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A piometra é caracterizada pelo acúmulo de secreção purulenta na luz uterina, decorrente 

do chamado complexo hiperplasia endometrial cística, causado por aumento na concentração de 

estrógenos e exposição prolongada à progesterona, associado a uma infecção bacteriana 

oportunista. O exame cardiológico tem grande importância, pois como o tratamento da 

enfermidade é ovariossalpingohisterectomia, o paciente é submetido à anestesia e, com isso, há o 

risco iminente de arritmias comprometerem a vida do animal. O presente estudo objetivou 

verificar possíveis alterações dos parâmetros eletrocardiográficos e arritmias em cadelas com 

piometra.  

O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade do 

Estado de Santa Catarina (CEUA/UDESC), protocolada sob o nº 3764110716. Foram avaliadas 

15 cadelas, com idade variando de 5 a 14 anos e peso médio de 12,59±9,55 kg, diagnosticadas 

com piometra pelo histórico, exame físico e ultrassonografia abdominal. Após a constatação da 

enfermidade, esses animais foram submetidos a exames de hemograma, bioquímica sérica e de 

eletrocardiograma (ECG) (M0). Em seguida, as cadelas foram submetidas a procedimento de 

ovariossalpingohisterectomia, e foram reavaliadas dentro de 24 a 48 horas após a cirurgia (M1), 

por exame físico, hemograma, bioquímica sérica e ECG. As variáveis dos parâmetros foram 

inicialmente avaliadas pelo de teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov, em seguida pela 

análise de variância (ANOVA) de uma via para medidas repetidas. Quando significativo 

(p<0,05), os dados foram confrontados pelo teste de Tukey. Adicionalmente, foi realizada a 

comparação entre os métodos de exame de frequência cardíaca (exame físico e ECG) em cada 

momento pelo teste t pareado. 

Embora os animais apresentaram menor temperatura em M1 (37,92±0,75º) comparada ao 

M0 (38,57±0,68º), a temperatura média em ambos os momentos estava dentro do limite de 

referência para espécie. Não houve alterações significativas dos parâmetros eletrocardiográficos 

nos momentos avaliados, indicando que a piometra não apresentou influência sobre eles. Os 

valores de frequência cardíaca (FC) do exame físico geral e do ECG estavam dentro do limite de 

referência e não apresentaram diferença estatística entre métodos de exame (M0, p=0,736; M1, 

p=0,581), indicando que a contenção física durante o exame eletrocardiográfico não causou 

aumento da FC. 

A respeito do ritmo, em M0, 8/15 (53,3%) animais apresentaram arritmia sinusal, 5/15 

(33,3%) apresentaram ritmo sinusal normal e 2/15 (13,3%) apresentaram taquicardia sinusal 

como ritmo predominante. Adicionalmente, nesse mesmo momento, 3/15 (20%) animais com 
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arritmia sinusal também apresentaram bloqueio atrioventricular (BAV) de segundo grau 

intermitente e 1/15 (7%) apresentou complexos ventriculares prematuros (CVP) monomórficos e 

isolados. A arritmia sinusal é muito comum, sendo um ritmo sinusal irregular que pode 

acompanhar a respiração, e ocorre devido ao predomínio do tônus vagal. 

No M1, dois animais (13,3%) que manifestaram a taquicardia sinusal passaram a ter ritmo 

sinusal normal, o que pode ser resultado da analgesia pós-cirúrgica. A dor decorrente do acúmulo 

purulento intrauterino causa liberação de catecolaminas na circulação que pode gerar aumento da 

frequência cardíaca. Ainda, em M1, 6/15 (40%) animais mantiveram seu ritmo, indicando que a 

piometra não influenciou diretamente o ritmo cardíaco desses animais, sendo que desses, 3/15 

apresentaram ritmo sinusal normal e 3/15 apresentaram arritmia sinusal.  

Um dos animais (6,7%) apresentou arritmia sinusal em M0, e em M1 apresentou arritmia 

sinusal com parada sinusal intermitente, sendo um achado acidental normal quando isolado e sem 

apresentar sinais clínicos. Outro animal (6,7%) apresentou nos dois momentos ritmo sinusal 

normal e CVP. Nesse animal, o ECG foi reavaliado várias semanas após a cirurgia, e os CVP 

ainda permaneceram, o que indica que a piometra pode não ser a causa dessa arritmia, ou a sepse 

pode ter gerado danos irreversíveis ao miocárdio. Os CVP, quando isolados e não acompanhados 

por sinais clínicos de descompensação, podem ser achados eletrocardiográficos sem relevância 

clínica. Esse animal também apresentou anemia com volume globular em M0 de 21% e M1 33%, 

o que também pode ser a causa dos CVP.  

O BAV é um distúrbio de condução do impulso entre átrio e ventrículo, geralmente 

causado por tônus vagal excessivo, fármacos, desequilíbrio eletrolítico, doença intrínseca do 

nodo atrioventricular ou secundário a doenças atriais. Dois animais (13,3%), que apresentaram 

arritmia sinusal e BAV de segundo grau em M0, repetiram o mesmo ritmo em M1. Um animal 

(6,6%) apresentou arritmia sinusal, BAV de segundo grau e parada sinusal em M0, entretanto 

apresentou apenas arritmia sinusal em M1, indicando que a resolução do quadro da piometra 

pode ter resolvido as arritmias cardíacas apresentadas anteriormente. O mesmo animal apresentou 

inicialmente leucocitose por neutrofilia com desvio à esquerda regenerativo, que foi resolvido em 

M1 após cirurgia, antibiótico e fluidoterapia, mantendo apenas anemia arregenerativa, 

normocítica e normocrômica.  

A piometra pode ter como consequência o comprometimento renal, pois induz a produção 

de imunocomplexos que se depositam no rim gerando glomerulonefrite imunomediada, que se 

complica com azotemia pré-renal associada à desidratação e possível choque séptico. A absorção 

do conteúdo purulento do útero, septicemia e endotoxemia geram a ativação de neutrófilos e 

macrófagos e da cascata de citocinas, liberação das citocinas, interleucinas, fator de necrose 

tumoral, proteína C reativa que caracterizam a resposta inflamatória sistêmica. Esta inflamação 

sistêmica atinge o miocárdio e gera injúrias que podem levar a arritmias. Neste estudo, apenas um 

animal demonstrou esse fato, desaparecendo as arritmias após resolução do quadro de piometra 

por meio da cirurgia, fluidoterapia e antibioticoterapia. 

Com o presente estudo concluiu-se que a piometra não gerou grandes repercussões 

cardiovasculares nos animais avaliados. Contudo, para maior segurança anestésica durante o 

procedimento cirúrgico, o acompanhamento eletrocardiográfico é amplamente indicado para o 

diagnóstico e manejo das arritmias que possam comprometer a vida dos animais.  


