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O sistema reprodutor é composto pelos ovários, tubas
uterinas, útero, vagina, vestíbulo e vulva. A principal
função do trato reprodutivo feminino é proporcionar a
perpetuação da espécie, havendo local para a
concepção, desenvolvimento da gestação e o nascimento
de crias viáveis.
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(Foster, 2009).

Fonte: passeidireto.com.br

Sendo assim, é muito importante que os criadores
conheçam as principais afecções que podem acometer
esse sistema, e que podem afetar a fertilidade da fêmea,
bem como causar abortamento, para que estejam sempre
atentos aos sinais, de modo que possam procurar auxílio
médico veterinário o mais rápido possível.



A pseudociese também é conhecida como
pseudogestação, gestação psicológica ou falsa
gestação. É uma condição muito comum,
entretanto, possui etiologia ainda desconhecida. 

Trata-se de uma síndrome observada em cadelas
intactas - ou seja, não castradas -, e não prenhes
que estão na fase de diestro do ciclo estral,
caracterizada pela alta concentração de
progesterona, produzida a partir do corpo lúteo.

pseudociesepseudociesepseudociese

Fonte: uauuauquemia.com.br

https://uauuauquemia.com.br/blog/gravidez-psicologica-canina-o-que-fazer/


As observações clínicas dessa afecção
envolvem a manifestação de
comportamentos maternais como a adoção
de objetos inanimados ou outros animais como
seus filhotes, formação de ninho, cavar
buracos na terra ou grama, edema (inchaço)
das glândulas mamárias, ganho de peso ou
anorexia, agressividade e eventualmente até a
produção de leite.

Nas cadelas, a pseudociese é causada pelo
declínio da concentração de progesterona
associado ao término da fase lútea, que gera
um aumento na concentração de prolactina. 



Todavia, há também tratamento medicamentoso que
pode ser realizado quando não se deseja castrar a
fêmea.

O aparecimento dessa síndrome não
apresenta relação com a fertilidade, porém,
quando os animais não forem destinados à
reprodução, a castração pode ser indicada se
o quadro for recorrente, pois pode predispor
ao aparecimento de tumor de mama, embora
essa relação ainda seja contraditória. 

Fonte: essencepetcare.com.br



Muitas vezes pode ser uma condição
autolimitante, entretanto, é
importante o acompanhamento
veterinário para que o tratamento
adequado seja administrado e
possíveis consequências sejam
evitadas, especialmente quando há
produção e acúmulo de leite, que
pode predispor a mastite, que pode
ser grave em cadelas.



A piometra é uma das afecções mais
comuns em cadelas não castradas.
Ela é caracterizada por uma
condição infecciosa do útero, com
acúmulo de secreção purulenta no
lúmen. Em grande parte dos casos,
essa secreção é consequência de
hiperplasia endometrial cística
associada à infecção bacteriana,
sendo a Escherichia coli a bactéria
mais comum. 

piometrapiometrapiometra

Fonte: jornal.oprefacio.com.br

https://jornal.oprefacio.com.br/2019/colunistas/castracao-piometra-e-hormonios-qual-a-relacao


A condição está relacionada a altas
concentrações de estrógenos e subsequente
exposição prolongada à progesterona
endógena ou exógena. 

É importante salientar que essa afecção é
correlacionada com a idade do animal, ou
seja, quanto mais velha for a cadela, maiores
são os riscos de desenvolver a piometra.
Parece que a gestação é um fator protetor à
ocorrência da piometra, pelo menos em
algumas raças.



Algumas raças possuem maior
predisposição ao desenvolvimento
da doença, dentre elas, podem ser
citadas: Golden Retriever,
Schnauzer miniatura, Terrier
Escocês, São Bernardo, Border
Collie e Rottweiler - o que não quer
dizer que outras raças também não
possam apresentar essa condição.



Os sinais clínicos observados são diversos, como:
apatia, falta de apetite, vômitos, distensão
abdominal e secreção vaginal, no caso de
piometra com colo uterino (cérvix) aberto.
Entretanto, se o colo uterino se mantiver fechado,
o quadro é mais grave e não há eliminação de
secreção pela vagina. Dependendo da evolução da
doença pode levar à morte ocasionada, sobretudo,
por insuficiência renal aguda e/ou sepse. 

O tratamento de eleição é a ovariosalpingohisterectomia (retirada dos
ovários, dos cornos uterinos e do útero). Em cadelas de interesse
reprodutivo, quando ainda jovens, há tratamento medicamentoso.

Fonte: skulla.com.br



A distocia é caracterizada pela dificuldade
em expulsar os fetos do útero durante o
trabalho de parto. Uma das causas mais
comuns é a inércia ou atonia uterina, e os
fatores que levam a essa condição podem ser
classificados como funcionais ou obstrutivos. 

distociadistociadistocia

Na condição funcional, a estimulação uterina é insuficiente, com
contrações fracas, o que impede o início do trabalho de parto e a
expulsão dos filhotes.



Em alguns casos a fêmea com muitos filhotes não
consegue expulsar todos devido à fadiga do
miométrio. Pode ocorrer em ninhadas numerosas e
gigantismo fetal causando estiramento excessivo do
miométrio e exaustão. Ainda pode acontecer por
prolapso vaginal, que causa estreitamento do canal
do parto e impede a passagem dos fetos.

Fonte: hypeness.com.br

Na condição obstrutiva, alguma obstrução do
canal do parto impede a expulsão dos fetos,
principalmente quando um feto está em posição
irregular, e não consegue passar pelo canal
pélvico. 

Fonte: eagaspar.com.br



Animais de raças puras, que
possuem tórax largo, cães
braquicefálicos e Terriers
possuem maior predisposição
a apresentar essa condição
obstrutiva. 



Os tratamentos são variados e vão desde estímulos para induzir a contração
uterina até a indicação de cesariana em caso de sofrimento fetal ou risco para a
matriz, por isso, é primordial o acompanhamento veterinário durante a gestação.
Importante ressaltar que nunca se deve usar medicamentos que promovem
contração uterina - como a ocitocina -, se não se tiver certeza de que o canal do
parto não está obstruído, para não correr risco de ruptura uterina.



A mastite consiste na infecção das glândulas
mamárias por microrganismos oportunistas,
geralmente bactérias. Os agentes mais
descritos são Escherichia coli, Streptococcus e
Staphylococcus e podem infectar a glândula
através da má higiene local, trauma, alergias,
neoplasias ou acúmulo de leite nas mamas. 

mastitemastitemastite



A infecção pode ocorrer nos
seguintes momentos: período
puerperal, pseudogestação, retirada
ou perda prematura da ninhada ou
devido a presença de agentes
infecciosos no ambiente.
Frequentemente acomete fêmeas
lactantes no pós-parto, porém, é
comum também ser observada em
cadelas com produção de leite
associada a gestação psicológica.



A mastite pode ser clínica ou subclínica, sendo que no primeiro
caso os principais sinais clínicos são: glândulas mamárias
aumentadas, eritematosas, quentes e doloridas, com secreção
marrom que pode apresentar sangue e pus, febre, apatia e
inapetência.

Fonte: canaldopet.ig.com.br



Com a evolução da afecção, caso não seja tratada,
as glândulas mamárias podem apresentar úlceras,
necrose e gangrena. No caso da mastite subclínica,
as glândulas mamárias podem não apresentar
alterações, portanto, nesse caso, a observação do
desenvolvimento da prole é fundamental pois os
filhotes apresentarão desenvolvimento lento e ganho
de peso reduzido.

Fonte: canilavalonland.blogspot.com

Essa condição pode prejudicar a saúde não apenas da mãe, como
também dos filhotes, que podem desenvolver uma deficiência
nutricional.



Já em relação às matrizes, caso a mastite não seja
tratada pode ocasionar o óbito da cadela por infecção
generalizada. Além disso, cadelas com mastite podem
apresentar a síndrome do leite tóxico, e os filhotes ao
ingerirem este leite podem sofrer intoxicação e ir a óbito.

Fonte: canaldopet.ig.com.br

Outra questão importante é que a evolução de uma
"mastite aparentemente simples" para um quadro grave,
com necrose e gangrena pode ser muito rápida. Logo, nos
primeiros sinais, o veterinário deve ser procurado.
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