HIPERPLASIA E PROLAPSO VAGINAL EM CADELA- RELATO DE
CASO
VAGINAL HIPERPLASIA AND PROLAPSE IN BITCH- CASE REPORT
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RESUMO
Esse trabalho objetivou relatar um caso de hiperplasia e prolapso vaginal em uma
cadela de 1 ano de idade, da raça Boxer, pesando 17,7 kg ocorrido no Hospital Veterinário da
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)– Campus Uruguaiana. O
animal chegou ao ambulatório apresentando quadro de hiperplasia e prolapso vaginal do tipo
II, com hiperemia da mucosa. Possuía 39,2ºC de temperatura e não apresentava outras
alterações ao exame clínico e hemograma realizados na oportunidade. Após tratamento
clínico, realizou-se ovariohisterectomia, o que resultou em plena recuperação do animal.
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ABSTRACT
This work aimed at to report a case of hiperplasia and vaginal prolapse in a 1 year-old
female dog, of from the Boxer race, weighing 17,7 kg happened at the Hospital VeterinárioPUCRS- Campus Uruguaiana. The animal arrived at the clinic presenting hiperplasia picture
and vaginal prolapse of the type II, with hiperemia of the mucous membrane. It possessed
39,2ºC of temperature and it didn't present other alterations to the clinical exam and blood
count accomplished in the opportunity. After clinical treatment, it took place
ovariohysterectomy, what took the full recovery of the animal.
Key Words: bitch, ovariohysterectomy, vaginal hyperplasia.
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FIGURA 1 - Prolapso vaginal.
Eversão de toda circunferência vaginal,
demonstrando aspecto de rosca (WYKES &
OLSON, 1998).
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eliminação da estimulação estrogênica.
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do cão para retirada de pontos cutâneos,

imunossupressão, entre outros citados por

verificando-se completa recuperação clínica

CONTRACEPTIVES (2002).
WYKES & OLSON (1998) citaram

e cirúrgica.

que uma das causas de hiperplasia e
RESULTADOS E DISCUSSÃO

prolapso vaginal é o hiperestrogenismo

Após o diagnóstico, o proprietário

patológico, no caso de ovários policísticos.

foi orientado a fazer limpeza com solução
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CONCLUSÃO

hospital para retirada dos pontos cirúrgicos,

A ovariohisterectomia é um método

não apresentando nenhuma complicação

eficiente e definitivo para a prevenção da

pós-operatória.

hiperplasia e prolapso vaginal de origem

No presente caso, optou-se por não

hormonal.

fazer uso de acetato de megesterol em razão
do alto custo do medicamento, porém tal

REFERÊNCIAS

efeitos

BOJRAB, M.J. Mecanismos de Moléstia na

colaterais como hiperplasia endometrial

Cirurgia dos Pequenos Animais. 2.ed. São

cística citada por GABALDI & LOPES

Paulo: Manole, 1996.

droga

(1998),

também

pode

polifagia,

acarretar

depressão,

Revista da FZVA
Uruguaiana, v. 9, n. 1, p. 89-94. 2002.

Pinto Filho, S.T.L. et al.

94

CONTRACEPTIVES for dogs and cats.

STONE, E.A.; CANTRELL, C.G.; SHARP,

Capturado em 26 set. 2002. Online.

N.J.H. Ovário e útero. In: SLATTER, D.

Disponível

Manual de cirurgia de pequenos animais.

em:

<

http://arbe.cvmbs.colostate.edu/hbooks/path

2.ed. São Paulo: Manole, 1998.

phys/reprod/petpop/contracep.html

TONIOLLO, G.H.; VICENTE, W.R.R.

>

Manual de Obstetrícia Veterinária. São

Acesso em: 26 set. 2002.

Paulo: Varela, 1993.
ENGLAND, G.C.W. Doenças do sistema
reprodutivo. In: DUNN, J.K. Tratado de

WYKES, P.M.; OLSON, P.N. Vagina,

Medicina de Pequenos Animais. São Paulo:

vestíbulo e vulva. In: SLATTER, D.

Roca, 2001.

Manual de cirurgia de pequenos animais.
2.ed. São Paulo: Manole, 1998.

FOSSUM, T.W. Small animal surgery. St.
Louis: Mosby, 1997. chap. 23: Surgery of
the reproductive and genital systems.

GABALDI,

S.H.;

LOPES,

M.D.

Hiperplasia e prolapso vaginal em cadelas.
Revista Clínica Veterinária, São Paulo,
n.13, p.17-18, março/abril, 1998.

PURSWELL, B.J. Distúrbios vaginais. In:
ETTINGER,

S.J.,

FELDMAN,

E.C.

Tratado de Medicina Interna Veterinária.
4.ed. São Paulo: Manole, 1997.

QUINTANILHA, A.M.N.P. Distúrbios da
vagina e útero. In: NELSON, R.W.,
COUTO, C.G. Fundamentos de Medicina
Interna de Pequenos Animais. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 1992.

Revista da FZVA
Uruguaiana, v. 9, n. 1, p. 89-94. 2002.

