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RESUMO 

 

A piometra é uma das doenças mais comuns em cadelas adultas, e é caracterizada por 

infiltração de células inflamatórias associadas a infecção bacteriana, podendo também estar a 

relacionada a hiperplasia endometrial uterina em alguns casos. Diversas bactérias já foram 

associadas ao seu desenvolvimento, tais como Escherichia coli, Staphylococcus spp, 

Streptococcus spp, e Pseudomonas spp. Este trabalho teve como objetivo identificar as bactérias 

presentes no útero e na vagina de cadelas com piometra e avaliá-las quanto à sensibilidade 

antimicrobiana e à produção de fatores de virulência. Para tanto foram coletadas amostras de 

conteúdo uterino e vaginal de 30 cadelas diagnosticadas clinicamente com piometra. Os 

experimentos seguiram as seguintes etapas: isolamento e identificação dos isolados bacterianos, 

avaliação da sensibilidade a antimicrobianos e avaliação da produção de biofilmes, sideróforos, 

proteases e hemolisinas na forma planctônica e em biofilme. Um total de 81 isolados bacterianos 

foi identificado, sendo os principais gêneros isolados do útero e da vagina Escherichia 39.51% 

(32/81), Staphylococcus 17.27% (14/81) e Pseudomonas 9.87% (8/81). Quanto à 

sensibilidade, 88.5% (23/26) das cepas Gram positivas foram resistentes a pelo menos uma 

droga, enquanto que 60% (33/55) das cepas Gram negativas foram resistentes a pelo menos 

uma droga. Em relação à virulência, foi observado que os isolados apresentaram baixa 

produção de fatores de virulência. Dessa forma, é possível inferir que a ocorrência de 

piometra parece estar mais associada a fatores do hospedeiro que a fatores bacterianos. 

 

Palavras-chave: fatores de virulência, infecção uterina, Canis familiaris, antibiograma 



 

ABSTRACT 

 

Pyometra is one of the most common diseases in adult bitches, and is characterized by uterine 

endometrial hyperplasia and infiltration of inflammatory cells associated with bacterial 

infection. Several bacteria have already been associated with its development, such as 

Escherichia coli, Staphylococcus spp, Streptococcus spp, and Pseudomonas spp. This study 

aimed to identify bacteria present in the uterine content of bitches with pyometra and evaluate 

them for antimicrobial sensitivity and virulence factors production. For this purpose, samples 

of uterine and vaginal contents were collected from 30 bitches diagnosed with pyometra. The 

experiments followed the following steps: isolation and identification of bacterial isolates, 

evaluation of antimicrobials susceptibility, evaluation of biofilm, siderophores, proteases and 

hemolysins production in biofilm and planktonic form. A total of 81 bacterial isolates was 

identified, with the main genera isolated from the uterus and vagina being Escherichia 

39.51% (32/81), Staphylococcus 17.27% (14/81) and Pseudomonas 9.87% (8/81). As for 

sensitivity, 88.5% (23/26) of Gram positive strains were resistant to at least one drug, while 

60% (33/55) of Gram negative strains were resistant to at least one drug. Regarding virulence, 

it was observed that the isolates had low production of virulence factors. Thus, it is possible to 

infer that the occurrence of pyometra appears to be more associated with host factors than 

with bacterial factors. 

 

Keywords: virulence factors, uterine infection, Canis familiaris, antibiogram  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A piometra é caracterizada por infiltração de células inflamatórias associada a 

infecção bacteriana, podendo também estar relacionada com a hiperplasia endometrial uterina 

em alguns casos (OLIVEIRA, 2016; JITPEAN et al, 2017; HAGMAN, 2017).  

Sua etiologia e patogênese ainda não são completamente esclarecidas e requerem mais 

estudos. Uma influência multifatorial é a teoria mais aceita atualmente, havendo a ação 

conjunta de hormônios esteroides (progesterona e estrógeno) em ciclos reprodutivos 

sucessivos, a influência de fator de proliferação endometrial como insulin-like growth factor 1 

(IGF-1) e também fatores bacteriológicos, culminando em alterações endometriais 

caracterizadas por reações inflamatórias exsudativas e degenerativas (VEIGA et al, 2017). A 

piometra geralmente ocorre durante o diestro, quando os níveis de progesterona estão mais 

elevados. A progesterona induz a proliferação endometrial e secreção glandular uterina, 

diminui a contração do miométrio, induz o fechamento da cérvix, além de inibir a atividade 

bactericida do útero.  

Os sinais clínicos mais comumente observados incluem letargia, apatia, perda de 

apetite, hipertermia, poliúria, polidipsia e secreção vaginal purulenta (QUIAN; HOU,2017). 

Clinicamente, a doença pode ser classificada como de cérvix fechada, quando o animal não 

apresenta secreção vaginal, e de cérvix aberta, quando o animal apresenta secreção vaginal 

(JITPEAN et al, 2017). Os sinais clínicos da piometra de cérvix fechada geralmente são mais 

severos que na cérvix aberta, pois as cadelas sofrem mais com o aumento acentuado do útero 

e endotoxemia, além de correrem maior risco de ruptura uterina e síndrome da resposta 

inflamatória sistêmica (PRAPAIWAN et al, 2017).  

Escherichia coli é relatada como o agente bacteriano mais comumente isolado do 

útero de cadelas com piometra (OLIVEIRA et al, 2016; QUIAN; HOU, 2017;). Entretanto, 

outras bactérias também já foram associadas ao desenvolvimento de piometra em cadelas, 

como Staphylococcus intermedius, Streptococcus β-hemolítico, dentre outros (ROS et al, 

2014; OLIVEIRA et al, 2016).  

O diagnóstico da piometra é realizado pelo conjunto de informações do histórico da 

paciente, exames laboratoriais, como hemograma, função hepática e renal, e exame 

radiográfico e/ou ultrassonográfico abdominal, onde é observado aumento de volume uterino. 

No exame ultrassonográfico abdominal é realizada avaliação precisa de corpo e cornos 

uterinos, sendo observadas as dimensões do útero, aspecto do conteúdo luminal e espessura 

de paredes uterinas (HAGMAN, 2016). Entretanto, não existem recomendações claras a 
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respeito da necessidade de realização de diagnóstico microbiológico, havendo, portanto, uma 

carência de dados sobre os agentes etiológicos e sua sensibilidade antimicrobiana e virulência 

(FIAMENGO et al, 2020). 

O tratamento de escolha é a ovariohisterectomia, entretanto diversas drogas estão 

disponíveis para tratamento medicamentoso. Os medicamentos comumente utilizados são 

antibióticos, tais como cefalexina, enrofloxacina, gentamicina, ciprofloxacina, amoxicilina; 

combinados com bloqueadores de receptores de progesterona e prostaglandinas. Boas taxas de 

sucesso no tratamento medicamentoso têm sido alcançadas (ROS et al, 2014; CONTRI et al, 

2015; HAGMAN, 2016). A escolha do tratamento com medicamentos é a principal para cães 

com alto valor reprodutivo, entretanto ainda é um desafio em diversos casos, visto que a taxa 

de recidiva no ciclo seguinte é bastante elevada. O desfecho do tratamento medicamentoso 

pode variar de acordo com a sensibilidade antimicrobiana das bactérias envolvidas nos casos 

de piometra; e poucos estudos são realizados visando à investigação microbiológica 

(OLIVEIRA et al, 2016; AGOSTINHO, 2014).  

É importante aprofundar os estudos acerca da caracterização microbiológica dos 

agentes causadores da piometra em cadelas a fim de aumentar as possibilidades de tratamento, 

melhorar as taxas de sucesso nos tratamentos medicamentosos através da escolha adequada do 

antibiótico, contribuindo para a obtenção de um melhor prognóstico para as pacientes. Dessa 

forma, este trabalho teve como objetivo identificar as bactérias presentes no útero e na vagina de 

cadelas com piometra e avaliá-las quanto à sensibilidade antimicrobiana e à produção de fatores 

de virulência. 



 

16 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1- Aspectos gerais sobre a piometra canina 

A piometra é uma doença caracterizada por uma infecção bacteriana supurativa aguda 

ou crônica do útero pós-estro com acúmulo de exsudato inflamatório no lúmen uterino e 

diversas manifestações clínicas. Pode resultar em uma lista de graves complicações que 

incluem sepse, choque séptico e peritonite. É bastante comum em cadelas de meia idade a 

idosas, com idade média de sete anos, e já foi relatada em cães de 4 meses a 18 anos de idade 

(HAGMAN, 2018).  

Para melhor entender o desenvolvimento da piometra em cadelas é importante 

entender brevemente como ocorre o ciclo estral canino. Esse ciclo consiste em sucessivas 

fases recorrentes, composto por quatro fases (proestro, estro, diestro e anestro). A duração 

total do ciclo estral e a duração de cada fase podem ter variações de acordo com a raça e com 

o animal. Cada fase do ciclo apresenta uma mudança gradativa e com algum grau de 

sobreposição entre as fases folicular e lútea, devido à luteinização precoce dos folículos 

ovarianos (CONCANNON, 2011; SILVA, 2018).  

Durante o proestro, a fase folicular, ocorre a atração dos machos, edema de vulva e o 

corrimento sanguinolento, ela tem duração de 5 a 20 dias. Nesta fase, a fêmea ainda não 

permite a cópula. O estro tem duração de 5 a 15 dias, nesta fase a fêmea se torna receptiva ao 

macho; e é a fase do ciclo estral em que ocorre a ovulação. No diestro não há mais interesse 

de cópula pela fêmea; e é a fase lútea, quando os níveis de progesterona estão mais elevados, 

e tem duração de 50 a 80 dias. O anestro é caracterizado pela ausência de sinais externos, 

havendo nessa fase concentrações séricas basais de estrogênio e progesterona; os ovários e o 

útero apresentam-se de tamanho menor, e tem duração média de 80 a 240 dias  (VIEIRA et al, 

2012; POROWSKA et al, 2018; SILVA; SILVA HEYDORN, 2018;). 

Já se sabe que fatores hormonais e bacterianos contribuem para o desenvolvimento da 

piometra. Entretanto a sua patogênese ainda não está completamente compreendida. Acredita-

se que a doença seja causada pela influência do estrogênio seguido por estimulação 

subsequente de progesterona durante o diestro, em combinação com infecção bacteriana. Vale 

destacar, que as principais bactérias causadoras de piometra são originárias da microbiota 

vaginal (PRETZER, 2008; ROS et al, 2014; SONG et al, 2017). 

Tanto a suscetibilidade aumentada da cadela, como a virulência das bactérias 

infectantes podem ser importantes para o desenvolvimento da infecção, e a progesterona 

parece ser um componente crucial. Quando os níveis de progesterona estão aumentados, o 
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útero tem menor capacidade de neutralizar o estabelecimento de infecção por bactérias 

(HAGMAN, 2017). Durante o diestro, há aumento dos níveis da progesterona na cadela. A 

progesterona aumenta a atividade secretora das glândulas endometriais, causando proliferação 

do endométrio, diminuição da contratilidade miometrial e fechamento da cérvix. Assim, cria-

se um ambiente favorável à proliferação de bactérias que entraram no útero durante a abertura 

da cérvix, na fase do estro. Esses efeitos são cumulativos e, após ciclos estrais repetidos, 

observa-se um maior risco de desenvolvimento de piometra, justificando o aumento da 

incidência em cadelas de idade mais avançada (PRETZER, 2008).  

A hiperplasia endometrial cística (HEC) se desenvolve após estimulação 

progestacional repetida durante a fase lútea do ciclo estral. Embora geralmente descrita como 

fator predisponente para a cadela desenvolver piometra, as duas condições podem se 

desenvolver de forma independente. Além disso, a HEC também está associada à mucometra, 

visto que causa o espessamento endometrial e acúmulo de fluido viscoso no útero. A principal 

diferença entre mucometra e piometra é que na mucometra o líquido acumulado no útero é 

estéril e na piometra o conteúdo líquido está contaminado com bactérias (PRETZER, 2008).  

Já foram descritos na literatura alguns fatores de risco ao desenvolvimento da piometra 

em cadelas, tais como a raça e o uso de contraceptivo injetável. Segundo Jitpean e 

colaboradores (2012), num estudo realizado na Suécia, a raça influencia fortemente o risco de 

desenvolver piometra, o que sugere que fatores genéticos podem contribuir para um aumento 

ou diminuição da suscetibilidade. No estudo, as 10 raças mais afetadas foram: Leonberger, 

Irish Wolfhound, Bernese Mountain Dog, Dogue Alemão, Staffordshire Bull Terrier, 

Rottweiler, Bull Terrier, Doberman, Bouvier des Flandres, Airedale terrier. 

Ademais, a administração de hormônios esteroides potencializa os hormônios sexuais 

endógenos e proporciona o relaxamento da cérvix, favorecendo a entrada de bactérias do 

canal vaginal para o útero. Um estudo de Honório e colaboradores (2017) descreveu um 

aumento considerável nas chances de desenvolvimento de piometra em cadelas que fizeram 

uso de contraceptivo injetável (Tabela 1).  
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Tabela 1. Ocorrência e percentual de piometra em cadelas associada ao uso ou não de 

anticoncepcional injetável. 

 

Referência ao uso de 

anticoncepcional injetável 

Ocorrência Percentual 

Usa 93 30,1% 

Não usa 40 12,9% 

Não consta 176 56,9% 

Total 309 100% 

Fonte: Adaptado de Honório et al, 2017. 

 

Os sinais clínicos comumente presentes na piometra incluem apatia, anorexia, 

polidipsia, poliúria, vômito e corrimento vaginal. Leucocitose, neutrofilia com desvio à 

esquerda, monocitose e anemia são frequentemente observadas. Níveis elevados de creatinina 

e uréia no sangue, proteinúria, hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, aumento da 

concentração sérica de fosfatase alcalina e comprometimento da coagulação também foram 

relatados (JITPEAN et al, 2017).  Clinicamente, a piometra é classificada como piometra de 

cérvix fechada (sem corrimento vaginal) ou aberta (com corrimento vaginal). Nos casos de 

piometra fechada o diagnóstico no estágio inicial da doença pode ser mais difícil porque a 

maioria dos outros sinais de doença são inespecíficos. Consequentemente, a doença pode 

progredir para um quadro sistêmico mais grave, com maior distensão uterina (JITPEAN et al, 

2017; HAGMAN,2018). 

Quanto ao diagnóstico da piometra, este é determinado por dados de anamnese, exame 

físico, resultados de exames laboratoriais combinados com radiografia e/ou ultrassonografia, 

que evidenciam o útero aumentado e preenchido por conteúdo líquido (Figura 1).  
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Figura 1 - Exame ultrassonográfico demonstrando útero normal em cadela (A) e útero de 

cadela com piometra (B). 

 

      

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

O tratamento cirúrgico, ovariossalpingohisterectomia (OSH), é o mais realizado e é 

descrito como o mais seguro e eficaz, pois a fonte da infecção e produtos bacterianos são 

removidos e a recorrência evitada. Contudo, a cirurgia está associada ao risco de anestesia e 

torna a cadela estéril. Desta forma, o tratamento clínico também pode ser realizado em alguns 

pacientes (CONTRI et al, 2015; HAGMAN, 2016). Diversos tratamentos medicamentosos já 

foram propostos, tanto para piometra aberta como fechada, sendo o mais utilizado 

antibioticoterapia associada a antiprogestágeno (aglepristone) e prostaglandinas, que induzem 

a luteólise, aumentando a contração do miométrio, o relaxamento da cérvix e promovendo a 

expulsão do conteúdo uterino (FIENI,2014; ROS et al, 2014; JITPEAN et al 2017;).  

O tratamento medicamentoso pode ser indicado para cadelas reprodutoras e cadelas 

em condições críticas ou idosas, nas quais a anestesia seria perigosa. O tratamento 

medicamentoso é contraindicado para cadelas com suspeita de sepse (HAGMAN,2016).  

Na rotina de atendimento clínico veterinário muitas vezes não há acesso rápido e fácil 

ao diagnóstico microbiológico, e como a piometra se trata de uma doença grave e que causa 

risco à vida do animal, não é comum a realização de culturas das secreções vaginais destes 

pacientes como exame complementar. O diagnóstico precoce da doença e tratamento 

adequado são cruciais para obter um resultado favorável e aumentar as chances de 

sobrevivência da paciente. Entretanto, quando a detecção da doença ocorre de forma tardia, o 

B A 
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prognóstico é reservado. A mortalidade em piometra foi relatada em aproximadamente 10%, 

incluindo-se os casos de eutanásia (JITPEAN et al, 2017; HAGMAN, 2017). 

 

2.2-Principais microrganismos envolvidos 

A microbiota vaginal de cadelas é composta por uma grande variedade de bactérias, 

tanto Gram positivas, como Gram negativas, já tendo sido descritos os seguintes 

microrganismos: E. coli, S. pseudintermedius, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, 

Enterococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium spp., Bacillus spp., e Enterobacter 

spp. (HUTCHINS et al, 2014).  

Escherichia coli é relatada como o agente bacteriano mais comumente isolado do 

útero de cadelas com piometra (OLIVEIRA, 2016; QUIAN; HOU, 2017). E. coli faz parte da 

microbiota vaginal e já foi descrita como sendo proveniente da microbiota intestinal, 

migrando da região anal e colonizando o trato genitourinário de cadelas (HAGMAN; KUHN, 

2002; ENCARNAÇÃO, 2013; HAGMAN, 2004).  

Já foi descrito que cepas de E. coli isoladas de piometra caracterizadas pela presença 

de vários genes de virulência normalmente encontrados em cepas uropatogênicas (UPEC), 

como fimH (gene da adesina) e hlyA (gene da α-hemolisina). Estudos têm apontado que as 

linhagens de E. coli isoladas de infecção do trato urinário e piometra são bioquimicamente e 

geneticamente semelhantes (HAGMAN; KÜHN, 2002; SIQUEIRA et al, 2008; MATEUS et 

al, 2013).  

Além da E. coli, outras bactérias também já foram isoladas do útero de cadelas com 

piometra, tais como Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Klebsiella spp., Proteus spp. e 

Pseudomonas spp. (Tabela 2) (AGOSTINHO et al., 2014; ROS et al., 2014; OLIVEIRA et 

al., 2016; HAGMAN, 2018). 
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Tabela 2. Espécies de bactérias isoladas do útero de cadelas com piometra. 

 

Organismo Proporção em cadelas (%) 

Escherichia coli 65-90 

Staphylococcus spp. 2-15 

Streptococcus spp. 4-23 

Pseudomonas spp. 1-8 

Proteus spp. 1-4 

Enterobacter spp. 1-3 

Nocardia spp. 1 

Pasteurella spp. 1-2 

Klebsiella spp. 2-14 

Cultura mista 4-16 

Sem crescimento 10-26 

Mycoplasma spp., Enterococcus spp., 

Clostridium perfringens, Corynebacterium spp, 

Citrobacter spp., Moraxella spp., Edwardsiella 

spp., e outros 

<1 

Fonte: Modificado de HAGMAN, 2018. 

 

As enterobactérias são bacilos Gram negativos caracterizados como anaeróbios 

facultativos, catalase positiva e oxidase negativa e tem a capacidade de fermentar glicose. 

Estão amplamente distribuídas na natureza, algumas sendo encontradas no solo e na água e 

outras como parte da microbiota intestinal de humanos e animais. Diversas espécies dessa 

família são importantes patógenos causadores de infecções, e podem ser isolados de diversos 

sítios anatômicos, como trato intestinal, trato urinário, sistema respiratório e sistema nervoso. 

Algumas das espécies de grande importância clínica são E. coli, Klebsiella spp., Enterobacter 

spp., Morganella spp., Shigella spp., Salmonella spp. e Proteus spp., e estão entres os 

principais microrganismos causadores de infecções hospitalares (RIBEIRO, 2013). 

Bacilos Gram negativos não fermentadores são caracterizados como microrganismos 

aeróbios, oxidase negativos, catalase positivos e não fermentadores de lactose.  São 

reconhecidas por serem intrinsecamente resistentes a múltiplos antibióticos. Exemplos de 

espécies de grande importância clínica são: Acinetobacter baumannii, Pseudomonas 

aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia e complexo Burkholderia cepacia. Os patógenos 

do gênero Pseudomonas se adaptam de forma eficiente e colonizam os ambientes que 
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habitam, resultando em infecções graves e devastadoras. Pacientes imunossuprimidos, 

comprometidos por doença de base, como a fibrose cística, e pacientes hospitalizados são 

mais suscetíveis a estes microrganismos (AGARWAL et al., 2017; EL CHAKHTOURA et 

al., 2018). 

Os microrganismos do gênero Staphylococcus apresentam diversos fatores virulência, 

tais como adesinas, enterotoxinas, hemolisinas, produção de biofilmes, habilidade de invadir 

células epiteliais, dentre outros, os quais contribuem para colonizar seus hospedeiros. Entre os 

Staphylococcus coagulase-positiva, S. aureus e S. intermedius estão envolvidos em 

importantes doenças em seres humanos e animais. Nos seres humanos, S. aureus tem sido 

associado com pneumonias, conjuntivites, osteomielites, septicemias, intoxicações 

alimentares, furunculose, dentre outras patologias. Nos caninos, S. intermedius tem sido 

associado, principalmente, a otites, conjuntivites, piodermites, discoespondilites e abscessos 

(COSTA et al, 2011; ARGEMI et al, 2019).  

Considerando a grande diversidade de espécies de Staphylococcus coagulase-negativa, 

S. epidermidis é o mais frequentemente implicado em doenças clínicas. Algumas outras 

espécies também são descritas como patógenos importantes, como S. lugdunensis que tem 

sido amplamente estudado devido à gravidade das manifestações clínicas de quadros de 

infecção. S. haemolyticus, S. saprophyticus e S. capitis são três outras espécies para as quais a 

taxa e o tipo de infecção levaram a investigações moleculares e genômicas em busca de 

fatores de virulência. S. caprae é um Staphylococcus coagulase-negativa que geralmente 

pertence à microbiota da pele animal, mas também pode colonizar a pele humana. Ele já foi 

descrito principalmente em quadros de mastite nos animais. e em infecções osteoarticulares 

humanas (ARGEMI et al., 2019). 

Os Enterococcus são habitantes naturais do trato intestinal em humanos e animais, 

incluindo animais de produção e animais de companhia. Eles compreendem um grupo 

bactérias Gram-positivas, são patógenos oportunistas, e são de grande relevância para a saúde 

humana, pois se tornaram uma das principais causas de infecções nosocomiais e infecções 

adquiridas na comunidade, incluindo septicemia, endocardite e infecção do trato urinário 

(TORRES et al, 2018). São espécies resilientes e versáteis, capazes de sobreviver em 

condições adversas. Várias espécies do gênero Enterococcus podem causar doenças em 

animais, tais como mastite bovina, endocardite, septicemia e encefalopatia amiloide com 

morte súbita em galinhas, e diarreia em cães, gatos, porcos e ratos. As duas espécies que 

causam a maioria das infecções enterocócicas em humanos são Enterococcus faecalis e 

Enterococcus faecium. Outras espécies de Enterococcus, tais como E. hirae, E. avium, E. 
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durans, E. gallinarum, E. casseliflavus e E. raffinosus são causas raras de infecções clínicas 

em humanos (TORRES et al, 2018; GARCÍA-SOLACHE; RICE, 2019).  

 

2.3 - Sensibilidade antimicrobiana  

A resistência antimicrobiana contribui para o fracasso terapêutico, ocasionando o 

aumento da morbidade e mortalidade do paciente. Uma grande variedade de mecanismos de 

resistência antimicrobiana foi identificada em bactérias, e vários mecanismos podem 

frequentemente ser responsáveis pela resistência a um único agente antimicrobiano em uma 

determinada espécie bacteriana. Os mecanismos de resistência antimicrobiana podem ser 

divididos em quatro categorias principais:1) o agente antimicrobiano pode ser prevenido de 

atingir seu alvo, reduzindo sua penetração na célula bacteriana; 2) o agente antimicrobiano 

pode ser expelido fora da célula por bombas de efluxo; 3) o agente antimicrobiano pode ser 

inativado por modificação ou degradação, antes ou depois de penetrar na célula; 4) o alvo 

antimicrobiano pode ser modificado ou protegido por outra molécula impedindo o acesso do 

antibiótico a seu alvo, de modo que o antimicrobiano não pode mais agir sobre ele 

(BOERLIN; WHITE, 2013).  

O aumento da resistência entre as enterobactérias tem culminado com frequente 

aparecimento de espécies multirresistentes, para as quais as opções terapêuticas são muito 

limitadas. A resistência aos carbapenêmicos já é considerado um problema de saúde pública, 

em diversos países, e a produção da enzima Klebsiella pneumoniae Cabapenemase (KPC) tem 

sido descrita como principal mecanismo de resistência a esta classe de antibióticos na família 

Enterobacteriaceae (RIBEIRO, 2013). 

Estudo realizado por Agostinho e colaboradores (2014) observou maior resistência a 

cefalotina, ampicilina e ácido nalidíxico, em isolados de E. coli provenientes de secreção 

uterina de cadelas com piometra. 

Enterococos, e particularmente as espécies enterocócicas clinicamente prevalentes E. 

faecalis e E. faecium, são patógenos nosocomiais importantes. Seu amplo espectro de 

resistência intrínseca e a tolerância à atividade bactericida de muitos agentes, combinada com 

sua capacidade prodigiosa de adquirir resistência aos antibióticos disponíveis, apresentam 

desafios terapêuticos contínuos para os médicos em todo o mundo (GARCÍA-SOLACHE; 

RICE, 2019). 

Enterococcus faecalis e Enterococcus faecium apresentam resistência intrínseca aos 

antibióticos comuns, como as cefalosporinas, aminoglicosídeos, clindamicina e trimetoprim-

sulfametoxazol. Além disso, os enterococos frequentemente adquirem genes de resistência 
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antimicrobiana por meio de plasmídeos e/ou transposons. As cepas de E. faecalis podem ser 

suscetíveis in vitro a carbapenêmicos, mas há poucos dados clínicos que apoiem o uso desses 

agentes para o tratamento de infecções humanas. Os enterococos são intrinsecamente   

suscetíveis à vancomicina, mas resistentes à clindamicina, sulfametoxazol-trimetoprima e às 

concentrações clinicamente alcançáveis de aminoglicosídeos. No cenário clínico, a ampicilina 

continua sendo o tratamento de escolha para cepas suscetíveis em pacientes que podem tolerar 

este agente. A resistência a concentrações clinicamente alcançáveis de aminoglicosídeos foi 

atribuída à pobre penetração desses agentes através do envelope celular enterocócico. A razão 

para essa pobre penetração não é clara, mas foi postulado que o metabolismo enterocócico é 

essencialmente anaeróbico, impedindo o transporte de aminoglicosídeo através da membrana 

citoplasmática, que é um processo dependente de oxigênio (GARCÍA-SOLACHE; RICE, 

2019). 

Pesquisadores já destacaram a tobramicina como sendo a droga mais eficaz para o 

controle microbiano, em casos de piometra, seguido de sulfametoxazol-trimetoprim e 

norfloxacina. Entretanto, já foram descritos diferentes perfis de sensibilidade, com 

antimicrobianos de maior eficiência tais como a cefalexina, enrofloxacina, gentamicina, 

ciprofloxacina, amoxicilina e amoxicilina mais ácido clavulânico. Entretanto é importante 

destacar que a escolha final do antimicrobiano deve sempre ser baseada na cultura, 

identificação e sensibilidade das bactérias envolvidas (VERSTEGEN et al, 2008; OLIVEIRA 

et al, 2016).  
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2.4 - Fatores de Virulência 

A presença de fatores de virulência é importante para que os microrganismos possam 

se estabelecer no sistema gênito-urinário. A presença de determinados fatores de virulência, 

tais como adesinas, hemolisinas e sideróforos, nas cepas de Escherichia coli podem ser 

responsáveis pelo aumento da capacidade de invasão, destruição tecidual e disponibilização 

de ferro, importante para o crescimento bacteriano (COGGAN, 2005; ENCARNAÇÃO, 

2013). Com relação à formação de biofilmes, há relatos que sugerem a possibilidade da 

presença de biofilmes em casos de endometrite bacteriana em equinos (FERRIS et al, 2016). 

Em caninos, um estudo de Fiamengo e colaboradores (2020), descreve a produção de biofilme 

por algumas cepas de E. coli isoladas do útero de cadelas diagnosticadas com piometra.  

 

Biofilmes 

Biofilme é definido como uma comunidade séssil de microrganismos 

irreversivelmente ligados a uma superfície biótica ou abiótica e envoltos por uma matriz 

extracelular polimérica. Essa estrutura apresenta maior resistência às respostas celulares e 

químicas do hospedeiro (JACQUES et al., 2010; PERCIVAL et al., 2014; ROY et al., 2018). 

Diferentes etapas estão envolvidas na formação de biofilme por bactérias. Incialmente 

ocorre a adesão bacteriana a uma superfície biótica ou abiótica, seguida por replicação e 

acúmulo de camadas de células formando a comunidade microbiana (adesão irreversível). 

Uma vez fixada a uma superfície, as bactérias formarão microcolônias, quando então ocorre a 

maturação do biofilme. Durante a maturação, a comunidade bacteriana produz matriz de 

exopolissacaríseo, que circunda e liga a comunidade bacteriana. Por fim, há a dispersão do 

biofilme, quando as células se dispersam para colonizar novos sítios (Figura 2) (JACQUES et 

al., 2010; CASTELO- BRANCO et al., 2016; TOLKER-NIELSER, 2016; ROY et al., 2018). 
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Figura 2 - Etapas de formação de biofilme. (1) Adesão reversível- células planctônicas; (2) 

Adesão irreversível; (3) Formação de microcolônias (maturação do biofilme); (4) Biofilme 

maduro; (5) Dispersão de células para colonização de novos sítios. 

 

Fonte: OCADAQUE, 2020 

 

 

Bactérias em biofilmes apresentam uma série de características que as tornam mais 

difíceis de erradicar. Estas bactérias são fenotipicamente distintas de suas formas 

planctônicas, particularmente no que diz respeito a taxas de crescimento e expressão gênica 

(DEL POZO, 2018). Em virtude das características da sua organização, apresenta também 

proteção aos fatores externos, tais como mudança de temperatura, raios ultravioletas, 

extremos de pH e exposição a agentes tóxicos (JACQUES et al., 2010; DEL POZO, 2018).  

Diversos mecanismos e fatores são empregados por biofilmes para resistir a agentes 

antimicrobianos. Tais como a taxa de crescimento lento, a presença da matriz extracelular 

polimérica, mudanças fisiológicas, e expressão ou repressão gênica devido ao modo de 

crescimento do biofilme. As densidades celulares mais altas encontradas em biofilmes 

aumentam consideravelmente a probabilidade de transferência horizontal de genes, o que 

aumenta também a probabilidade de surgimento de cepas com maior resistência (JACQUES 

et al., 2010; DEL POZO, 2018; ROY et al., 2018). Já foi descrito que infecções associadas a 

biofilmes são de 10 a 1000 vezes mais resistentes aos efeitos dos agentes antimicrobianos 

(CERI et al., 2010).  

Doenças associadas a biofilmes requerem novos métodos para sua prevenção, 
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diagnóstico e tratamento; isso se deve em grande parte às propriedades dos biofilmes. 

Geralmente são infecções persistentes que se desenvolvem lentamente, raramente são 

resolvidos pelo sistema imune e respondem mal à terapia antimicrobiana (JACQUES et al., 

2010). Na medicina humana, a produção de biofilme bacteriano demonstrou resultar em 

aumento da resistência à terapia antibiótica em doenças incluindo cistite, prostatite, 

endocardite e osteomielite. É conhecido por causar falha de implantes cirúrgicos se o biofilme 

começar a se formar na superfície do implante, como por exemplo material de sutura, 

cateteres urinários e próteses ortopédicas (FIAMENGO et al., 2020). A endometrite 

bacteriana, infecção do trato reprodutor feminino, refratária ao tratamento antimicrobiano é 

um desafio significativo na criação de equinos. Uma explicação frequentemente citada para a 

falha no tratamento com antibióticos na reprodução equina, é a formação de biofilmes pelos 

patógenos bacterianos, já tendo sido observada em isolados de E. coli, P. aeruginosa e 

Klebsiella pneumoniae provenientes de animais diagnosticados com endometrite (FERRIS et 

al., 2016). No caso da piometra em cadelas há poucos estudos sobre a avaliação da formação 

de biofilmes pelos microrganismos envolvidos.  

Biofilmes são conceituados como um importante fator de virulência, sendo 

responsável por dificultar tratamentos terapêuticos e contribuir com as disseminações dos 

quadros de infecções. Considerando isto, o conhecimento da capacidade de formar biofilmes 

de cepas de piometra em cadelas é importante para melhor entender a patogenia da doença 

(TOLKER-NIELSER, 2016; DEL POZO, 2018). 

 

Proteases 

A definição básica de uma protease é uma enzima que hidrolisa ligações peptídicas em 

proteínas. Esta capacidade de hidrolisar as ligações peptídicas presentes em proteínas e 

peptídeos concedeu às proteases a capacidade de agir como fortes fatores de virulência 

(SANMAN; BOGYO, 2014).  

As proteases facilitam a penetração de um patógeno no tecido do hospedeiro, 

direcionam várias moléculas intracelulares e extracelulares do hospedeiro e, 

subsequentemente, desempenham um papel crítico contra as defesas do hospedeiro 

(MASSAOUD et al., 2010; FREES et al., 2013).  

As proteases extracelulares podem ser categorizadas dependendo de seus alvos 

associados à patogênese. Em alguns patógenos, elas são necessárias para a maturação da 

superfície celular ou fatores de virulência extracelular produzidos pelo próprio patógeno. 

Outros alvos incluem componentes estruturais do tecido do hospedeiro, como fibrinogênio ou 
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elastina, em processos que culminam com a propagação da infecção. Até mesmo a sinalização 

da célula hospedeira pode ser interrompida, devido à degradação pelas proteases, de 

moléculas de sinalização do hospedeiro, como citocinas e quimiocinas (LEBRUN et al, 2009; 

FREES et al., 2013). 

De um modo geral, as proteases bacterianas secretadas podem ser classificados em três 

grupos diferentes, de acordo com o sítio de ação no hospedeiro: 1) aqueles que atuam no 

espaço extracelular, através de ligação a proteínas ou receptores de membrana específicos ou 

através da degradação de tecidos e / ou componentes celulares; 2) aqueles que causam 

mudanças na permeabilidade da membrana ou interferem nas vias de sinalização 

transmembrana; e 3) aquelas que atuam no espaço intracelular onde modificam 

enzimaticamente alvos citosólicos específicos (LEBRUN et al., 2009). 

Em alguns patógenos, como S. aureus e o S. pyogenes, uma série de proteases 

contribuem para a virulência. Esses patógenos dão origem a infecções, muitas vezes 

envolvendo severa destruição de tecidos. Enquanto em outros patógenos, como o patógeno 

intracelular, Listeria monocytogenes, apenas uma única protease secretada está associada à 

virulência (FREES et al., 2013).  

A E. coli patogênica extraintestinal (ExPEC) é um patótipo distinto que tem 

capacidade de infectar várias partes do corpo além do trato gastrointestinal, causando diversas 

doenças potencialmente fatais em humanos e animais. É conhecido que ExPEC possui um 

amplo espectro de fatores de virulência, incluindo as proteases segregadas que escapam ao 

sistema de defesa do hospedeiro. Estudos recentes têm mostrado que a alta prevalência, bem 

como a ação das proteases secretadas, influenciam a patogênese da ExPEC (TAPADER et al., 

2019). 

Staphylococcus epidermidis é um agente causador de infecções nosocomiais em 

dispositivos médicos pela formação de biofilmes. Tem sido proposto que as proteases 

contribuem para as diferentes etapas da formação do biofilme. S. epidermidis secreta um 

pequeno número de proteases extracelulares, como serina protease Esp, cisteína protease 

EcpA e metaloprotease SepA que têm uma especificidade de substrato relativamente baixa. 

Achados recentes indicam uma contribuição significativa das proteases extracelulares na 

formação de biofilme por meio da inativação proteolítica de moléculas de adesão 

(MARTINEZ-GARCIA et al., 2018). 

As proteases bacterianas estão principalmente envolvidas na obtenção de nutrientes 

peptídicos para o microrganismo, por meio da hidrólise de grandes substratos polipeptídicos 

em moléculas menores que podem ser posteriormente absorvidas pela bactéria. Desta forma, 
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as proteases bacterianas contribuem para a patogênese das infecções, e, portanto, são fatores 

de virulência de grande importância envolvidos na progressão de doenças causadas por 

diversos patógenos (LEBRUN et al., 2009; TAPADER et al., 2019). 

 

Sideróforos 

Sideróforos (do grego: "portadores de ferro") são definidos como agentes quelantes 

específicos de íon férrico, de peso molecular relativamente baixo, elaborados por bactérias e 

fungos que crescem sob estresse baixo de ferro. Os microrganismos aeróbios precisam do 

ferro para realizar algumas funções, como a redução do oxigênio para síntese de ATP e 

redução de precursores de DNA (SCHWYN; NEILANDS, 1987; NEILANDS, 1995). A fim 

de combater a baixa solubilidade do ferro, os microrganismos que requerem esse metal e 

vivem em ambiente aeróbio, desenvolvem um sistema de transporte com elevada afinidade 

por ferro e moléculas de baixa massa molar (SCHWYN; NEILANDS, 1987; NEILANDS, 

1995; CABAJ; KOSAKOWSKA, 2007).  

Os sideróforos podem ser divididos em três categorias: sais catecol, sais hidroxâmicos 

e carboxilatos. Em geral, os sideróforos são sintetizados dentro da célula e secretado no meio 

ambiente como compostos isentos de ferro. Uma vez ligado pelo íon ferro eles são levados 

para o citosol da célula usando sistemas de captação (CARROL; MOORE, 2018; DONG et 

al., 2019). 

A proteína regulatória Fur (ferric uptake regulation) ou proteínas do tipo-Fur regulam 

a produção de quelantes de ferro em muitas espécies de bactérias. Estudos com mutantes fur 

em Escherichia coli e Salmonella Typhimurium permitiram a caracterização da proteína 

repressora Fur, a qual regula os genes envolvidos na captação de ferro e na biossíntese de 

sideróforos em resposta à concentração de ferro na célula. Diferentes espécies e cepas de 

bactérias podem utilizar mais de um tipo de sideróforo na captação de ferro (III) do ambiente. 

Desta forma, o espectro de sideróforos que uma determinada cepa pode usar é determinado 

pela especificidade do sistema de transporte do complexo ferro-sideróforos que ele forma 

(ASSMANN, 2003; NEILANDS, 1995). 

Estudos já demonstraram que o ferro externo influenciou fortemente na formação de 

biofilme em várias bactérias, sugerindo que este microambiente desempenha um importante 

papel no mecanismo de aquisição de micronutrientes para bactérias (RIZZI et al., 2019). 

Biofilmes de uma grande variedade de bactérias, como Bacillus subtilis, Pseudomonas 

aeruginosa e Staphylococcus aureus, mostraram ser regulados pela concentração ambiental e 

forma química de Fe. Em P. aeruginosa, foi sugerido que o status do Fe intracelular 
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desempenha um papel significativo no desenvolvimento do biofilme através do Fur, um 

regulador de transcrição de ligação de ferro conservado. O comprometimento da produção de 

sideróforos por mutagênese, ou a adição de sideróforos exógenos e outros agentes quelantes 

de Fe no meio de cultura, pode diminuir a formação de biofilme por P. aeruginosa. Em B. 

subtilis, um aumento da concentração de FeCl3 extracelular promove fortemente a formação 

de biofilme (KANG; KIRIENKO, 2018; RIZZI et al., 2019). 

 

Hemolisinas 

Hemolisinas são toxinas produzidas por diversas bactérias Gram positivas e Gram 

negativas, que provocam lise dos eritrócitos, além de também causarem danos em 

fribroblastos, plaquetas, monócitos, granulócitos e células endoteliais (SILVA et al., 2012; 

RUANO-GALLEGO et al, 2019). 

As toxinas hemolíticas representam um grupo de toxinas bacterianas que ao contrário 

de outras toxinas não são internalizadas pela célula alvo, mas agem ativamente sobre as 

membranas celulares, causando distúrbios na sua estrutura e função. Desta forma a secreção 

de proteínas para o meio extracelular reduz a toxicidade para a célula produtora e elimina a 

necessidade de lise celular para processos subsequentes (CASTILHONE, 2007; RUANO-

GALLEGO et al., 2019). 

A hemolisina A e os componentes proteicos necessários para sua secreção foram 

originalmente isolados de cepas de E. coli uropatogênica (UPEC), que são a principal causa 

de infecções do trato urinário. Quase metade de todas as cepas UPEC secretam hemolisina 

(RUANO-GALLEGO et al., 2019; NHU et al., 2019) 

A hemolisina alfa é a mais estudada e mais bem caracterizada das citotoxinas 

produzidas por S. aureus. Ela é secretada como monômeros solúveis em água que são 

integrados dentro das membranas de diversos tipos de células de mamíferos, onde formam 

heptâmeros cilíndricos capazes de formar poros de tamanhos variados com consequente 

alteração da permeabilidade seletiva, determinando lise osmótica, formação de vacúolos e 

defeitos em enzimas mitocondriais, interferindo com a produção de ATP (SURIYAPHOL et 

al., 2009; SILVA et al., 2012).  

A produção de hemolisinas determina a patogenicidade de diversos agentes 

bacterianos, uma vez que ao degradar os tecidos do hospedeiro permitem a invasão e 

disseminação, além da evasão à resposta imune (LO et al, 2011; SILVA et al, 2012). 

Considerando a elevada incidência e gravidade dos casos de piometra em cadelas, é 

importante ampliar os estudos acerca da caracterização microbiológica das cepas causadoras 
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da doença. Assim, espera-se, com esse trabalho, agregar conhecimento sobre a sensibilidade 

antimicrobiana, bem como a produção de fatores de virulência, como biofilmes, proteases, 

sideróforos e hemolisinas.  
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3. HIPÓTESES  

1. Os agentes bacterianos oriundos do útero e da vagina de cadelas com piometra apresentam 

sensibilidade às drogas antimicrobianas mais comumente utilizadas na prática veterinária.  

2. Os agentes bacterianos oriundos do útero e da vagina de cadelas com piometra apresentam 

alta produção de biofilme, proteases, sideróforos e hemolisinas. 

 

4. OBJETIVOS  

4.1-Objetivo Geral  

Identificar as bactérias presentes no útero e na vagina de cadelas com piometra e avaliar a 

diversidade destes agentes bacterianos. 

 

4.2-Objetivos Específicos  

1. Isolar e identificar as bactérias oriundas do útero e da vagina de cadelas com piometra;  

2. Avaliar a sensibilidade antimicrobiana das cepas bacterianas obtidas de cadelas com 

piometra;  

3. Analisar a produção de biofilmes, proteases, sideróforos e hemolisinas por bactérias 

isoladas de cadelas com piometra. 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 Local do estudo  

O estudo foi conduzido no laboratório de bacteriologia - Grupo Aplicado em 

Microbiologia Médica (GrAMM) e no Centro Especializado em Micologia Médica (CEMM), 

pertencentes ao Centro de Biomedicina da Universidade Federal do Ceará - Fortaleza - CE. 

 

5.2 - Isolamento e identificação dos agentes bacterianos causadores de piometra em cadelas 

Previamente ao início dos experimentos, o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 

de Pesquisa Animal da Universidade Federal do Ceará sob o Nº 4605030918. Para a captação 

de casos de piometra, foram contactados alguns estabelecimentos veterinários na cidade de 

Fortaleza, Ceará, Brasil, onde o material foi coletado.  

No estudo foram incluídas 30 cadelas diagnosticadas clinicamente com piometra. Na 

anamnese e exame físico, as cadelas apresentavam como principal sinal clínico corrimento 

vaginal sanguinolento e/ou purulento, além de apatia, hipertermia e inapetência. Foram 

realizados exames laboratoriais e ultrassonografia abdominal.  

A seguir, por indicação clínica, as cadelas foram encaminhadas para procedimento 

cirúrgico de ovariosalpingohisterectomia (OSH). A escolha pelo uso e o regime da terapia 

antimicrobiana variou de acordo com a conduta do médico veterinário responsável pelo caso.  

Imediatamente após a remoção do útero, durante o procedimento cirúrgico, o material 

foi coletado de cada corno uterino e da vagina das cadelas, com o auxílio de swab estéril de 

algodão. As amostras foram transportadas ao Laboratório de Bacteriologia do Grupo Aplicado 

em Microbiologia Médica (GrAMM), da Universidade Federal do Ceará. No máximo, uma 

hora após a coleta, o material foi inoculado em ágar sangue de carneiro 5% e ágar 

MacConkey, e as placas foram incubadas a 37 °C, por 24-48 h, em microaerofilia (Figura 3). 

As colônias foram identificadas por métodos bioquímicos manuais (catalase, oxidase, Triple 

Sugar Iron agar, citrato, urease, Voges-Proskauer, sulfeto indol motilidade, fenilalanina 

desaminase, O/F, glicose) e por métodos automatizados (Walkaway e Maldi-Tof) 

(KONEMAN et al., 2018). 
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Figura 3 – Crescimento bacteriano em placas de ágar MacConkey (A) e ágar sangue de 

carneiro 5%(B), após incubação a 37 °C por 24h. A) Klebsiella pneumoniae; B) 

Staphylococcus intermedius.  

 

                

Fonte: GrAMM, 2018. Foto de autoria própria. 

 

Ademais, fragmentos de úteros de seis cadelas com piometra foram avaliados por 

microscopia confocal, utilizando o fluoróforo live/dead, para averiguar a presença de 

biofilmes bacterianos. Fragmentos de útero de oito cadelas sadias, obtidos por OSH eletiva, 

foram incluídos como controle da avaliação estrutural. Os fragmentos de útero avaliados foram 

colocados em placas de Petri de fundo de lamínula para análise com 200 μL de uma solução 

preparada com 2 mL de salina mais 3 μL de cada composto do kit LIVE/DEAD® (Thermo Fisher 

Scientific), sob proteção da luz, segundo a metodologia descrita por Castelo Branco et al. (2015). 

Foram lidos 10 campos por amostra e as amostras foram visualizadas em microscópio Confocal 

Nikon C2, a 488 nm para detecção do fluorocromo Syto9, para células vivas, e a 561 nm, e para o 

fluorocromo iodeto de propídio, que evidencia células mortas e/ou danificadas. Imagens 

tridimensionais foram coletadas dos biofilmes, a fim de se obterem resultados representativos das 

amostras (HEYDORN et al., 2000; COLLINS, 2007). 

 

5.3 - Avaliação da sensibilidade a antimicrobianos 

Método de disco difusão 

A sensibilidade da maioria das cepas isoladas nesse estudo foi avaliada por meio do 

método de disco difusão, segundo metodologia preconizada pelo documento M100 do 

Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI, 2018). No total, de acordo com a indicação do 

CLSI, foram escolhidos 21 antimicrobianos, dos quais 14 foram testados para bactérias Gram 

positivas e 14 contra bactérias Gram negativas. Para as bactérias Gram positivas foram 

utilizados amoxicilina/clavulanato (20/10 µg), ampicilina (10 µg), ciprofloxacina (5 µg), 

B A 
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sulfametoxazol/trimetoprima (25 µg), vancomicina (30 µg), penicilina (10 UN), clindamicina 

(2 µg), cloranfenicol (30 µg), azitromicina (15 µg), cefalotina (30 µg), tetraciclina (30 µg), 

cefoxitina (30 µg), doxiciclina (30 µg) e meropenem (10 µg). Ademais, para Enterococcus 

spp. foram incluídas as drogas gentamicina (30 µg) e estreptomicina (30 µg) para avaliar o 

grau de resistência aos aminoglicosídeos.  

Para as bactérias Gram negativas foram utilizadas amoxicilina/clavulanato (20/10 µg), 

ceftriaxona (30 µg), ciprofloxacina (5 µg), gentamicina (10 µg), meropenem (10 µg), 

sulfametoxazol/trimetoprima (25 µg), cloranfenicol (30 µg), azitromicina (15 µg), cefepime 

(30 µg), tetraciclina (30 µg), amicacina (30 µg), piperacilina/tazobactam (100/10 µg), 

doxiciclina (30 µg) e ceftazidima (30 µg). As cepas testadas foram crescidas em ágar BHI, a 

35 °C, durante 24 horas, a partir das quais foi feito um inóculo, em solução salina 0,9%, com 

concentração equivalente ao padrão de turbidez 0,5 da escala de McFarland. A seguir placas 

com ágar Müller-Hinton (MH) foram semeadas e os discos de antimicrobianos foram 

aplicados sobre o ágar. As placas foram incubadas a 35 °C, durante 24 horas. A seguir foi 

realizada aferição e interpretação dos halos de inibição, com base no documento M100 do 

Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI, 2018) (Figura 4). 

 

Figura 4. Imagem demonstrando método de disco-difusão. Placa com ágar Müller-Hinton 

(MH) e discos de antimicrobianos semeada com Pseudomonas aeruginosa, após incubação a 

35 °C durante 24 horas. São observados os halos de inibição circundando os discos de 

antimicrobianos. 

 

Fonte: GrAMM, 2019. Foto de autoria própria. 

 

Ensaio de microdiluição 

Para avaliação da sensibilidade das cepas do gênero Staphylococcus ao antimicrobiano 

vancomicina, foi realizado o método de microdiluição caldo MH, com a determinação da 
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concentração inibitória mínima (CIM), pois não há valores de halos de inibição pelo método 

de disco-difusão preconizados no documento M100 do Clinical Laboratory Standards 

Institute (CLSI, 2018). A cepa de S. aureus ATCC 29213 e a droga antibacteriana clássica 

vancomicina (CLSI, 2018), permitiram validar o experimento. 

Inicialmente, os isolados do gênero Staphylococcus foram semeados em ágar BHI e 

incubados em estufa bacteriológica a 37 °C, por 24 horas para crescimento bacteriano. Após 

isso, os inóculos bacterianos foram preparados em solução salina estéril, ajustando a turbidez 

a 0,5 na escala de McFarland. A concentração utilizada da vancomicina foi 0,03 - 16 µg/mL.  

Para a formação dos inóculos bacterianos, os mesmos, foram preparados segundo 

detalhado antes. O perfil de sensibilidade em crescimento planctônico foi determinado por 

técnica de microdiluição em caldo, em placas de poliestireno de 96 poços de fundo U, 

preenchidas inicialmente com 100 µL de caldo MH em cada poço. Logo após, 100 µL do 

composto antimicrobiano apenas na primeira coluna da placa foi adicionado. Após a adição na 

primeira coluna do composto antimicrobiano, foi realizada a diluição seriada, misturando e 

levando 100 µL dos poços da coluna 1 e os colocando nos poços da coluna 2, e assim, de 

forma contínua até a coluna 10. Em seguida, foram retirados 100 µL da coluna 10 e colocados 

na coluna 12, a qual foi aplicado para controle de esterilidade do estudo. Para o controle de 

crescimento, foi usado os poços da coluna 11, contendo somente meio de cultura e inóculo 

bacteriano. Logo após a microdiluição nas placas, foi adicionado 100µL do inóculo em todos 

os poços da coluna 1 a coluna 11. De forma sucinta, a Figura 5 mostra a representação de 

como o experimento foi organizado.  

 

Figura 5 - Desenho esquemático para o teste de sensibilidade baseado no protocolo M100, 

CLSI (2017). 

  

Fonte: AMANDO, 2018 
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As placas foram incubadas em estufa a 37 ºC, por 24 horas. A análise foi feita de 

forma visual, conforme indicação dos protocolos do CLSI. O experimento foi realizado em 

duplicata.  Logo após 24 horas de incubação, para a leitura dos testes de sensibilidade, 

procurou-se encontrar a menor concentração de vancomicina capaz de inibir 100% do 

crescimento microbiano, em relação ao poço controle de crescimento sem droga (SIDRIM et 

al., 2017).  

 

5.4 - Avaliação da produção de fatores de virulência 

Biofilmes 

Para avaliar a capacidade de formação de biofilmes pelas cepas bacterianas isoladas de 

cadelas com piometra, inicialmente, foram crescidas em caldo BHI e incubadas a 37 °C, por 

24 horas. Posteriormente, placas de poliestireno com 96 poços de fundo chato foram 

preparadas com 175 μL de BHI caldo enriquecido com 1% de glicose. Em seguida, foram 

adicionados aos poços teste 25 μL do inóculo com densidade equivalente ao padrão de 

turbidez 0,5 da escala de McFarland para bactérias Gram negativas e turbidez 6 da escala de 

McFarland para bactérias Gram positivas. As placas foram incubadas a 37 °C, por 48 horas, 

para o desenvolvimento de biofilme (BANDEIRA et al, 2013). Após incubação, foi realizada 

a quantificação da biomassa pela técnica do cristal violeta (BANDEIRA et al, 2013). Os testes 

foram realizados em quadruplicata, em dois momentos distintos (Figura 6).  

 

Figura 6 – Esquema da quantificação da biomassa pela técnica do cristal violeta.  

 

Fonte: adaptado de SOUZA, 2013. 
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Para interpretação dos dados, foram considerados os valores médios da leitura de 

absorbância de 490 nm de acordo com a equação de Stepanovic et al. (2007). O ponto de 

corte (ODc) correspondeu ao valor médio das absorbâncias do controle negativo somado a 

três desvios padrão. As cepas foram classificadas como não produtoras, quando apresentaram 

OD≤ODc, fraca produtoras quando ODc<OD≤2xODc, produtoras moderadas quando 

2xODc<OD≤4xODc e forte produtoras quando OD>4xODc.  

 

Proteases, sideróforos e hemolisinas 

A atividade de proteases, sideróforos e hemolisinas foi avaliada, tanto na forma 

planctônica, como na forma de biofilme.  

Para os ensaios na forma planctônica, as cepas foram inoculadas em caldo BHI (875 

µL), utilizando o mesmo inóculo (125 µL) e respeitando a proporção inóculo:meio (1:7, v/v) 

usados para a induzir a formação de biofilmes, e cultivadas a 37 °C, durante 48 horas. Em 

seguida, os tubos foram centrifugados e o sobrenadante foi avaliado quanto à produção de 

proteases, sideróforos e hemolisinas.  

Para os ensaios na forma de biofilme, inicialmente, as cepas foram induzidas a formar 

biofilme maduro, em triplicata, conforme descrito acima. Em seguida, o sobrenadante oriundo 

de quatro poços contendo o biofilme de uma mesma cepa foi coletado, centrifugado e tratado 

como uma só amostra.  

Para avaliação da atividade proteolítica, 75 μL dos sobrenadantes do crescimento 

planctônico e em biofilme foram incubados com 75 μL de uma solução de azoalbumina 0,3%, 

com pH de 7,8, a 37 °C, durante três horas. A reação enzimática foi parada com a adição de 

ácido tricloroacético a 5%, seguida de agitação e centrifugação a 10.000 G, por 10 min. Em 

placas de fundo chato, foram misturados 100 µL de NaOH 0,5 M com o mesmo volume do 

sobrenadante e foi lido por espectrofotometria a 405 nm (WONGTRAKOONGATE et al, 

2012). Ao final, foi comparada a atividade proteolítica das cepas bacterianas em crescimento 

planctônico àquela do crescimento em biofilme. Os sobrenadantes dos controles de 

esterilidade (planctônicos e biofilme) foram utilizados como controle negativo. A atividade 

proteolítica (A405nm) foi classificada como negativa, quando A405nm≤controle negativo 

(CN) + desvio padrão (DP), e como positiva quando A405nm>CN+DP. Os ensaios foram 

realizados em triplicata, em dois momentos diferentes. 

Para avaliar a produção de sideróforos, 100 μL do sobrenadante do crescimento 

planctônico e em biofilme foram misturados com um volume igual de solução CAS (0,6 mM 

de hexadecil-trimetil-amônio, 0,015 mM de FeCl3.6H2O, 0,15 mM de Chrome Azural S, 50 
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mM de piperazina anidra, 0,75 M de HCl). Essa mistura foi incubada a 28 °C, durante 15 

minutos e um aumento na intensidade da cor laranja foi mensurado, com o auxílio de um 

espectrofotômetro a um comprimento de onda de 630 nm (WONGTRAKOONGATE et al, 

2012). Os sobrenadantes dos controles de esterilidade (planctônicos e biofilmes) foram 

utilizados como controle negativo e solução de EDTA como controle positivo. Os isolados 

foram considerados negativos quando A630nm≤ controle negativo (CN) + desvio padrão (DP) 

e positivos quando A630nm≥ CN+DP. Os ensaios foram realizados em triplicata, em dois 

momentos diferentes. 

Para avaliação da atividade hemolítica, os sobrenadantes do crescimento planctônico e 

em biofilme foram avaliados segundo metodologia descrita por Tang e colaboradores (2019). 

Após a centrifugação (10.000g, 10min), 100μl do sobrenadante de cada amostra foram 

adicionados a uma mistura de 875 μl de PBS (1X) e 25μl de sangue desfibrinado e incubados 

por 30 minutos a 37 °C em banho maria. Triton X-100 (2%) foi usado como controle positivo, 

e os sobrenadantes dos controles de esterilidade (planctônicos e biofilmes) como controle 

negativo. A atividade hemolítica foi expressa como uma porcentagem de hemólise, que foi 

calculada usando a seguinte equação: hemólise (%) = [(A450nm cepa teste – A450nm 

controle negativo) / (A450nm controle positivo - A450nm solução sangue)] x 100 (PHANSRI 

et al., 2011). Foram considerados negativos os isolados que apresentaram porcentagem de 

atividade hemolítica menor ou igual a zero.  

Para proteases, sideróforos e hemolisinas, os resultados de absorbância obtidos para a 

forma planctônica foram comparados com aqueles obtidos para a forma de biofilme. Todos os 

ensaios foram realizados em triplicata em dois momentos diferentes.  

 

5.5 - Análise estatística 

A análise estatística foi realizada no software Prisma Graphpad 7. Os testes 

estatísticos utilizados foram a análise de variância seguida pelo teste post hoc de Kruskal-

Wallis e pelo teste de Mann-Whitney. O nível de significância de 5% foi considerado para 

conclusões significativas. 
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6. RESULTADOS 

As 30 cadelas incluídas no estudo apresentavam idade média de 8 anos, variando de 11 

meses a 16 anos. As raças dos animais foram as seguintes: Pinscher (n=2), Poodle (n=5), 

Bulldog Inglês (n=1), Labrador (n=3), Yorkshire (n=4), Border Collie (n=1), Chihuahua 

(n=1), Schnauzer (n=1) e animais sem raça definida (n=12). Nos exames laboratoriais, os 

animais apresentavam leucocitose neutrofílica e ao exame ultrassonográfico foi observado 

útero com dimensões aumentadas (maior que 1,00cm de diâmetro) e com presença de 

conteúdo líquido luminal.  

 

6.1- Agentes bacterianos isolados 

Foram processados 60 swabs, sendo 30 swabs vaginais e 30 swabs uterinos. A partir 

dos quais foi obtido um total de 81 isolados bacterianos, sendo 35 isolados do útero (8 Gram 

positivos e 27 Gram negativos), distribuídos em 10 gêneros, e 46 isolados da vagina (18 Gram 

positivos e 28 Gram negativos), distribuídos em 11 gêneros. Os gêneros mais comumente 

isolados do útero foram Escherichia, Pseudomonas, Staphylococcus e Enterobacter; e da 

vagina foram Escherichia, Pseudomonas, Staphylococcus, Klebsiella e Enterococcus (Tabela 

3). 
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Tabela 3. Número e porcentagem de sítios de coleta de cadelas listados de acordo com as 

espécies de bactérias isoladas. 

ESPÉCIES BACTERIANAS 

SÍTIO DE COLETA 

VAGINA [n (%)] ÚTERO [n (%)] TOTAL [n (%)] 

Acinetobacter baumanni  1(2,17) 1(2,86) 2(2,47) 

Corynebacterium amycolatum 2(4,35) 1(2,86) 3(3,71) 

Enterobacter cloacae 2(4,35) 3(8,57) 5(6,18) 

Enterococcus faecalis 4(8,70) 1(2,86) 5(6,18) 

Escherichia coli 15(32,61) 17(48,57) 32(39,51) 

Klebsiella pneumoniae 3(6,52) 2(5,70) 5(6,18) 

Klebsiella aerogenes 1(2,17) - 1(1,23) 

Kocuria kristinae 1(2,17) - 1(1,23) 

Proteus mirabilis 1(2,17) 1(2,86) 2(2,47) 

Pseudomonas aeruginosa 5(10,88) 2(5,70) 7(8,64) 

Pseudomonas putida - 1(2,86) 1(1,23) 

Staphylococcus aureus - 1(2,86) 1(1,23) 

Staphylococcus cohnii  1(2,17) - 1(1,23) 

Staphylococcus epidermidis 1(2,17) - 1(1,23) 

Staphylococcus intermedius 5(10,88) 1(2,86) 6(7,41) 

Staphylococcus pseudointermedius 1(2,17) - 1(1,23) 

Staphylococcus sciuri 2(4,35) 1(2,86) 3(3,71) 

Staphylococcus warneri - 1(2,86) 1(1,23) 

Streptococcus canis - 1(2,86) 1(1,23) 

Streptococcus dysgalactiae 1(2,17) 1(2,86) 2(2,47) 

TOTAL 46 35 81 

 

 

Do total das 30 cadelas do estudo, foram isolados os mesmos microrganismos no útero 

e na vagina em 15 animais. Com relação à presença de infeção mista ou simples, foi 

observado que 5 cadelas apresentaram infecção mista no útero e 11 apresentaram colonização 

mista na vagina. Quanto ao isolamento da espécie E. coli, observou-se que dentre as cadelas 

que a apresentavam na vagina (n=12), 10 destes animais também apresentavam E. coli no 

útero. Assim, pode-se inferir que a presença de E. coli na vagina pode estar associada à maior 

probabilidade de ter piometra causada por essa espécie bacteriana (Tabela 4). 
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Tabela 4. Espécies bacterianas de acordo com o sítio de isolamento.  

 

CADELA 

 

                            SÍTO DE ISOLAMENTO 

 VAGINA ÚTERO 

1 Escherichia coli 

Staphylococcus intermedius 
 

Escherichia coli 

2  Klebsiella pneumoniae Klebsiella pneumoniae 

3  Não houve coleta Enterococcus faecalis 

4  Staphylococcus intermedius Escherichia coli 

5  Enterobacter cloacae Escherichia coli 

6 Escherichia coli 

Streptococcus dysgalactiae 
 

Escherichia coli 

Streptococcus canis 
 

7 Corynebacterium amycolatum 

Staphylococcus intermedius 
 

Corynebacterium amycolatum  

Staphylococcus intermedius  
 

8 Escherichia coli 

Staphylococcus intermedius 
 

Escherichia coli 

9 Escherichia coli 

Staphylococcus epidermidis 
 

Escherichia coli 

10 Enterococcus faecalis 

Staphylococcus intermedius 
 

Não houve crescimento 

11 Enterococcus faecalis Pseudomonas aeruginosa 

12 Escherichia coli Escherichia coli 

13 Staphylococcus cohnii 

Pseudomonas aeruginosa 
 

Streptococcus dysgalactiae 

14 Escherichia coli Staphylococcus warneri 

15 Acinetobacter baumanni 

Kocuria kristinae 
 

Escherichia coli 

16 

Staphylococcus pseudointermedius 

Enterobacter cloacae 

Pseudomonas putida 
 

17 Klebsiella pneumoniae 

Proteus mirabilis 
 

Klebsiella pneumoniae 

18 Enterobacter cloacae 

Staphylococcus sciuri 
 

Enterobacter cloacae 

Proteus mirabilis 
 

19 Pseudomonas aeruginosa 

Klebsiella aerogenes 
 

Staphylococcus aureus 

20 Escherichia coli Não houve crescimento 

21 Escherichia coli Escherichia coli 

22 Não houve crescimento Escherichia coli 

23 Pseudomonas aeruginosa Não houve crescimento 

24 Escherichia coli Escherichia coli 

25 Escherichia coli Escherichia coli 

26 Escherichia coli Escherichia coli 

27 Escherichia coli Escherichia coli 

28 Enterococcus faecalis Enterobacter cloacae 

29 Klebsiella pneumoniae Staphylococcus sciuri 

Acinetobacter baumanni 
 

30 Pseudomonas aeruginosa Não houve crescimento 
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Quanto à avaliação microscópica dos fragmentos de útero oriundos de cadela com 

piometra, não foram observados biofilmes bacterianos associados ao endométrio (Figura 7).  

 

Figura 7. Imagens de microscopia confocal obtidas a partir de fragmentos de úteros de quatro 

cadelas diagnosticadas clinicamente com piometra, demonstrando presença de algumas 

células bacterianas dispersas e ausência de imagens sugestivas de formação de biofilme 

bacteriano.  

   

   

 

Das seis amostras analisadas, uma foi identificada como Pseudomonas aeruginosa, 

três como Escherichia coli e em duas das amostras não houve crescimento bacteriano. Nestas 

duas cadelas em que não houve crescimento bacteriano a partir da cultura do conteúdo uterino 

foram isolados Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli da vagina. 

 

6.2 Sensibilidade antimicrobiana 

Quanto à sensibilidade aos antimicrobianos, apenas 8% (2/26) dos isolados Gram 

positivos foram sensíveis a todos os antibióticos, enquanto 15% (4/26) dos isolados foram 
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resistentes a duas drogas e 62% (16/26) foram resistentes a três ou mais antibióticos. Dentre 

os Gram negativos (n=55), foram encontrados 18% (10/55) dos isolados sensíveis a todos os 

antibióticos testados, enquanto 9% (5/55) dos isolados foram resistentes a duas drogas e 40% 

(22/55) foram resistentes a três ou mais drogas.  

Dentre os Gram positivos a penicilina foi o antimicrobiano a qual um maior número de 

isolados foi resistente (69%, 18/26), enquanto que dentre os Gram negativos, a azitromicina 

foi o antimicrobiano a qual um maior número de isolados foi resistente (31%, 17/55). Dentre 

os Gram positivos, 23% (6/26) apresentou resistência à ciprofloxacina, enquanto que apenas 

dois (4%, 2/55) isolados Gram negativos, apresentaram resistência a essa droga.  No tocante à 

ceftriaxona, que foi testada apenas contra bactérias Gram negativas, foi observada resistência 

em 20% (11/55) dos isolados (Figuras 8 e 9). 

 

Figura 8. Sensibilidade dos Bacilos Gram negativos aos antimicrobianos 
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Figura 9. Sensibilidade dos Cocos Gram positivos aos antimicrobianos. 
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6.3 – Produção de fatores de virulência 

 

Biofilmes 

Dos 26 isolados Gram positivos, 62% (16/26) foram classificados como não-

formadores de biofilmes, enquanto que 23% (6/26) foram fracos formadores, 8% (2/26) como 

moderados formadores e 8% (2/26) como forte formadores, totalizando 10 cepas formadoras 

de biofilmes. Já com relação aos isolados Gram negativos, 58% (32/55) foram classificados 

como não-formadores de biofilmes, enquanto que 20% (11/55) foram fracos formadores, 7% 

(4/55) como moderados formadores e 15% (8/55) como fortes formadores, totalizando 23 

cepas formadoras de biofilmes. Não houve diferenças entre a produção de biofilmes por 

isolados obtidos da vagina e do útero.  

Os gêneros de bactérias que apresentaram os maiores números de isolados produtores 

de biofilme foram Staphylococcus, Escherichia e Pseudomonas. Ao comparar as espécies que 

apresentavam cinco ou mais isolados (E. coli, P. aeruginosa, K. pneumoniae, E. faecalis, E. 

cloacae e S. intermedius), observou-se que P. aeruginosa e E. cloacae produziram mais 

(P<0.05) biofilmes que E. coli, E. faecalis e S. intermedius. Também foi observado que K. 

pneumoniae produziu mais (P<0.05) biofilmes que E. coli (Tabela 5). 
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Tabela 5. Formação de biofilmes pelas cepas bacterianas isoladas de cadelas com piometra. 

 

ESPÉCIES BACTERIANAS FORMAÇÃO DE BIOFILMES 

Não 

Formador  

[n (%)] 

Fraco Formador  

[n (%)] 

Moderado Formador 

[n (%)] 

Forte Formador [n 

(%)] 

Acinetobacter baumanni (n=2) - 1(1,23) - 1(1,23) 

Corynebacterium amycolatum (n=3) 1(1,23) 1(1,23) 1(1,23) - 

Enterobacter cloacae (n=5) 1(1,23) 2(2,48) - 2 (2,48) 

Enterococcus faecalis (n=5) 4(4,94) 1(1,23) - - 

Escherichia coli (n=32)  25(30,86) 4(4,94) 3 (3,71) - 

Klebsiella pneumoniae (n=5) 2(2,48) 2(2,48) - 1(1,23) 

Klebsiella aerogenes (n=1) 1(1,23) - - - 

Kocuria kristinae (n=1) - 1(1,23)  - - 

Proteus mirabilis (n=2) 1(1,23)  1(1,23)  - - 

Pseudomonas aeruginosa (n=7) 2(2,48)  1(1,23)  1(1,23)  3 (3,71) 

Pseudomonas putida (n=1) - - - 1(1,23)  

Staphylococcus aureus (n=1) 1(1,23)  - - - 

Staphylococcus cohnii (n=1) - - - 1(1,23)  

Staphylococcus epidermidis (n=1) 1(1,23)  - - - 

Staphylococcus intermedius (n=6) 3(3,71) 2(2,48)  1(1,23)  - 

Staphylococcus pseudointermedius (n=1) 1(1,23)  - - - 

Staphylococcus sciuri (n=3) 2(2,48)  1(1,23)  - - 

Staphylococcus warneri (n=1) 1(1,23)  - - - 

Streptococcus canis (n=1) - - - 1(1,23)  

Streptococcus dysgalactiae (n=2) 2(2,48)  - - - 

TOTAL 48 (59,27) 17(20,99) 6(7,40) 10(12,3) 

 

 

Proteases, Sideróforos e Hemolisinas 

Dentre as cepas analisadas para a produção de proteases na forma planctônica, 90% 

(73/81) foram negativas e 10% (8/81), foram positivas, das quais 63% (5/8) foram isoladas da 

vagina. Ao comparar as espécies que apresentavam cinco ou mais isolados (E. coli, P. 

aeruginosa, K. pneumoniae, E. faecalis, E. cloacae e S. intermedius), observou-se que P. 

aeruginosa, na forma planctônica, produziu significativamente (P<0.05) mais proteases que 

as demais espécies.  

Em biofilme, 89% (72/81) dos isolados foram negativos e 11% (9/81) foram positivos, 

dos quais 67% (6/9) foram isolados da vagina. Nessa forma de crescimento, também se 
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observou que P. aeruginosa produziu mais proteases que as demais espécies avaliadas. 

Considerando todos os isolados, não houve diferença na produção de proteases pelas cepas na 

forma planctônica e de biofilmes, mas, quando comparadas somente entre os isolados da 

vagina, observou-se que a produção foi maior (P<0.05) na forma planctônica que de biofilme. 

Entre os isolados avaliados para a produção de sideróforos na forma planctônica, 94% 

(76/81) foram negativos e 6% (5/81) foram positivos, dos quais 80% (4/5) foram isolados da 

vagina. Ao comparar as espécies que apresentavam cinco ou mais isolados, observou-se que 

P. aeruginosa e K. pneumoniae apresentavam produção semelhante e produziram mais 

(P<0.05) sideróforos, na forma planctônica, que E. coli, E. faecalis, E. cloacae e S. 

intermedius.  

Em relação ao biofilme, foi observado que 90% (73/81) foram negativos e 10% (8/81) 

foram positivos, dos quais, 63% (5/8) foram isolados da vagina. Nessa forma de crescimento, 

observou-se que tanto P. aeruginosa, quanto K. pneumoniae produziram mais (P<0.05) 

sideróforos que E. coli. Considerando todos os isolados, não houve diferença na produção de 

sideróforos pelas cepas na forma planctônica e de biofilmes, mesmo quando analisadas por 

sítio de isolamento (útero vs. vagina). 

Quanto à avaliação da produção de hemolisinas na forma planctônica, 100% das cepas 

foram consideradas negativas. Em biofilmes, 93% (79/81) foram consideradas negativas e 2% 

(2/81) positivas. As duas cepas positivas foram isoladas da vagina e pertenciam as espécies 

Escherichia coli e Enterococcus faecalis. Portanto, observou-se que as cepas na forma de 

biofilme apresentavam maior (P<0.05) atividade de hemolisinas que quando crescidas na 

forma planctônica. (Tabela 6). 
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Tabela 6. Fatores de Virulência: produção de proteases, sideróforos e hemolisinas. 

*N(Negativo); P(positivo) 

ESPÉCIES BACTERIANAS FATORES DE VIRULÊNCIA 

Planctônico Biofilmes 

Protease 

(n) 

Sideróforos 

(n) 

Hemolisina 

(n) 

Protease 

(n) 

Sideróforos (n) Hemolisina  

(n) 

N P N P N P N P N P N P 

Acinetobacter baumanni  2 - 2 - 2 - 2 - - 2 2 - 

Corynebacterium amycolatum 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 

Enterobacter cloacae 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 

Enterococcus faecalis 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 4 1 

Escherichia coli  32 - 32 - 32 - 32 - 32 - 31 1 

Klebsiella pneumoniae 5 - 2 3 5 - 4 1 2 3 5 - 

Klebsiella aerogenes 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

Kocuria kristinae - 1 1 - 1 - - 1 1 - 1 - 

Proteus mirabilis 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 

Pseudomonas aeruginosa 1 6 5 2 7 - 1 6 4 3 7 - 

Pseudomonas putida 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

Staphylococcus aureus 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

Staphylococcus cohnii  1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

Staphylococcus epidermidis 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

Staphylococcus intermedius 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 

Staphylococcus 

pseudointermedius 

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

Staphylococcus sciuri 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 

Staphylococcus warneri 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

Streptococcus canis - 1 1 - 1 - - 1 1 - 1 - 

Streptococcus dysgalactiae 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 

TOTAL 73 8 76 5 81 0 72 9 73 8 79 2 

 

 

7. DISCUSSÃO 

A piometra é uma doença que gera ameaça potencial à vida da cadela, com diversas 

complicações graves associadas, tais como sepse e peritonite (HAGMAN, 2017; JITPEAN et 

al, 2017). Desta forma o diagnóstico precoce e a escolha adequada do tratamento são de 

extrema importância para a completa recuperação do paciente.  

A identificação do agente bacteriano causador da piometra não é uma prática comum, 

uma vez que o diagnóstico da doença se baseia em achados clínico-laboratoriais e de imagem. 



 

50 

Entretanto, a realização do diagnóstico microbiológico pode trazer dados epidemiológicos de 

grande importância, como o conhecimento dos principais agentes causais e do perfil de 

sensibilidade a antimicrobianos das cepas isoladas. Esses dados, conjuntamente, podem 

auxiliar no manejo clínico da infecção, principalmente, no tocante à escolha do agente 

antimicrobiano (RUBIO et al, 2014).  

Uma das principais dificuldades para o diagnóstico microbiológico é a obtenção de 

espécime clínico representativo do útero de forma não invasiva. Assim, encoraja-se a 

realização da cultura microbiológica da vagina destas pacientes, o que pode auxiliar no 

diagnóstico presuntivo do agente causal. No presente estudo, pôde-se observar que das 14 

cadelas que apresentaram E. coli no útero, 10 também apresentaram a mesma bactéria na 

vagina, havendo uma correlação significativa (P<0.05) entre a presença de E. coli em ambos 

os sítios anatômicos. Essa correlação não foi observada para as demais espécies, mas a 

identificação de E. coli na vagina de uma cadela com piometra é um forte indicativo de que 

esta seja o agente causal da infecção. Esse fato é ainda mais relevante ao saber que a espécie 

E. coli é considerada o agente bacteriano mais comum nas piometras de cadelas (OLIVEIRA, 

2016; QUIAN; HOU, 2017; HAGMAN, 2018), corroborando com os resultados obtidos nesse 

estudo.  

Entretanto, além da E. coli, diversos outros agentes já foram isolados de secreção 

uterina de cadelas (DE CRAMER, 2010; ROS et al., 2014; OLIVEIRA, et al. 2016). No 

presente estudo, diversas outras bactérias também foram isoladas, como Staphylococcus 

intermedius, Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa e Klebsiella pneumoniae, 

corroborando os achados de estudos prévios (ROS et al., 2014; RUBIO et al., 2014; 

HAGMAN, 2018).  

O tratamento de escolha é a ovariosalpingohisterectomia, associada à terapia 

antimicrobiana. Dentre as drogas mais utilizadas nos casos de piometra, na medicina 

veterinária, estão a doxiciclina e a amoxicilina/clavulanato. Enrofloxacina, ceftriaxona e 

cefalexina também são drogas de uso bastante comum para o tratamento de piometra (SHEA, 

2011; FIENI et al., 2014; SPERLING, 2018). O que corrobora com os resultados encontrados 

no estudo, pois ceftriaxona, doxiciclina e amoxicilina com clavulanato apresentaram baixa 

resistência, tanto dentre os isolados Gram negativos como Gram positivos.  

É importante ressaltar que, principalmente para cadelas de alto valor zootécnico, tem-

se considerado a terapia medicamentosa, incluindo antibióticos combinados com 

bloqueadores de receptores de progesterona e prostaglandinas (ROS et al, 2014; CONTRI et 

al, 2015; HAGMAN,2016). O uso dessa estratégia medicamentosa enfatiza a necessidade do 
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conhecimento epidemiológico da sensibilidade a antimicrobianos de cepas veterinárias de 

uma dada região, por otimizar a escolha da droga, potencializando a obtenção de resultados 

benéficos (INOUE et al, 2012; FIENI et al, 2014; THUNGRAT, 2015).  

Os antimicrobianos tornaram-se indispensáveis para a diminuição da morbidade e 

mortalidade associada a doenças infecciosas e, desde sua introdução na medicina veterinária, 

a saúde e a produtividade dos animais melhoraram significativamente. A resistência 

antimicrobiana contribui para a falha terapêutica, aumento da morbidade e mortalidade do 

paciente, além de elevar custos com saúde. Vários mecanismos de resistência antimicrobiana 

são regulados pela expressão de genes específicos. Hoje, muitas bactérias clinicamente 

importantes são caracterizadas por diversos fenótipos de resistência a antibióticos, resultado 

das últimas décadas de uso inadequado de antimicrobianos (BOERLIN; WHITE, 2013; 

THUNGRAT et al, 2015). Dentre as 81 cepas avaliadas no estudo, um total de 38 cepas (47%) 

foram resistentes a três ou mais antibióticos, demonstrando o alto grau de resistência dos 

isolados.  

Com relação aos Staphylococcus coagulase negativo foi observado 68% das cepas 

resistentes a cefoxitina, que um indicador de resistência a meticilina, o que sugere alta 

resistência aos β-lactâmicos. Enquanto os Staphylococcus coagulase positivos apresentaram 

100% de sensibilidade a cefoxitina indicando ausência de resistência a meticilina. Com 

relação aos Enterococcus spp, que são microrganismos intrinsecamente resistentes a diversas 

drogas, foi observado elevada resistência a clindamicina, meropenem e tetraciclina, entretanto 

apresentaram 100% de sensibilidade à vancomicina, um antimicrobiano  (TORRES et al., 

2018; GARCÍA-SOLACHE; RICE, 2019).  

Com relação aos principais antomicrobianos utilizados no tratamento de cadelas com 

piometra, ceftriaxona, ciprofloxacina, doxicilina e amoxicilina + clavulanato, foi observada 

baixa a moderada resistência, achado que corrobora com estudos anteriores (SHEA, 2011; 

FIENI et al, 2014; SPERLING, 2018). 

Além da sensibilidade a antimicrobianos, esse estudo visou à caracterização da 

virulência das bactérias isoladas. Para tanto, foram avaliadas a produção de biofilmes, de 

proteases, de sideróforos e de hemolisinas. Biofilmes são comunidades que se aderem a uma 

superfície biótica ou abiótica e são envoltos por uma matriz extracelular, o que torna as 

bactérias mais tolerantes a condições adversas, incluindo às drogas antimicrobianas (ROY, 

2018). De maneira geral, as cepas isoladas neste estudo apresentaram baixa produção de 

biofilmes, sendo 59% (48/81) não formadoras, e, apenas 12% (10/81) das cepas isoladas 

fortes produtoras. Este dado pode indicar que a piometra não é uma infecção associada a 
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formação de biofilmes (FERRIS et al, 2016; FERRIS et al, 2017). Os resultados encontrados 

diferem de estudo realizado por Fiamengo e colaboradores (2020) que concluiu que cepas de 

E. coli isoladas de piometra canina são capazes de produzir biofilme, tanto in vitro, como in 

vivo. 

Os microrganismos associados ao biofilme se comportam de maneira diferente em 

relação a forma planctônica, tanto em relação ao crescimento, quanto à sua capacidade de 

resistir às defesas do hospedeiro e ao tratamento com antimicrobianos (DEL POZO, 2018). A 

formação de biofilme não interfere com a produção dos demais fatores de virulência 

avaliados, sendo possível observar que algumas cepas produzem mais fatores de virulência 

que outras, como P. aeruginosa, que foi positiva para produção de proteases em 86% (6/7) 

das cepas isoladas, tanto em biofilme como na forma planctônica; e K. pneumoniae que foi 

positiva para a produção de sideróforos em 60% (3/5) das cepas isoladas, tanto em biofilme 

como na forma planctônica. Quanto a Escherichia coli, a bactéria mais isolada neste estudo, 

não foi observada produção de proteases, sideróforos e hemolisinas por nenhuma das 32 cepas 

na forma planctônica. Na forma de biofilme, uma cepa produziu hemolisinas e nenhuma 

produziu proteases e sideróforos. 

Assim, pode-se inferir que a ação hormonal e o ambiente uterino favorecem a 

ocorrência da piometra, possivelmente apresentando um papel determinante maior que as 

características microbianas. Nesse contexto, já foi descrito que terapias hormonais que 

incluem progesterona ou estrógenos para indução de estro ou interrupção da gravidez estão 

relacionadas ao desenvolvimento da piometra em cadelas jovens, que a presença de 

anormalidades anatômicas na vagina e no vestíbulo, como estreitamento e presença de septo, 

podem predispor ao desenvolvimento de infecção uterina e que fatores genéticos também 

podem estar associados à ocorrência da doença (PRETZER, 2008; HAGMAN, 2012; FERRIS 

et al, 2017). 

 

 

8. CONCLUSÃO 

 No presente estudo, observou-se que Escherichia coli foi a bactéria mais prevalente 

nos casos de piometra avaliados. As cepas isoladas apresentaram um elevado percentual de 

resistência e baixa produção de fatores de virulência, inferindo que a ocorrência de piometra 

parece estar mais associada a fatores do hospedeiro que a fatores bacterianos.  
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