Ceftiofur	   Cefapirina	   Oxitetraciclina	   Média	   Dp	  

1	   2,81	   2,93	   2,79	   3,00	   2,88	   0,70	  

2	   2,60	   2,60	   3,11	   2,52	   2,71	   0,69	  

3	   2,66	   2,73	   2,85	   2,53	   2,70	   0,62	  

4	   2,79	   2,64	   2,69	   3,18	   2,80	   0,79	  

Geral	   2,71	   2,74	   2,90	   2,75	   2,78	   0,69	  

Trat	   P	  =	  0,625	   Tempo	   P	  =	  0,172	   trat*tempo	   P	  =	  0,071	  

	  Legenda: Letras diferentes em uma coluna indicam diferença entre tempos; letras diferentes em uma 
linha indicam diferença entre tratamentos observada em um determinado tempo; dp = desvio 
padrão da média; P = significância; Trat = efeito de tratamento; tempo = efeito de tempo e 
trat*tempo = efeito da interação entre tempo e tratamento 

 

 

5.4.3 Mensuração  do diâmetro de corno uterino direito 

 

 

 Foi observado o efeito do tempo sobre o diâmetro das medidas em centímetros 

do corno uterino, direito para P = 0,023 (Tabela 7). No entanto o teste de tukey não teve 

sensibilidade para identificar exatamente a fonte da diferença. Não foi observado efeito 

de tratamento ou da interação entre tratamento e tempo sobre a variável. 
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Tabela 7 - Efeito de tratamento, tempo e interação entre tempo e tratamento sobre a medida em cm do 
diâmetro do corno uterino direito ao longo do experimento 

 

	  

Tratamentos	  

	   	  Tempo	   Controle	   Ceftiofur	   Cefapirina	   Oxitetraciclina	   Média	   Dp	  

1	   2,77	   2,65	   2,88	   2,98	   2,82	   0,67	  

2	   2,49	   2,62	   3,08	   2,44	   2,67	   0,72	  

3	   2,57	   2,69	   2,70	   2,61	   2,64	   0,61	  

4	   2,87	   2,60	   2,86	   2,59	   2,60	   0,54	  

Geral	   2,58	   2,64	   2,90	   2,68	   2,71	   0,67	  

Trat	   P	  =	  0,058	   Tempo	   P	  =	  0,023	   trat*tempo	   P	  =	  0,168	  

	  Legenda: Letras diferentes em uma coluna indicam diferença entre tempos; letras diferentes em uma 
linha indicam diferença entre tratamentos observada em um determinado tempo; dp = desvio 
padrão da média; P = significância; Trat = efeito de tratamento; tempo = efeito de tempo e 
trat*tempo = efeito da interação entre tempo e tratamento 

 

 

5.4.4 Presença de fluido intrauterino (FIU) 

 

 

Foi observado o efeito de tempo sobre a porcentagem de animais identificados 

com a presença de acúmulo anormal de fluido intrauterino, ao início do experimento 

observou-se a diminuição da quantidade de animais identificados com FIU, à terceira 

coleta observou-se o aumento na proporção de animais e na quarta coleta a 

porcentagem igualou-se à da primeira coleta (P = 0,024). Não foram encontrados 

efeitos de tratamento ou da interação entre tratamento e tempo sobre a variável. Houve 

correlação de 0,31 (P = 0,003) entre a observação da presença de FIU e quantidade de 

aplicações necessárias para resolução do quadro de endometrite (Tabela 8). 
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Tabela 8 - Efeito de tratamento, tempo e interação entre tempo e tratamento sobre a proporção 
expressada em porcentagem de animais identificados com presença de fluido intrauterino 
em quantidades anormais ao longo do experimento 

 

 

	  

Tratamentos	  

	  

	  

Tempo	   Controle	   Ceftiofur	   Cefapirina	   Oxitetraciclina	   Média	   dp	  

1	   50,00	   66,66	   91,30	   66,66	   68,42a	   46,73	  

2	   40,00	   54,16	   52,00	   42,30	   47,00b	   50,16	  

3	   56,25	   50,00	   70,59	   57,14	   58,73ab	   49,62	  

4	   88,88	   75,00	   80,00	   57,14	   76,47a	   43,07	  

Trat	   P	  =	  0,263	   Tempo	   P	  =	  0,004	   trat*tempo	   P	  =	  0,656	   	  

Legenda: Letras diferentes em uma coluna indicam diferença entre tempos; letras diferentes em uma 
linha indicam diferença entre tratamentos observada em um determinado tempo; dp = desvio 
padrão da média; P = significância; Trat = efeito de tratamento; tempo = efeito de tempo e 
trat*tempo = efeito da interação entre tempo e tratamento 

 

 

 

 

5.4.5 Presença de conteúdo hiperecogênico intrauterino (CHIU) 

 

 

Não houve efeito de tratamento, tempo ou da interação entre tratamento e tempo 

sobre a observação da presença de CHIU na ultrassonografia do trato reprodutivo das 

fêmeas bovinas examinadas ao longo do experimento (Tabela 9). 
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Tabela 9 - Efeito de tratamento, tempo e interação entre tempo e tratamento sobre a proporção 
expressada em porcentagem de animais identificados com presença de conteúdo 
hiperecogênico intrauterino ao longo do experimento 

 

	  

Tratamentos	  

	  

	  

Tempo	   Controle	   Ceftiofur	   Cefapirina	   Oxitetraciclina	   Média	   dp	  

1	   45,83	   33,33	   65,22	   62,50	   51,58	   50,24	  

2	   36,00	   45,83	   44,00	   23,08	   48,52	   48,23	  

3	   25,00	   31,25	   70,58	   28,57	   49,31	   49,32	  

4	   44,44	   37,50	   50,00	   42,86	   44,11	   50,39	  

Trat	   P	  =	  0,124	   tempo	   P	  =	  0,124	   trat*tempo	   P	  =	  0,267	   	  

Legenda: Letras diferentes em uma coluna indicam diferença entre tempos; letras diferentes em uma 
linha indicam diferença entre tratamentos observada em um determinado tempo; dp = desvio 
padrão da média; P = significância; Trat = efeito de tratamento; tempo = efeito de tempo e 
trat*tempo = efeito da interação entre tempo e tratamento 

 

 

5.4.6 Avaliação subjetiva da vascularização do endométrio pelo método 
colorimétrico (modo color doppler)  

 

 

 

Não foi observado em nenhum dos tempos efeito do tratamento sobre os 

escores da avaliação da vascularização do endométrio por ultrassonografia pelo 

método colorimétrico (modo color doppler) (Tabela 10). 
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Tabela 10 - Efeito de tratamento sobre a avaliação do padrão vascular de endométrio 
 

	  

Tratamentos	  

	   	   	  Tempo	   Controle	   Ceftiofur	   Cefapirina	   Oxitetraciclina	   Média	   dp	   P	  

1	   0,13	   0,27	   0,33	   0,10	   0,21	   0,58	   0,205	  

2	   0,07	   0,03	   0,10	   0,00	   0,05	   0,26	   0,298	  

3	   0,10	   0,21	   0,11	   0,00	   0,10	   0,39	   0,356	  

4	   0,11	   0,25	   0,20	   0,14	   0,17	   0,52	   0,938	  

Legenda: Letras diferentes em uma linha indicam diferença entre tratamentos observada em um 
determinado tempo; dp = desvio padrão da média; P = significância 

 

 

 

 

5.4.7 Avaliação subjetiva da vascularização do mesométrio pelo método 
colorimétrico (modo color doppler)  

 

 

 Houve efeito de tempo sobre os escores de avaliação da vascularização do 

mesométrio ao início do experimento observou-se a diminuição dos escores de 

vascularização de mesométrio, à terceira coleta observou-se o aumento na proporção 

de animais e na quarta coleta porcentagem igualou-se à da primeira coleta (P = 0,043).  

Não foram encontrados efeitos de tratamento ou da interação entre tratamento e tempo 

sobre a variável (Tabela 11). 
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Tabela 11 - Efeito de tratamento sobre a avaliação do padrão vascular de mesométrio 
 

	  

Tratamentos	  

	   	  Tempo	   Controle	   Ceftiofur	   Cefapirina	   Oxitetraciclina	   Média	   Dp	  

1	   1,70	   2,13	   2,03	   1,76	   1,91a	   1,39	  

2	   1,86	   1,48	   1,63	   1,03	   1,50b	   1,16	  

3	   1,63	   1,84	   1,84	   1,65	   1,74ab	   1,30	  

4	   1,67	   1,63	   1,90	   1,43	   1,68ab	   1,27	  

Geral	   1,74	   1,80	   1,84	   1,45	   1,71	   1,29	  

Trat	   P	  =	  0,486	   tempo	   P	  =	  0,043	   trat*tempo	   P	  =	  0,542	  

	  Legenda: Letras diferentes em uma coluna indicam diferença entre tempos; letras diferentes em uma 
linha indicam diferença entre tratamentos observada em um determinado tempo; dp = desvio 
padrão da média; P = significância; Trat = efeito de tratamento; tempo = efeito de tempo e 
trat*tempo = efeito da interação entre tempo e tratamento 

 

 

 

 

5.5 HISTEROSCOPIA FLUIDA 

 

 

 Houve efeito de tempo sobre o escore de avaliação uterina por histeroscopia, os 

valores de escore diminuíram em relação ao início do experimento (P = 0,0001). Não 

foram observados efeitos de tratamento ou da interação entre tratamento e tempo sobre 

a variável (Tabela 12). O comportamento da variável entre os grupos ao longo do 

experimento está demonstrado no gráfico 3. 

 

 

 



73 

 

  
Tabela 12 - Efeito de tratamento e tempo sobre a avaliação uterina por histeroscopia 
 

	   Tratamentos	   	   	   	  

Tempo	   Controle	   Ceftiofur	   Cefapirina	   Oxitetraciclina	   Média	   Dp	   P	  

1	   2,73	   2,73	   2,80	   2,77	   2,76a	   0,43	   0,897	  

2	   1,76	   1,69	   1,73	   1,55	   1,68b	   1,24	   0,800	  

3	   2,05	   1,16	   1,42	   1,29	   1,49b	   1,23	   0,059	  

4	   2,22	   1,63	   1,10	   1,71	   1,65b	   1,28	   0,361	  

	   	  

Tempo	   P	  =	  0,0001	  

	   	   	   	  Legenda: Letras diferentes em uma coluna indicam diferença entre tempos; letras diferentes em uma 
linha indicam diferença entre tratamentos observada em um determinado tempo; dp = desvio 
padrão da média; P = significância; tempo = efeito de tempo  

 
 
 
Gráfico 3 - Comportamento dos escores de avaliação uterina por histeroscopia ao longo do experimento 
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5.6 CITOLOGIA ENDOMETRIAL 

 

 

Foi observado o efeito de tempo sobre a porcentagem de PMN no exame de 

citologia endometrial, ao início do experimento observou-se a diminuição da 

porcentagem de PMN (P = 0,0001) (Tabela 12). Ao tempo da quarta coleta foram 

encontrados efeitos de tratamento sobre a variável, os animais tratados com Ceftiofur e 

Cefapirina apresentaram menores porcentagens de PMN ao exame de citologia 

endometrial do que os animais do grupo controle (Gráfico 4). O comportamento da 

variável entre os grupos ao  longo do experimento está demonstrado no gráfico 5. 

  

 

 
Tabela 12 - Efeito de tratamento e tempo sobre a porcentagem de PMN no exame de citologia 

endometrial 
 

	  

Tratamentos	  

	   	   	  Tempo	   Controle	   Ceftiofur	   Cefapirina	   Oxitetraciclina	   Média	   Dp	   P	  

1	   51,72	   47,41	   43,04	   51,33	   48,25a	   30,71	   0,683	  

2	   29,41	   30,41	   35,38	   33,71	   32,24b	   29,09	   0,963	  

3	   36,61	   15,28	   21,61	   25,47	   24,71b	   24,39	   0,186	  

4	   38,89a	   20,29b	   10,56b	   26,83ab	   24,13b	   25,10	   0,028	  

	   	  

Tempo	   P	  =	  0,0001	  

	   	   	   	  Legenda: Letras diferentes em uma coluna indicam diferença entre tempos; letras diferentes em uma 
linha indicam diferença entre tratamentos observada em um determinado tempo; dp = desvio 
padrão da média; P = significância; tempo = efeito de tempo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 

 

 
Gráfico 4 - Efeito de tratamento sobre a porcentagem de PMN no exame de citologia endometrial ao 

tempo 4. 
 

 
Legenda: Letras diferentes indicam diferença entre tratamentos; P = significância  
 
Gráfico 5 - Comportamento da porcentagem de PMN no exame de citologia endometrial ao longo do 

experimento 
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5.7 EXAME MICROBIOLÓGICO 

 

 

As amostras submetidas ao exame microbiológico apresentaram isolamentos de 

um ou mais microrganismos. Entre estes foram isoladas bactérias do gênero Bacillus, 

leveduras, Truperella pyogenes, Staphylococcus intermedius, Escherichia coli, 

Streptococcus sp., Proteus sp., Staphylococcus aureus, enterobactérias e Serratia sp. 

(Gráfico 6). 

 
 
Gráfico 6 - Proporção de animais positivos para isolamentos por microrganismo  
 

 
 

 

O isolamento de Trueperella pyogenes teve correlação de 0,33 para P = 0,0003 

com escore de vascularização do endométrio. 

O isolamento de Leveduras teve correlação de 0,26 para P = 0,01 com a 

observação da presença do acúmulo anormal da presença de quantidade de fluido 

intrauterino anormal. 
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5.8 DIAGNÓSTICO DE CURA POR HISTEROSCOPIA 

 

 

Foi observado efeito do tempo sobre a proporção em porcentagem de animais 

diagnosticados como curados pela técnica de histeroscopia, notou-se que a cada 

exame o número de animais curados aumentou existindo diferença para todos os 

tempos de coleta (P = 0,0001), constatou-se também efeito de tratamento ao quarto 

tempo de coleta  (P =  0,042) (Tabela 13). Ao fim do experimento notou-se que todos os 

tratamentos alcançaram quantidade de cura maior do que os animais do grupo controle, 

no entanto os tratamentos não apresentaram diferenças das taxas de sucesso entre si 

(Gráfico 7).  
 
 
 
Tabela 13 - Efeito de tratamento e tempo sobre a proporção em porcentagem de cura diagnosticada por 

histeroscopia  
 

	  

Tratamentos	  

	   	   	  Tempo	   Controle	   Ceftiofur	   Cefapirina	   Oxitetraciclina	   Média	   Dp	   P	  

1	   0	   0	   0	   0	   0d	   0	   -‐	  

2	   36,66	   36,67	   40,00	   43,33	   39,17c	   49,01	   0,941	  

3	   56,67	   73,33	   66,67	   76,67	   68,33b	   46,71	   0,295	  

4	   63,33b	   86,67a	   90,00a	   86,66a	   81,67a	   38,86	   0,042	  

	  

	  	  	   Tempo	   P	  =	  0,0001	  

	   	   	   	  Legenda: Letras diferentes em uma coluna indicam diferença entre tempos; letras diferentes em uma 
linha indicam diferença entre tratamentos observada em um determinado tempo; dp = desvio 
padrão da média; P = significância; tempo = efeito de tempo  
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Gráfico 7 - Efeito de tratamento sobre a porcentagem de cura diagnosticada por histeroscopia fluida 
 

 
Legenda: Letras diferentes indicam diferença entre tratamentos; P = significância 
 

 

 

5.9 APLICAÇÕES DE MEDICAMENTOS 

 

 

 Não foram observadas diferenças entre as médias das quantidades de 

aplicações de tratamentos para alcançar a cura entre os grupos (Tabela 14). 
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Tabela 14 - Efeito de tratamento sobre a quantidade de aplicações de tratamento necessárias para atingir 
a cura diagnosticada por histeroscopia 

 

	  

Média	   dp	  

Controle	   2,33	   1,30	  

Ceftiofur	   2,03	   1,03	  

Cefapirina	   2,07	   1,08	  

Oxitetraciclina	   1,93	   1,05	  

	  

P	  =	  0,717	  

	  Legenda: Letras diferentes em uma coluna indicam diferença entre tratamentos; dp = desvio padrão da 
média; P = significância 

 

 

 

  



80 

 

6 DISCUSSÃO 
 

 

 

 O presente trabalho teve por finalidade avaliar e comparar a eficiência de 

tratamentos para endometrites em vacas leiteiras e comprovar o benefício do emprego 

de condutas terapêuticas para a resolução desta enfermidade. Para tanto, foi tomada 

abordagens inéditas nesse tipo de ensaio clínico, não há na literatura científica 

especializada qualquer relato de estudo de avaliação de saúde uterina que envolvam a 

visualização indireta da mucosa uterina e sua resposta ao tratamento; poucos estudos 

são os que proveem um relato tão seriado e detalhado da resposta do tecido 

endometrial ao emprego  de condutas terapêuticas para a enfermidade; raros também 

são os estudos que envolvam a comparação das condutas terapêuticas a um grupo 

controle. 

   

6.1 GRUPOS EXPERIMENTAIS 

 

 

 Conforme foi descrito nos materiais e métodos, a medida em que os animais 

curavam-se da enfermidade eram retirados do experimento por exigência dos 

produtores para que os animais fossem então reinseridos no manejo reprodutivo da 

fazenda. Por este motivo, o números de animais em cada grupo experimental diminuiu 

ao longo do experimento. Esta característica do estudo gerou em algumas variáveis 

algum confundimento estatístico, mas ainda assim permitiu a geração de informações 

valiosas para o entendimento desta enfermidade e de seu tratamento. 
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6.2 CORRELAÇÃO ENTRE OS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA SAÚDE UTERINA 

 

 

 No presente estudo o método diagnóstico definitivo, utilizado como critério para 

inclusão, bem como para o critério de avaliação de sucesso ou falha na conduta 

terapêutica empregada, foi a histeroscopia fluida. Recentemente, o uso de solução 

salina para distender a cavidade uterina em humanos se tornou o método de escolha, 

uma vez que não causa maiores efeitos sobre a microcirculação do endométrio, 

proporciona uma distensão mais suave além da lavagem continua da cavidade uterina 

(INDMAN, 2000; CICINELLI et al., 2003). Cicinelli et al. (2005) encontraram 

sensibilidade e especificidade de 91,8% e 92,9%, respectivamente, para o diagnóstico 

por histeroscopia fluida de endometrite crônica em humanos baseados na observação 

de edema e hiperemia da mucosa. Cicinelli et al. (2010) reportaram correlação 

significante entre o uso da histeroscopia e da histopatologia para o diagnóstico da 

endometrite crônica em mulheres. Babacan et al. (2014) notaram haver grande 

concordância entre o diagnóstico firmado através de ultrassonografia transvaginal e a 

histeroscopia para processos patológicos no útero de pacientes humanas. Madoz et al. 

(2010) utilizando-se da histeroscopia convencional com uso de CO2 como meio 

distensor viram na técnica uma ferramenta valorosa para o entendimento das afecções 

com sede no útero de bovinos.  

Neste trabalho, a utilização do escore de avaliação uterina por histeroscopia 

fluida apresentou correlação positiva com as outras técnicas diagnósticas empregadas 

no estudo e permitiu estabelecer o diagnóstico detalhado e preciso da endometrite. 

Garantiu portanto a avaliação da cavidade uterina, excluindo diagnósticos falso 

positivos, observado em animais que apresentam a eliminação de catarros genitais em 

função de cervicites, cistites ou vulvo-vaginites. O método permitiu a observação de 

conteúdo purulento in loco, além da caracterização detalhada de lesões em mucosa.  
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6.3 ESCORE DE CONDIÇÃO CORPORAL (ECC) 

  

 O escore de condição corporal é obtido através da soma de avaliações 

subjetivas visuais e tácteis da quantidade de gordura subcutânea em uma vaca 

(EDMONSON et al., 1989). O ECC se apresenta portanto como uma ferramenta de 

controle do rebanho, que permite a análise da condição de reserva energética dos 

animais e do status nutricional do rebanho assim por vir (HOEDEMAKER; PRANGE; 

GUNDELACH, 2009). Variações com diminuição do ECC no periparto são associadas 

com diminuição da fertilidade e um aumento à predisposição para a manifestação de 

enfermidades como metrite, endometrite, doenças podais, deslocamento de abomaso e 

doenças metabólicas (KIM; SUH, 2003; HOEDEMAKER; PRANGE; GUNDELACH, 

2009).  Domecq et al. (1997) notaram que naturalmente ocorre uma diminuição mais 

pronunciada do ECC entre a 4 e 8 semana após o parto.  

Frente ao conhecimento do aumento da predisposição a enfermidades causadas 

por baixos valores de ECC no periparto e que infecções uterinas são responsáveis por 

diminuição da ingestão de matéria seca (WITTROCK et al., 2011). No presente estudo, 

procurou-se um efeito da melhora clínica de um quadro de endometrite sobre a variável. 

Observou-se efeito da interação entre tratamento e tempo para o ECC . À terceira 

coleta, o grupo tratado com Cefapirina apresentou um escore de condição corporal 

menor do que o dos animais tratados com Ceftiofur (P = 0,027). No entanto não foi 

encontrada explicação para esta observação. 

 

 

  



83 

 

6.4 EXAME GINECOLÓGICO 

 

 

6.4.1 Ultrassonografia 

 

 

A ultrassonografia foi neste trabalho utilizada como uma das ferramentas 

utilizadas com o fim de avaliar o efeito dos tratamentos sobre o trato reprodutivo das 

fêmeas bovinas. Após o parto, o útero encontra-se muito aumentado, medindo 

aproximadamente 1 metro em comprimento e pesando de 8 a 10 kg. Em geral, a 

involução macroscópica do útero em escala logarítimica em aproximadamente 3 a 5 

semanas pós-parto, período em que o útero deverá pesar aproximadamente 0,9 kg e o 

diâmetro do corno uterino pré-gravídico deverá medir menos que 5 cm (GIER; MARION, 

1968). A involução da cérvix por sua vez ocorre mais lentamente, completando o 

processo por volta das 4 a 6 semanas pós-parto (MORROW et al., 1966). A involução 

normal do trato genital é fundamental para a saúde uterina. O estabelecimento da 

prenhez depois do parto depende do retorno anatômico e funcional do trato genital a 

um estado semelhante ao anterior a gestação (MATEUS et al., 2002). Slama et al. 

(1991) e Mateus et al. (2002) provaram que um quadro de infecção uterina proporciona 

a uma involução retardada do útero no puerpério. Por esta razão Wehrend et al. (2003) 

ressaltaram a importância da avaliação da involução uterina e cervical para auxiliar na 

diferenciação entre manifestações patológicas e fisiológicas. Os bovinos submetidos a 

diferentes tratamentos para endometrite avaliados neste trabalho não manifestaram 

efeitos de tratamento sobre a involução do diâmetro cervical, sobre a involução do 

corno uterino esquerdo e nem sobre a do corno uterino direito. No entanto notou-se que 

o tempo exerceu um efeito de diminuição das medidas do diâmetro cervical (P = 

0,0001). LeBlanc et al. (2002b) não encontraram efeitos de tratamento para endometrite 

sobre a involução macroscópica do útero ou da cérvix apreciada pela palpação retal.  

Em condições de normalidade o puerpério em fêmeas bovinas envolve 

secreções altas concentrações de prostaglandina (PGF2α) uterina, que acabam por 
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voltar a níveis basais por volta dos 10 a 20 dias pós-parto (EDQVIST; KINDAHL; 

STABENFELDT, 1978; ELEY et al., 1981), a amplitude e duração dessa liberação é 

negativamente correlacionada com o tempo de involução; em condição doentia essa 

correlação é positiva (KINDAHL et al., 1992) e o tipo de prostaglandina envolvida é 

diferente, neste caso temos maiores concentrações de PGE2 um eicosanoide 

imunoativo, envolvido com o processo inflamatório (SLAMA; VAILLANCOURT; GOFF, 

1991). Mateus et al. (2002) especulou que a PGE2 estivesse envolvida com a involução 

uterina retardada e com o aumento da prevalência e persistência de bactérias 

patogênicas encontradas no útero de vacas doentes. Frente a este argumento 

compreende-se que a utilização de moléculas com efeito antibiótico tenham participado 

da resolução da enfermidade sem ter efeito sobre a sequela do processo inflamatório 

sobre a involução uterina.  

A determinação da presença de líquido intrauterino aumentado embora subjetivo 

por não haver na literatura científica uma padronização, constitui um método confiável, 

com boa especificidade para o diagnóstico da endometrite após a terceira semana pós-

parto (MATEUS et al., 2002; KASIMANICKAM et al., 2004; BARLUND et al., 2008; 

ORAL et al., 2009; MEIRA JR et al., 2012). Mateus et al. (2002) relataram grande 

quantidade de resolução espontânea de acúmulo de quantidade anormal de fluido 

intrauterino em casos de endometrite com intensidade moderada, porém 

diagnosticados os animais pelos autores com maior gravidade não mostraram 

tendência a resolução. Foi observado inicialmente um comportamento semelhante nos 

animais tratados neste trabalho, houve efeito de tempo sobre a porcentagem de 

animais identificados com a presença de acúmulo anormal de fluido intrauterino, que ao 

início do experimento observou-se a diminuição da quantidade de animais identificados 

com FIU, no entanto, à terceira coleta observou-se o aumento na proporção de animais 

e na quarta coleta a porcentagem igualou-se à da primeira coleta (P = 0,024). Neste 

caso observamos um confundimento estatístico em função do encolhimento do número 

amostral, nota-se que os animais com casos mais graves, com maior refratariedade ao 

tratamento, necessitaram de mais aplicações, foram justamente os animais que 

compunham em maior proporção os animais dos grupos nos tempos de coleta 3 e 4. 

Corroborando esta interpretação dos resultados observamos que houve correlação 
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positiva (P = 0,003) entre a observação da presença de FIU e quantidade de aplicações 

necessárias para resolução do quadro de endometrite, desta forma os animais que 

chegassem a precisar de mais aplicações corriam maior risco de apresentar FIU. Não 

foram encontrados quaisquer efeitos sobre a característica do conteúdo intrauterino, 

porém é válido lembrar que esta variável remete à caracterização da propriedade de 

ecogenicidade de FIU.  

A ultrassonografia Doppler vem sendo empregada na medicina para realização 

de estudos hemodinâmicos do útero e do ovário durante o ciclo menstrual em mulheres 

férteis (STEER et al., 1990) e inférteis (STEER et al., 1994), bem como para verificação 

das causas de perdas gestacionais (FERREIRA et al., 2007), e ainda é utilizada para 

monitoramento da vascularização ovariana e uterina em programas de fertilização in 

vitro (FIV) e transferência de embriões (TE) humanos (COULAM et al., 1994; YANG et 

al., 1999; PAN et al., 2004). Garante portanto uma visão das alterações fisiológicas e 

patológicas na circulação sanguínea do útero (BOLLWEIN et al., 2000). O modo color 

Doppler permite a estimativa subjetiva do grau de vascularização do tecido avaliado, 

fornecendo imagens coloridas do fluxo sanguíneo (GINTHER; MATHEW, 2004). Não há 

relatos da utilização da ultrassonografia Doppler (modo color Doppler) para a avaliação 

de condições mórbidas no endométrio de vaca. Neste trabalho foi feita uma adaptação 

do modelo proposto por Ginther (2007) para avaliação subjetiva de alterações 

hemodinâmicas uterinas ligadas ao ciclo estral e a gestação.  Durante o experimento 

poucos animais manifestaram alterações do escore de avaliação subjetiva da 

vascularização endométrio, mas as poucas observações permitiram encontrar 

correlação positiva com o isolamento de Trueperella pyogenes (P = 0,0003). O escore 

de avaliação subjetiva da vascularização do mesométrio apresentou correlação positiva 

com o escore de avaliação histeroscópica (P = 0,0001). No entanto não foi observado 

efeito de tratamento, somente o tempo contou como um fator de abrandamento das 

alterações hemodinâmicas associadas à inflamação do tecido. Na análise desta 

variável novamente foi percebido o confundimento estatístico em função do 

encolhimento do número amostral. Observou-se uma diminuição inicial das médias do 

escore e conforme sobravam somente animais com quadros mais graves houve o 

aumento das médias.  
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6.4.2 Histeroscopia 

 

O escore de avaliação uterina por histeroscopia rendeu a este experimento 

observações detalhadas da condição da cavidade ao exame inicial e durante sua 

evolução para cura ou falha. A avaliação em si não oferecia diagnóstico pontual como 

saudável ou doente, oferecia a graduação da observação de lesões compatíveis com 

inflamação, que em um momento posterior pelo critério do estudo serviria para 

selecionar os animais com pontuação de 2 e 3 como doentes e os animais com 0 e 1 

como saudáveis. Neste contexto, houve efeito de tempo sobre o escore, os valores de 

escore diminuíram em relação ao início do experimento (P = 0,0001). Não foram 

observados efeitos de tratamento ou da interação entre tratamento e tempo sobre a 

variável. LeBlanc et al. (2002b); Mateus et al. (2002) e DuBuc et al. (2011) 

acompanharam animais diagnosticados com endometrite sem tratamento relataram um 

abrandamento cronológico dos sinais clínicos em grade parte dos animais avaliados por 

um período de tempo. 

 

 

6.4.3 Citologia endometrial 

 

 

Gilbert et al. (2005) e Kasimanickam et al. (2004) defendem, assim como 

Cordeiro et al. (1989) que a citologia endometrial ao contrário da biópsia uterina é um 

método prático, menos oneroso e eficiente para a avaliação dos processos infecciosos 

uterinos, ressaltando ainda que os neutrófilos são a principal linha de defesa do 

endométrio.  

Kasimanickan et al. (2004) estabeleceram que a porcentagem de neutrófilos 

estabelecida em um exame de citologia endometrial compatível com um processo 

infeccioso uterino entre os dias 20 e 33 pós-parto e entre os 34 a 47 dias pós-parto 

eram, respectivamente, superiores a 18% e 10%. Estas constatações confirmaram 

estudos anteriores que destacaram serem os neutrófilos as primeiras e mais 
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importantes células fagocitárias recrutadas da circulação periférica para o lúmen uterino 

durante um processo infeccioso local (ZERBE et al., 2002). DuBuc et al. (2010) 

investigaram a porcentagem de animais que apresentavam catarro genital e 

endometrite citológica e encontraram apenas de 36% a 38% de concordância, 

provaram a fragilidade de um diagnóstico de endometrite firmado sobre a manifestação 

de catarro genital que pode estar ligado a outras entidades mórbidas como cistite, 

vaginites e cervicites, firmaram neste estudo o conceito de que o diagnóstico de 

inflamação endometrial depende da avaliação citológica. Madoz et al. 2013 relataram 

não haver influência das variações hormonais ligadas ao ciclo estral sobre as 

proporções de PMN recuperadas em amostras de citologia endometrial, comprovando 

assim a confiabilidade do método para a avaliação do status inflamatório do 

endométrio.  

Neste trabalho, foi observado o efeito de tempo sobre a porcentagem de PMN no 

exame de citologia endometrial, ao início do experimento observou-se a diminuição da 

porcentagem de PMN (P = 0,0001). A tendência de abrandamento dos sinais 

inflamatórios ligadas a passagem do tempo foi observada também para esta variável. A 

técnica de estabelecimento do diagnóstico de endometrite através do método leva em 

consideração esta característica tendo diferentes pontos de corte para animais 

avaliados entre os dias 20 e 33 pós-parto e entre os 34 a 47 dias pós-parto 

(KASIMANICKAM et al., 2004). No entanto, não há trabalhos que façam a quantificação 

deste efeito sobre a porcentagem de PMN nem do efeito da utilização de 

medicamentos. Notou-se que ao tempo da quarta coleta foram encontrados efeitos de 

tratamento sobre a variável, os animais tratados com Ceftiofur e Cefapirina 

apresentaram menores porcentagens de PMN ao exame de citologia endometrial do 

que os animais do grupo controle. Segundo LeBlanc et al. (2002b) o princípio geral do 

tratamento envolve a parada e a resolução do processo inflamatório que causa 

prejuízos à fertilidade, afirmando então que praticamente os tratamentos tem como 

objetivo reduzir a carga de microrganismos patogênicos e auxiliar os processos de 

defesa e reparo uterinos. Os tratamentos que envolviam o uso de Ceftiofur e Cefapirina 

aparentemente auxiliaram os processos de reparo pois os animais tratados com estes 

medicamentos apresentaram menores indícios de inflamação à citologia endometrial ao 
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fim do experimento. O grupo tratado com Oxitetraciclina não apresentou diferença em 

relação ao grupo controle, Foldi et al. (2006) afirmaram que o medicamento possuía 

efeito irritante em mucosa, provavelmente neste caso o efeito terapêutico sobre o 

agressor não causou diminuição da resposta de defesa do endométrio. 

 

 

6.4.4 Microbiologia 

 

 

Griffin et al. (1974) provaram que na 6a semana pós-parto a presença de 

bactérias no útero já denota infecção uterina. Santos, Gilbert e Bicalho (2011) por sua 

vez estabeleceram a existência de microbiota uterina em animais saudáveis. 

  De forma geral, os patógenos mais comumente associados com manifestação 

clínica de doenças uterinas são ambientais e não específicos, que causam infecções 

mistas, entre estes figuram com maior importância Trueperella pyogenes, Escherichia 

coli, Fusobacterium spp, Prevotella melaninogenicus, Proteus spp e Streptococcus α 

hemolítico (GRIFFIN et al., 1974; WILLIAMS et al., 2005; GRUNERT; BIRGEL; VALE, 

2005). Trueperlla pyogenes e Escherichia coli possuem maior prevalência quando 

comparada aos outros patógenos, 49% e 37% dos casos de infecções uterinas 

respectivamente (WILLIAMS et al., 2005). Madoz et al. (2014) questionou o valor do 

exame microbiológico como método diagnóstico das endometrite. No presente estudo o 

exame microbiológico foi utilizado com o fim de esclarecer quais espécies estavam 

envolvidas na manifestação das endometrites e procurar associações com possíveis 

interferências com os resultados dos tratamentos. Foram isoladas bactérias do gênero 

Bacillus, leveduras, Truperella pyogenes, Staphylococcus intermedius, Escherichia coli, 

Streptococcus sp., Proteus sp., Staphylococcus aureus, enterobactérias e Serratia sp. 

As leveduras foram reportadas como um agente associado às endometrites crônicas 

em mulheres (CICINELLI et al., 2008). Neste trabalho as leveduras foram encontradas 

em grande proporção (22,5%) e seu isolamento apresentou correlação positiva com a 

detecção da presença de FIU, porém não há relação de causa provada, podendo o 

acúmulo de fluido intrauterino simplesmente ser uma condição conveniente para a 
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proliferação de leveduras. O isolamento de Trueperella pyogenes apresentou 

correlação com o padrão de inflamação uterino identificado ao se avaliar a 

vascularização de endométrio pelo método ultrassonográfico colorimétrico. 

 

 

6.5 DIAGNÓSTICO DE CURA E EFICIÊNCIA 

 

Uma grande variedade de tratamentos para endometrites já foram relatados, 

incluindo antibióticos locais ou sistêmicos, prostaglandinas F2α (PGF2α) ou estradiol 

(LEBLANC et al., 2002b; GRUNERT; BIRGEL; VALE, 2005). Enquanto Drilich et al. 

(2005); Heuwieser et al. (2000); Kasimanickan et al. (2005) e Galvão et al. (2009) 

defendem o uso da utilização de análogos de PGF2α para o tratamento de catarros 

genitais em suas diferentes intensidades. Relatou-se que o tratamento em que é feita a 

utilização de PGF2α causa efeitos deletérios ao desempenho reprodutivo, aumentando 

os dias em aberto em aproximadamente 20 dias quando comparados a animais não 

tratados, além de ocasionar aos 150 dias uma menor taxa de prenhez (LEBLANC, et 

al., 2002b; MEJIA; LACAU-MENGIDO, 2005). Haimerl, Arlt e Heuwieser (2012) após 

avaliarem 68 trabalhos envolvendo o uso de PGF2α no tratamento de infecções uterinas 

em análise de medicina baseada em evidências concluíram que esta não constitui uma 

alternativa interessante.  

Gilbert (1992) afirmou que apesar dos conhecidos prejuízos ocasionados pela 

endometrite na indústria leiteira, o tratamento desta enfermidade ainda é alvo de 

considerável controvérsia entre médicos veterinários e questionou a dificuldade de 

escolher qual terapia utilizar, que vacas tratar ou mesmo se era valido tratar. Os 

resultados obtidos nesta pesquisa por sua vez provaram que todos os tratamentos aqui 

utilizados obtiveram uma taxa de cura diagnosticada pela histeroscopia pelo menos 

23% maior que a do grupo controle. Em um ensaio clínico Dubuc et al. (2011) 

encontraram 63% de cura espontânea, enquanto LeBlanc et al. (2002b) encontraram 

77% de auto cura. Os animais selecionados para o grupo controle do presente ensaio 

clínico apresentaram 63,33% de cura, caracterizando assim uma proporção 
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consideravelmente inferior a dos animais submetidos a tratamentos, justificando o 

emprego de condutas terapêuticas em caso de endometrites. 

Grunert, Birgel e Vale (2005); Goshen e Shpigel (2006) e Sheldon e Noakes 

(1998) afirmam que a  utilização da infusão intrauterina de Tetraciclina, um antibiótico 

de baixo custo, constitui um tratamento eficiente para os casos de endometrite. Foldi et 

al. (2006) caracterizaram o emprego da tetraciclina como o mais tradicional tratamento 

antimicrobiano para endometrite, porém questionaram a possível diminuição da 

sensibilidade dos patógenos uterinos à molécula. Os resultados observados neste 

experimento comprovam a eficácia da utilização da Oxitetraciclina, como tratamento 

das endometrites, não oferecendo argumentação que corrobore a especulação de que 

o principio ativo seja incapaz de auxiliar o organismo do bovino na resolução da 

enfermidade. No entanto, o medicamento não apresentou efeito sobre a resposta 

inflamatória endometrial interpretada pelo efeito sobre a proporção de PMN nas células 

recuperadas em um exame de citologia endometrial, o que sugere alguma irritação da 

mucosa endometrial causada pelo fármaco. 

A administração intrauterina de Cefapirina, medicamento conhecido por não 

produzir resíduos detectáveis no leite quando utilizado desta maneira, foi caracterizado 

como uma forma eficiente de tratamento para a endometrite, melhorando a saúde 

uterina e a função reprodutiva (LEBLANC et al., 2002b; KASIMANICKAM et al., 2005). 

Neste experimento observamos melhora na condição clínica e efeito significativo no 

status inflamatório do endométrio. Kasimanckam et al. (2005) trataram animais 

diagnosticados com endometrite citológica e encontraram melhora de eficiência 

reprodutiva, sugerindo que encontraram também efeito do tratamento sobre a citologia 

endometrial.  

O Ceftiofur, tido como medicamento de eleição nos EUA para tratamento da 

metrite puerperal, quando administrado pela via intramuscular gera concentrações 

séricas e locais efetivas, maiores que o os níveis de concetração inibitória mínima 

estabelecidos em literatura científica para os microrganismos comumente associados 

com infecções uternas (DRILLICH et al., 2006). Drillich et al. (2001) e Chenault et al. 

(2004) relataram resultados que comprovaram a superioridade do uso de Ceftiofur 

frente as outras condutas e aconselharam a utilização do medicamento para o 
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tratamento das metrite puerperais agudas. Há na literatura um relato que envolve a 

utilização de três aplicações de 1mg/Kg de Ceftiofur i.m. como tratamento da 

endometrite,  Kasimanickam et al. (2010) avaliaram a utilização do tratamento, porém 

não confrontaram os resultados obtidos com os de um grupo controle e relataram 74% 

de cura clínica. O grupo de animais deste trabalho, submetidos ao tratamento de uma 

aplicação de 6,6mg/Kg, apresentaram 86,67% de cura e uma diminuição na 

porcentagem de PMN na citologia endometrial quando comparados a um grupo 

controle, fato nunca relatado antes. 

Foi observado em comparação ao grupo de animais não tratados, uma taxa de 

melhora clínica superior para todos os tratamentos. No entanto, não foi constatado que 

nenhum tratamento tenha sido mais eficiente em termos de velocidade de cura, uma 

vez que basicamente todos os tratamentos necessitaram a mesma quantidade de 

aplicações ou exames para que se chegasse ao diagnóstico definitivo de sucesso ou 

falha na conduta. Este resultado pode ser tomado pelo médico veterinário como um 

guia para se montar uma estratégia frente a uma possível falha de conduta em que se 

utilize de um dos tratamentos testados neste experimento. Quando um determinado 

tratamento se afastar da quantidade média aplicações observada neste ensaio, o 

técnico pode lançar mão das outras condutas aqui avaliadas.  
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7 CONCLUSÕES  
 

As endometrites constituem um entrave para o sistema produtivo leiteiro 

dependente da fertilidade dos animais para a ocorrência da lactação. Há grande 

controvérsia quanto ao tipo de tratamento a ser empregado e se há de fato benefício 

em tratar a enfermidade. Frente aos resultados deste um ensaio clínico podemos 

concluir que o emprego de antibióticos no tratamento das endometrites proporcionam 

uma taxa de cura maior do a ausência de conduta terapêutica, comprovando que há 

beneficio na sua implementação. A instituição de tratamentos com Ceftiofur e Cefapirina 

diminuem a porcentagem de PMN de células recuperadas em exame citológico, logo 

possuem efeitos de cura sobre as endometrites citológicas. No entanto, todos os 

tratamentos obtiveram eficácia semelhante e não houve diferença no período de tempo 

em que produziram seu efeito de melhora da condição mórbida.  
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