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RESUMO

ROCHA, EDIANE FREITAS. Pseudogestação em cabras leiteiras: Relato de caso.
Patos, UFCG. 2014. 33f. (Trabalho de conclusão de curso de Medicina Veterinária).
A pseudogestação ou hidrometra é uma patologia de envolvimento endócrino-hormonal,
que caracteriza-se pela dilatação abdominal proveniente do acúmulo de líquido no útero,
podendo ser confundido com prenhez. Na Região Nordeste do Brasil a pseudogestação é
evento constante em cabras leiteiras, sendo apontada como uma das patologias mais
importantes de caprinos leiteiros que podem afetar a capacidade reprodutiva. Nesse
contexto, objetivou-se fazer um referencial teórico sobre pseudogestação e relatar a
ocorrência de cabras leiteiras acometidas por esta patologia no município de Cacimba de
Areia, semiárido paraibano. Das 50 cabras constituintes do rebanho, foram submetidos a
exame ultrassonográfico 24 fêmeas que, de acordo com a informação do proprietário,
estavam prenhes ou já haviam apresentado acúmulo de líquido anteriormente e as que
repetiam cio frequentemente. No exame, constatou-se em 42% (10/24) das cabras tinham
acúmulo de conteúdo não ecogênico intrauterino, com formações trabeculares, ausência de
placentomas e de feto, caracterizando pseudogestação. Dois animais (8%) estavam
prenhes, dois (8%) possivelmente estavam prenhes, mas necessitariam de nova avaliação
para confirmação e 42% (10/24) estavam vazias e com histórico de repetição de cio.
Realizou-se posteriormente o tratamento com Cloprostenol Sódico (Ciosin-Coopers®),
duas doses (500 μg) com intervalo de 12 dias, em todos os animais com hidrometra ou
histórico de repetição de cio (20 animais) resultando na liberação do conteúdo uterino.
Após a segunda dose do tratamento todas as fêmeas foram cobertas. Três meses após a
cobertura foram submetidas a exame ultrassonográfico para diagnóstico de gestação. Das
20 fêmeas tratadas 70% (14/20) tiveram prenhez confirmada, 10% (2/20) não puderam ter
a prenhez confirmada devido a cobertura ter sido realizada a pouco tempo e 20% (4/20)
estavam vazias. Diante do exposto observa-se, a importância do diagnóstico precoce de
pseudogestação e a importância da ultrassonografia como ferramenta auxiliar ao
diagnóstico. O diagnóstico precoce possibilitou o tratamento em um período mais curto,
proporcionando o retorno dos animais à atividade reprodutiva.

Palavras-chave: Caprinos, hidrometra, diagnóstico, semiárido, Brasil.
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ABSTRACT

ROCHA, EDIANE FREITAS. Pseudopregnancy in dairy goats: case report. Patos,
UFCG. 2014. 33f. (Conclusion work of the Veterinary Medicine course).
The pseudopregnancy or hydrometra is a pathology of endocrine and hormone involved,
which is characterized by abdominal swell from the accumulation of fluid in the uterus and
can be confused with pregnancy. In northeastern Brazil to pseudopregnancy is constant
event of goats being considered one of the most important diseases of dairy goats that can
affect reproduction capacity. In this context, the objective was to make a theoretical
benchmark on pseudopregnancy and report the occurrence of dairy goats affected by this
disease in the municipality of Cacimba de Areia in the Paraiba state semi arid. Of the 50
goats of the herd, 24 females underwent ultrasound examination, that according to the
information owner, were pregnant or had already presented of fluid accumulation
previously and in heat repeated frequently. On examination, it was found in 42% (10/24) of
goats had accumulation of content intra uterine not echogenic with trabecular formations,
no placentomes and fetuses, featuring pseudopregnancy. Two animals (8%) were
pregnants, two (8%) were possibly pregnants, but would need further assessment to
confirm and 42% (10/24) were empty and with a historical of rutting repeated. Was held
later treatment with cloprostenol Sodic (Ciosin-Coopers®), with two doses (500 mg) an
interval of 12 days in all animals with hydrometra or historical of repeat rutting (20
animals), resulting in the release of the uterine content. After the second dose of treatment
all females were covered. Later three months the coverage underwent ultrasonography for
pregnancy diagnosis. Of the 20 females treated 70% (14/20) had confirmed pregnancy,
10% (2/20) could not be confirmed to pregnancy due coverage have been ocurred recently
and 20% (4/20) were empty. Given the above it is observed, the importance of early
diagnosis of pseudopregnancy and the importance of ultrasound as a tool to assist
diagnosis. The early diagnosis to the treatment permitted the provide the return of animal
breeding activity.

Keywords:Goats, hydrometra, diagnosis, semiarid, Brazil.
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1 INTRODUÇÃO

A exploração de caprinos tem elevada importância social e econômica para a
Região Nordeste do Brasil, devido àgrande capacidade de adaptação desses animais a
condições adversas características da região, como a irregularidade do período chuvoso e
as secas periódicas.
A criação de caprinos leiteirosnos últimos anos recebeu diversos incentivos
governamentais e a comercialização do leite passou a ser uma boa alternativa de trabalho e
renda para o pequeno produtor, contribuindo com a permanência destes no meio rural.
Além disso, o leite de cabra é um produto diferenciado, em comparação aos de outras
espécies domésticas,por oferecer maior teor protéico, alta digestibilidade e por não
provocar alergias em pessoas que são intolerantes ao leite de outras espécies (NOGUEIRA
FILHO; FIGUEIREDO JR.; YAMAMOTO, 2010).
A rusticidade do caprino já é conhecida, porém, mesmo com essa característica,
observa-se em muitos rebanhos baixa produtividade, devido principalmente a erros de
manejo sanitário, alimentar e problemas de natureza infecciosa. Além desses problemas,
observa-se que os produtores frequentemente reportam falhas reprodutivas nos rebanhos
que incluem repetições de cio, abortos, fetos malformados, natimortos, retenção de
placenta,etc.
Nos últimos anos têm sido também frequentes os relatos de que os animais,
aparentemente prenhes, expulsam apenas líquido no momento em que deveria ocorrer o
parto. Esta última condição é denominada pseudogestação ou hidrometrae é uma das
causas maiscomuns de infertilidade temporária em rebanhos caprinos leiteiros, aumentando
o intervalo entre partos e o período de serviço (SMITH, 1980). Sua etiologia ainda não foi
totalmente definida, estando associadaprincipalmente a persistência do corpo lúteo e a
elevados níveis de progesteronano plasma sanguíneo (LOPES JR. et al., 2004).
Diante dos problemas de ordem reprodutiva apresentados, observa-se a necessidade
de estudos abrangendo as causas de falhas reprodutivas. Objetivou-se com este trabalho
apresentar um referencial teórico sobre osaspectos hormonais envolvidos no ciclo estral de
cabras e sobre a pseudogestação. É também apresentado um relato de caso de
pseudogestação em rebanho de cabras leiteiras no semiárido paraibano e as medidas que
foram instituídas para o restabelecimento da atividade reprodutiva destes animais.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Aspectos hormonais envolvidos no ciclo estral de cabras

O ciclo estral compreende o período entre dois estros consecutivos e caracteriza-se
pela sequência de eventos morfo-funcionais que ocorrem nos órgãos reprodutivos e pelas
alterações comportamentais observadas durante as fases do ciclo (GRANADOS; DIAS;
SALES, 2006).
A regulação do ciclo estral é endócrina, e os principais hormônios envolvidos são
os hormônios liberadores de gonadotrofinas (GnRH), de origem hipotalâmica,as
gonadotrofinas hipofisárias (hormônio folículo estimulante - FSH e hormônio luteinizante LH), os esteróides ovarianos (estrógeno e progesterona - P4) e a prostaglandina F2α
(PGF2α) de origem uterina. Em cabras a duração normal do ciclo estral é de 21 dias,
podendo haver variação de uma fêmea para outra (HAFEZ, 1995).

2.1.1 A ovulação e a formação do corpo lúteo

A ovulação é o processo no qual o folículo ovariano maduro se rompe e libera o
óvulo. O processo de ovulação é controlado pelo hipotálamo e hormônios no lóbulo
anterior da glândula pituitária LH e FSH. Uma onda pré ovulatória de LH começa por volta
de 24 horas antes da ovulação na maioria das espécies e dá início às alterações críticas no
folículo que resulta na liberação do oócito (DAVIDSON, 2004).
Após a expulsão do óvulo do folículo as células remanescentes da granulosa
(células foliculares que envolvem o oócito) transformam-se rapidamente em células
luteínicas. Estas crescem e tornam-se repletas de inclusões lipídicas, o que lhes confere o
aspecto amarelado. Esse processo é chamado luteinização e a massa total de células é
denominada corpo lúteo (CL) (Figura 1). O tecido constituinte do CL contém, além das
células grandes provenientes da granulosa, células pequenas da teca interna e ainda o
sistema vascular sanguíneo que sustentará o crescimento e a diferenciação celular
(BERTAN et al., 2006; DAVIDSON, 2004). O CL diferencia-se inteiramente em uma
típica glândula endócrina secretando P4. As mudanças morfo-bioquímicas das células que
culminam com a formação do corpo lúteo são consequência da elevação LH no período
pré-ovulatório (GONZÁLEZ, 2002).
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Na maior parte dos mamíferos a duração da vida do CL é breve e sua regressão
(luteólise) permite o recomeço de um novo ciclo ovulatório. A gestação induz um bloqueio
da luteólise e a transformação do CL cíclico em CL gravídico. Em algumas espécies a
continuidade da secreção de P4 é assegurada pela placenta (SILVA; TEIXEIRA;
VICENTE, 2010).

Figura 1: Ovário de mamífero ilustrando
desenvolvimento sequencial de um folículo e a
formação do corpo lúteo. Fonte: Universidade
Federal Fluminense.

A hipófise, o útero e o concepto (que tem efeito luteotrópico) são responsáveis por
manter a função luteal.
O LH secretado pela hipófise regula uma das funções do CL que é a secreção de
P4. Após a ovulação, com o desenvolvimento do CL e elevações nas concentrações de P4,
a secreção dos pulsos de LH caracteriza-se pela alta amplitude e baixa frequência, estando
as concentrações de LH e de progesterona inversamente relacionadas durante o ciclo.
Quando a progesterona está em seu nível máximo o LH está em níveis
basais(GONZÁLEZ, 2002).
O fator luteolítico PGF2α, produzido pelo útero, controla o período de existência do
CL em grandes animais, sendo o principal responsável por promover a luteólise e bloquear
a síntese de P4 pelo CL (DAVIDSON, 2004). Os níveis de P4 plasmática após regressão
do corpo lúteo são praticamente indetectáveis, permanecendo dessa forma após a ovulação,
começando a elevar-se gradativamente a partir do 3º dia do ciclo mantendo-se em níveis
elevados durante 12 dias na maioria das espécies (GONZÁLEZ, 2002).
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O efeito luteotrópico desempenhado pelo concepto está relacionado à produção do
fator antiluteolítico, uma proteína de 20KD denominada trofoblastina (TP) (THIBAULT;
LEVASSEUR, 2001). A TP causa diminuição na amplitude e na frequência da secreção
pulsátil de PGF2α pelo endométrio. É secretada pelo embrião entre os dias 16 e 23 de
gestação na vaca e na cabra e 12 e 21 dias na ovelha, sendo no período de alongamento do
embrião que ocorre a maior síntese (GEISERT et al., 1988).
A P4 secretada pelo CL provém do colesterol sanguíneo livre ou esterificado,
sintetizado principalmente no fígado e presente nas lipoproteínas de alta densidade (HDL)
ou de baixa densidade (LDL). É principalmente o LDL que penetra na célula luteal e se
liga a receptores específicos, situados na face externa da membrana plasmática,
disponibilizando colesterol e proteínas à célula. A capacidade do CL em sintetizar a P4
depende das organelas, substratos e enzimas contidas nas células luteínicas
esteroidogênicas que compõe o mesmo (BERTAN et al., 2006).
A P4 proporciona condições uterinas adequadas à adesão e desenvolvimentodo
concepto, pois suas ações envolvema redução do tono uterino e contratilidade do
endométrio e o estímulo à secreção de nutrientes básicos pelas glândulas endometriais
(GONZÁLEZ, 2002). A diminuição da captação de cálcio extracelular necessário para a
contração das células do miométrio e a dificuldade da entrada deste íon na célula é
induzida pela ação da P4, que leva ao estado de repouso do miométrio, garantindo o seu
relaxamento durante a gestação (BERTAN et al., 2006).
Em algumas espécies, como ovelha, vaca e égua a P4 pode serproduzida pela
placenta, aumentando sua produção de acordo com o desenvolvimento da gestação até
tornar-se a principal fonte nos estágios finais. A ovelha a partir do 45º-50º dia da prenhez
depende da P4 de origem placentária, já as cabras, são corpo lúteo dependente durante todo
o período da prenhez (THIBAULT; LEVASSEUR, 2001)

2.1.2 Prostaglandina
A prostaglandina (PGF2α) exerce o importante papel de causar a destruição do CL
(luteólise) nas situações de ausência da fertilização ou caso não seja possível o concepto
sinalizar a sua existência no útero (SILVA; TEIXEIRA; VICENTE, 2010). São citados
vários mecanismos que explicam a ação luteolítica da PGF2α, desde uma redução do
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suprimento sanguíneo no CL, interferência na via biossintética da P4 até diminuição do
número de receptores de LH nas células luteais (GONZÁLEZ, 2002).
A PGF2α atinge o ovário por um mecanismo de transferência por contra corrente
entre a veia útero ovariana e a artéria ovariana. Sua concentração uterina passa por um
máximo no momento da luteólise, havendo uma secreção pulsátil na veia uterina na razão
de 5 a 8 pulsos durante um período de 2 a 3 dias. A maneira como se dá o controle da
secreção de PGF2α tem como hipótese mais provável a de que a progesterona seja o
principal estímulo para o aumento da secreção de PGF2α. De forma que os níveis de
progesterona nos primeiros dias do ciclo "programariam" o útero para liberar PGF2α sete a
oito dias depois (REYNOLDS; GRAZUL-BILSKA; REDMER, 2000).
De acordo com Bertan et al.(2006) a ocitocina e o estradiol também estão
envolvidos com o controle da secreção de PGF2α, a ocitocina gera um estímulo para a
liberação de PGF2α pelo endométrio e esta age no CL liberando ocitocina luteal, que
novamente promove maior liberação de PGF2α pelo endométrio. O estradiol também
causa luteólise, via aumento da secreção de PGF2α. Contudo, este efeito requer a
exposição prévia do útero à progesterona.

2.1.3 Prolactina

Hormônio polipeptídico secretado pela adeno-hipófise, a prolactina, em sinergismo
com a progesterona e o estrógeno estimula o crescimento e funcionamento das glândulas
mamárias, iniciando e mantendo a lactação. A prolactina também induz e mantém a
presença de receptores de LH (VIEIRA, 2006).
Seus níveis encontram-se elevados durante a ovulação e a fase luteal do ciclo
ovárico na cadela e na vaca. Também ocorre aumento de prolactina durante a lactação e no
parto (GONZÁLEZ, 2002). Os estímulos sensoriais de manipulação da teta, processo de
ordenha ou sucção, são enviados ao hipotálamo, estimulando sua secreção. Para que ocorra
a síntese de prolactina é necessário o bloqueio da dopamina, seu importante inibidor.
Em roedores a cópula inicia a liberação de prolactina pela hipófise, resultando em
prolongamento da fase lútea em até 10 ou 11 dias na ausência de gestação, sendo este
fenômeno denominado de pseudogestação (DAVIDSON, 2004). Na cadela, o aumento da
prolactina na fase final do diestro com frequencia leva ao quadro de pseudogestação
(GRUNERT; BIRGEL;VALE, 2005).

17

2.2 Pseudogestação

A pseudogestação ou hidrometra é considerada, dentro dos sistemas especializados
de produção de caprinos de leite, um dos principais problemas que contribuem para
redução da produtividade do rebanho (SOUZA; FONSECA, 2011). É uma situação
patológica associada à presença de CL persistente e a altas concentrações de P4 no plasma
sanguíneo (LOPES JR. et al., 2004). Caracteriza-se pelo acúmulo de secreções no útero,
podendo ser confundido com prenhez (PIMENTEL, 2001). O conteúdo uterino é
decaracterística asséptica e volume médio de 13,7±6,0 litros (SALLES; ARAÚJO, 2008).
Quando não realizado o tratamento adequado ocorre evolução da hidrometra e por fim há
liberação do líquido contido no útero em um período igual ao de uma gestação normal
(HUMBLOT et al., 1995)

2.2.1 Etiologia

Embora a etiologia e a patofisiologia desta condição uterina ainda não tenham sido
totalmente definidas, Nascimento e Santos (2003) associam o acúmulo de líquido uterino à
obstrução do canal cervical ou da vagina, ao hiperestrogenismo e a persistência de hímen.
Contudo relata-se como causa primordial a persistência do CL, que mantém os níveis de
P4elevados, induzindo o bloqueio do eixo hipotálamo- hipófise-ovariano e a inibição do
retorno da atividade reprodutiva (SOUZA; FONSECA, 2011).
O motivo pelo qual ocorre a persistência do CL é, provavelmente, a falha do
endométrio em sintetizar PGF2α ou o mesmo libera este hormônio em quantidade
insuficiente para causar luteólise, em função de uma instabilidade entre os fatores
luteotróficos e luteolíticos, os quais são responsáveis por controlar a duração do CL
(GARVERICK; ZOLLERS; SMITH, 1992). Pugh (2005) relaciona a persistência
espontânea de CL extragestacional como consequência da manipulação hormonal para
superovulação ou acasalamento fora de estação.
Brice, Broqua e Leboeuf (2003) consideraram que a persistência espontânea do CL
após a ovulação sem fecundação e após mortalidade embrionária precoce eram fatores
importantes no estabelecimento da hidrometra. Wittek, Erices e Elze (1998) encontraram
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restos embrionários ou fetais, com uso de ultrassonografia, em 17 dos 143 casos
diagnosticados de hidrometra.
Alguns autores ( H E S S E L I N K ;

E L V I N G ,

1 9 9 6;

SOULIÈRE, 1991), afirmam existir a possibilidade de fatores genéticos determinarem esta
patologia, sendo transmitida de uma geração a outra. Em comparação entre filhas de cabras
com e sem hidrometra, a frequência de ocorrência da patologia foi 38% nas filhas de
cabras com hidrometra e de 9% nas filhas decabrasnão afetadas.
Em vacas o estresse ocasionado pela produção de grandes volumes de leite acentua
a ação de opióides endógenos e este fato foi associado à ocorrência de hidrometra e
mucometra. Desta forma, é levantada a hipótese desta condição também ocorrer em cabras
(MORAES et al., 2007).
Uma das limitações ao esclarecimento da etiologia da pseudogestação é a
dependência dos casos de campo para seu estudo. Quando os casos são diagnosticados, não
é mais possível identificar há quanto tempo a condição já está estabelecida. Em estudo
experimental Kornalijnslijper et al. (1997a) procuraram identificar um modelo capaz de
reproduzir experimentalmente a pseudogestação como forma de esclarecer aspectos desta
patologia. Os pesquisadores realizaram imunização ativa contra PGF2α na tentativa de
induzir a persistência do corpo lúteo e identificar se esta persistência levaria ao acúmulo de
fluido no útero. De um grupo de 11 cabras imunizadas, dez apresentaram níveis de
progesterona compatíveis com persistência de corpo lúteo e seis desenvolveram
hidrometra. Os autores concluíram que a metodologia utilizada era satisfatória para induzir
um modelo de pseudogestação em caprinos, podendo ser utilizada para novas abordagens
de pesquisa sobre a enfermidade.

2.2.2 Perfil hormonal na pseudogestação

A P4é encontrada em níveis elevados no plasma sanguíneo de cabras
pseudogestantes, variando de 1 e 2ng/mL, devido à presença de pelo menos um CL
persistente (WITTEK; ERICES; ELZE, 1998). Durante a evolução da enfermidade, há um
decréscimo gradual na concentração plasmática de P4, possivelmente refletindo a ausência
de um estímulo luteotrópico pelo concepto (KORNALIJNSLIJPER et al., 1997b). Há
também um decréscimo de P4 após a administração de cloprostenol, tratamento usado para
causar luteólise, sendo considerado que o esvaziamento do útero acontece quando os níveis
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de P4 caem abaixo de 1ng/mL (WITTEK; ERICES; ELZE, 1998), devendo-se considerar
esse valor como base para a manutenção da hidrometra (SOUZA; FONSECA, 2011).
A prolactina tem sido implicada como uma luteotrofina em ovelhas e cães, já em
roedores é essencial para a manutenção do CL (DAVIDSON, 2004). Os estudos de
Taverneet al. (1988) constataram que a prolactina desempenha um papel luteotrópico em
cabras pseudogestantes, após utilizar a bromocriptina, agente agonista da dopamina, os
pesquisadores observaram que houve redução da concentração de prolactina plasmática em
seis cabras e em sete um decréscimo gradual nas concentrações de P4 para níveis menores
que 1,8 ng/mL.
Contudo, a ação luteotrópica da prolactina em cabras pseudogestantes é
questionável e necessita de mais estudos, já que Wittek, Erices e Elze (1998) constataram
não haver diferença significativa nos valores de prolactina em cabras com hidrometra
quando comparado com os valores fisiológicos para caprinos. Para Hesselinket al. (1995),
que avaliaram a concentração plasmática de prolactina em cabras Saanen pseudogestantes
e em cabras reproduzindo-se normalmente, a prolactina não desempenha um papel crucial
na etiologia de pseudogestação na cabra, não tendo sido encontrada nenhuma correlação
entre a concentração de prolactina e o desenvolvimento ou a presença de um corpo lúteo
persistente nessa espécie.

2.2.3 Espécies acometidas

A hidrometra foi descrito com maior frequência nos carnívoros domésticos (cadela
e gata) e com menor frequência em ovelhas e na égua (GRUNERT; BIRGEL;VALE,
2005). Em cabras é considerada uma condição patológica muito comum (WITTEK et al.,
1997).
Em cadelas não prenhes a pseudogestação é uma condição comum desenvolvida
após a ovulação chamada “pseudogestação fisiológica”. Passa a ser denominada
pseudociese clínica quando apresenta sintomas e alterações físicas equivalente aos que
ocorrem em cadelas prenhes, sendo esta condição atribuída ao aumento nas concentrações
e/ou na sensibilidade individual à prolactina, associadas a um declínio dos níveis séricos de
progesterona (MARTINS; LOPES, 2005).
Em ovelhas não é um problema frequente, porém suspeita-se que haja
subdiagnóstico de casos por não ser comum a realização de exames duas vezes em animais
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prenhes. Em estudo com ovelhas submetidas ao diagnóstico de gestação, observou-se que a
patologiase manifestou apenas na segunda avaliação (BRETZLAFF, 1993).

2.2.4 Epidemiologia

Anteriormente, por falhas no diagnóstico, a pseudogestação era considerada uma
patologia rara, contudo com o uso cada vez mais constante do aparelho de ultrassonografia
o diagnóstico dos casos tornaram-se mais frequentes. Na Região Nordeste do Brasil há
relatos que pseudogestação é um evento constante em cabras leiteiras e pouco comum em
caprinos de corte (GRUNERT; BIRGEL; VALE, 2005; MARTEL, 2001).
Estudando rebanhos de cabras leiteiras confinadas no Nordeste do Brasil Salleset al.
(2008) observaram que a incidência anual da patologia era variável de rebanho para
rebanho. Em dez anos de observação constatou-se uma incidência média de 14,98% com
variação de 2,27% a 25,33% (SALLES et al., 2008). Em clima temperado a enfermidade
ocorre com menor incidência. Em estudo realizado na Holanda, Hesselink (1993)
acompanhando três criatórios durante um período de três anos identificou incidência
variando entre 3,0% e 20,8% com uma média de 9,0%. Em rebanhos caprinos leiteiros
alemães a incidência média foi de 5,78% em três anos de observação (WITTEKet al.,
1997).
A afecção ocorre tanto fêmeas nulíparas quanto pluríparas, podendo ocorrer uma
única vez durante a vida do animal ou se manifestar várias vezes. Acomete animais
independentes da idade, embora animais mais velhos sejam mais afetados. A composição
racial ou raça não influenciam na ocorrência de hidrometra, o que torna difícil determinar
um perfil da patologia (HESSELINK, 1993; WITTEK et al., 1997; SALES; ARAÚJO,
2008).
De acordo com Moraes et al. (2007) estados nutricionais insatisfatórios não estão
relacionados com quadros de pseudogestação. Os autores observaram que a incidência de
hidrometra e mucometra foi maior em fêmeas alimentadas com ração de melhor qualidade.

2.2.5 Sintomatologia

Fêmeas acometidas por pseudogestação encontram-se em anestro e apresentam
elevados níveis plasmáticos de P4 (GRUNERT; BIRGEL;VALE 2005). Ocorre distensão
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abdominal em razão do acúmulo de secreções no útero, que pode ser confundida com
prenhez (WITTEK; ERICES; ELZE, 1998) e algumas fêmeas podem demonstrar sinais de
parto, hipertrofia de úbere e secreção vaginal sanguinolenta (PUGH, 2005).
Santa Rosa et al. (1986) encontraram também atrofia do endométrio e das glândulas
endometriais devido a ação mecânica do líquido acumulado no útero. A produtividade do
rebanho se apresenta reduzida devido ao aumento do intervalo entre partos, redução do
número de cabras lactantes e diminuição da produção de leite (MARTEL, 2001).

2.2.6 Diagnóstico

O diagnóstico de pseudogestação pode ser feito através do uso de ultrassonografia
transretal ou transabdominal, indicado entre 40 e 70 dias após o acasalamento, fazendo a
diferenciação de outras patologias uterinas como piometra ou mumificação fetal
(HESSELINK; TAVERNE, 1994). Para evitar que a pseudogestação seja erroneamente
diagnosticada como prenhez a realização de ultrasonografia para confirmação da gestação
deve ser realizada após os 30 dias, pois a partir desta fase, em condições normais, os
placentomas são visíveis (PUGH, 2005).
De acordo com Martel (2001) ao exame ultrassonográficoo útero apresenta imagem
anecóica, formação de trabéculas móveis e ausência de placentomas ou outras imagens
sugestivas de estruturas embrionárias. A imagem hipoecóica é característica de mucometra
(MORAES et al., 2007).
A data do último cio, informações sobre o acasalamento e verificação de anestro,
serve de ferramenta para auxiliar no diagnóstico clínico de pseudogestação (GRUNERT;
BIRGEL; VALE, 2005).
O diagnóstico presuntivo baseia-se nas características apresentadas pelo animal que
tenha eliminado fluido espontaneamente, podendo observar secreção mucóide na cauda e
diminuição do volume abdominal (SMITH; SHERMAN, 2009).
A estimativa de P4 no sangue pode fornecer resultados falsos positivos,já que a
concentração de P4 se encontra elevada tanto na pseudogestação como na gestação, não
sendo recomendada isoladamente para o diagnóstico de pseudogestação (ISHWAR, 1995).
O diagnóstico pode também ser confirmado por laparotomia ou necropsia (Figura 2
e 3) (SMITH; SHERMAN, 2009).
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Figura 2: Útero com hidrometra de
cabra reicindente de pseudogestação,
submetida a necropsia para avaliar
achados como a quantidade e aspecto
do líquido intra uterino. Fonte: Salles;
Araújo (2008).

Figura 3: Achados de necropsia em
útero de cabra pseudogestante,
evidenciando ovário com corpos
lúteos. Fonte: Salles; Araújo (2008).

Além de ser uma das mais importantes formas de diagnóstico a ultrassonografia
deve ser utilizada como ferramenta para determinação não só da gestação, mas também
para identificar precocemente a hidrometra, deve ser realizada avaliação ultrassonográfica
dos animais cerca de dois meses após a última cobertura. Identificar precocemente a
patologia permite instituir tratamento antecipado. Embora a identificação da patologia só
seja possível após esta encontrar-se instalada, quanto maior o tempo de duração do
problema, maior poderá ser o comprometimento reprodutivo da fêmea (SOUZA;
FONSECA, 2011).

2.2.7 Tratamento

O uso de uma ou mais doses de PGF2α (10 a 20 mg) ou de cloprostenol (75 a 100
µg/45 kg) é o tratamento mais comum, pois estas drogas induzem a luteólise e a
eliminação do conteúdo uterino (SOUZA; FONSECA, 2011; PUGH, 2005). Outros
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protocolos têm sido usados com sucesso. De acordo com Souza e Fonseca (2011) a
administração de doses repetidas de ocitocina (50 UI duas vezes pordiadurante quatro dias)
também induzem o esvaziamentodo útero, o que foi confirmado por Pieterse e Taverne
(1986) que com o objetivo de verificar o efeito luteolítico da ocitocina repetiram este
protocolo em três animais diagnosticados com pseudogestação e também obtiveram êxito.
Houve queda das concentrações de P4, comportamento de estro e eliminação do conteúdo
uterino.
Após o tratamento é possível ocorrer recidivas, contudo a grande maioria dos
animais retornaao estro, vindo a emprenhar cerca de dois meses após resolução do
problema (SALLES; ARAÚJO, 2008). Moraes et al. (2007) obtiveram 100% de prenhez
nas fêmeas entre 30 e 35 dias após o tratamento com PGF2α. O risco de recidiva é
diminuído caso a fêmea receba uma segunda dose de PGF2α 12 dias após a primeira
(HESSELINK, 1993).

3 RELATO DE CASO

Descreve-se neste relato a ocorrência de pseudogestação em rebanho de caprinos
leiteiros no município de Cacimba de Areia, localizado na região Centro-Oeste do Estado
da Paraíba, Meso-Região Sertão Paraibano e Micro-Região Patos. São também descritas as
formas de diagnóstico e os procedimentos terapêuticos utilizados.Os animais acometidos
pertenciam a um rebanho formado por 50 cabras leiteiras mestiças das raças Saanen, Pardo
Alemão e Alpino Americanocom faixa etária variando entre três e cinco anos. Os animais
eram criados de forma semiextensiva e alimentados com pasto nativo, palma forrageira e
concentrado elaborado com torta de algodão, farelo de soja, trigo e milho. O sistema de
acasalamento era a monta natural e no rebanho havia um controle sanitáriosatisfatório,
sendo os animais adequadamente vacinados e vermifugados.
Em dezembro de 2012 o proprietário procurou auxílio no Hospital Veterinário da
UFCG, pois os animais estavam apresentando falhas reprodutivas. Segundo ele as cabras,
que aparentemente estavam prenhes, no período em que deveria ocorrer o parto
eliminavam grande quantidade de líquidovia vaginal e posteriormente repetiam o cio
(Figura 4). O problema acometia animais de diferentes idades e raças. Houve uma notável
diminuição da produção de leite, a produção de aproximadamente 2 litros/animal nos
últimos meses passou para 500 mL/animal.
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Durante visita à propriedade observou-se alguns animais com distensão abdominal
(Figura 4B) e optou-se pela avaliação ultrassonográfica das fêmeasque, de acordo com a
informação do proprietário, estavam prenhes, as que haviam apresentado o problema de
acúmulo de líquido anteriormente e as que repetiam cio frequentemente. O aparelho
utilizado no exame era da marca Chison D-600 VET munido de transdutor transretal de 5
MHz.

A

B

Figura 4:Rebanho de cabras leiteiras com histórico de falhas
reprodutivas (A) e distensão abdominal em cabra pseudogestante (B).

Resultados

Foram submetidas ao exame ultrassonográfico 24 cabras, onde constatou-se
acúmulo de conteúdo não ecogênico intrauterino, com formações trabeculares, ausência de
placentomas e de feto em 42% (10/24) (Figura 5). Dois animais (8%) estavam prenhes,
dois (8%) possivelmente estavam prenhes, mas necessitariam de nova avaliação para
confirmação, e 42% (10/24) estavam vazias e com histórico de repetição de cio.
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Figura 5: Imagem de ultrassom em tempo
real com ausência de placentomas e feto
em útero não gravídico. Atentar para
estrutura dentro do círculo, que
corresponde à formação trabecular.
Após o exame ultrassonográfico todos os animais com hidrometra ou histórico de
repetição de cio (20 animais) tiveram a orientação de serem tratados com duas doses de
500 μg Cloprostenol Sódico (Ciosin-Coopers®) com intervalo de 12 dias. Foi
recomendado também que os animais que apresentassem cio após a primeira dose não
tivessem a cobertura permitida, devendo esta ser realizada após aplicação da segunda dose.
Após a primeira aplicação o proprietário relatou que diversos animais liberaram
líquido entre 24 a 48 horas e muitos apresentaram comportamento de cio, porém conforme
foi recomendado não foi permitida a cobertura.
Em março de 2013 novos exames ultrassonográficos foram realizados e das 20
fêmeas tratadas 70% (14/20) tiveram prenhez confirmada, 10% (2/20) não puderam ter a
prenhez confirmada devido a cobertura ter sido realizada há pouco tempo e 20% (4/20)
estavam vazias.

Discussão

O histórico dos casos, os sinais clínicos e os achados ultrassonográficos,
semelhantes aos observados por Pieterse e Taverne (1986) e Martel (2001) que incluíram
imagem anecóica, formação trabecular, com ausência de feto e placentomas confirmaram a
ocorrência de pseudogestação nos animais do rebanho.
A ocorrência do distúrbio em animais de diferentes faixas etárias difere dos dados
da literatura. Hesselink (1993) encontrou incidência maior em animais mais velhos. Porém,
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deve-se considerar que no estado da Paraíba os registros zootécnicos, que permitiriam o
conhecimento da idade dos animais, não são realizados de forma adequada e é também
umaprática frequente a introdução de animais de outros rebanhos com idade desconhecida,
sendo, neste caso, prematuro fazer qualquer associação da ocorrência da pseudogestação
com a faixa etária dos animais.
Considerando que o rebanho era composto por animais de diversas raças e que o
problema acometeu animais de diferentes grupos, podemos considerar que, provavelmente,
não há predisposição racial para a ocorrência de pseudogestação. Resultados semelhantes
foram relatados por Witteket al. (1997), Moraeset al. (2007) e Sales e Araújo (2008).
Porém, Santa Rosa et al. (1986) verificaram uma variação entre três grupos raciais, sendo o
tipo racial sem raça definida (SRD) o que apresentou maior número de casos, seguido
pelas raças Moxotó e Marota, o que tornaimportante a realização de mais estudos, já
que,de acordo com Soulière (1991) há a possibilidade de fatores genéticos determinarem
esta patologia, sendo transmitida de uma geração a outra.
Conforme já mencionado anteriormente, as causas da pseudogestação ainda não são
conhecidas, porém sabe-se que esta é um distúrbio endócrino-hormonal (GRUNERT;
BIRGEL;VALE, 2005). Desta forma, deve-se considerar que o fato de ser comum na
região a prática dos produtores retardarem a cobertura das fêmeas em lactação, com intuito
de manter os animais produzindo leite, faz com que os níveis de prolactina permaneçam
elevados e podem estar levando a desequilíbrios hormonais. De acordo com Davidson
(2004) e Vieira (2006) a prolactina induz e mantém a presença de receptores de LH e este
mantém o CL tanto em animais não-gestantes como em animais gestantes. Segundo
Moraes et al. (2007) em vacas esta condição uterina está associada aos desequilíbrios
hormonais ocasionados pela alta produção de leite e pela ação de opióides endógenos
decorrente do estresse pela produção de leite. Por outro lado, considerando-se que os
caprinos são animais que apresentam estacionalidade reprodutiva, as variações na
quantidade de horas-luz diárias, mesmo pequenas, na região Nordeste, podem ser
percebidas pelos animais e isso pode levar a uma irregularidade na produção hormonal,
produzindo um padrão atípico de liberação de gonadotropinas, influenciando também no
processo de luteólise, o que poderia explicar a alta incidência de registros dessa alteração
no Nordeste.
A utilização de duas doses de prostaglandina demonstrou ser uma conduta
terapêutica adequada, pois ao final do tratamento 70% dos animais acometidos tiveram
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prenhez confirmada. Em estudos de pseudogestação em cabras Hesselink (1993) e Souza
etal., (2013) também recomendaram a utilização de duas doses como protocolo terapêutico,
pois os índices de retorno ao cio e drenagem do útero foram mais satisfatórios após a
segunda aplicação e os riscos de recidiva são menores caso a fêmea receba uma
dosedePGF2α 12 dias após a primeira. No entanto, há na literatura informações que
consideram que a utilização de apenas uma dose seria satisfatória (SALES; ARAÚJO,
2008), desta forma recomenda-se que seja feita uma avaliação criteriosa da necessidade da
utilização da segunda dose, pois o tratamento com prostaglandina tem custo relativamente
alto.
Para que o tratamento desta condição seja satisfatório deve-se considerar, além da
utilização de protocolos terapêuticos adequados, o momento de utilização deste. Souza et
al. (2013) utilizando duas doses de PGF 2α observaram que em um rebanho com este
problema apenas duas cabras (10,5%) entre 19 tratadas, tiveram prenhez confirmada. De
acordo com Souza e Fonseca (2011) os resultados favoráveis após tratamento de
hidrometra estão associados com o tempo de duração do problema.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É de extrema importância o diagnóstico precoce de pseudogestação em rebanhos
caprinos leiteiros, tendo em vista ser um distúrbio frequente nos criatórios e que leva a
grandes prejuízos econômicos.
O exame ultrassonográfico é uma ferramenta importante para identificação do
distúrbio e possibilita o diagnóstico e tratamento precoce.
São necessários estudos adicionais para que se possa determinar de forma mais
precisa a etiologia deste distúrbio e repassar informações para os caprinocultores da região.
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