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1. RESUMO 

A endometrite é uma inflamação do útero, com etiologias diversas, que leva, em 

muitos casos, à infertilidade de éguas, causando grandes perdas econômicas. O 

presente estudo irá cultivar e analisar amostras de swabs coletados do útero de éguas 

com aspecto clínico sugestivo de endometrite, podendo assim conhecer os 

microrganismos mais frequentemente encontrados em éguas com problemas 

reprodutivos e estabelecer melhores tratamentos e índices reprodutivos mais 

satisfatórios. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A endometrite é uma inflamação e/ou infecção do útero, comum em éguas, que pode 

ser aguda ou crônica; clínica ou sub-clínica; infecciosa (bacteriana, fúngica, viral) ou 

não-infecciosa; pós-parto, induzida pela cobrição ou persistente; não significando que 

exista necessariamente um só agente causador em cada paciente. (LOPES, 2013 e 

BRITO; BARTH, 2003 apud ABREU, 2010). 

As endometrites determinam relevantes prejuízos na reprodução de equinos, por 

acarretarem baixa fertilidade, morte embrionária e abortamentos. (MATTOS et al., 

2003 apud ABREU, 2010). 

Os tratamentos disponíveis são variados, dependendo principalmente da etiologia da 

inflamação, não havendo um protocolo padrão que possa ser utilizado em qualquer 

situação, o que torna indispensável o conhecimento das causas, incluindo a 

determinação dos microrganismos e suas quantidades presentes no trato reprodutivo, 

tanto da égua sadia, quanto da égua com problemas. 

 

3. OBJETIVOS 

Coletar, cultivar e analisar amostras da microbiota do útero de éguas, saudáveis e 

com achados clínicos de endometrite e dificuldade de efetivação de prenhez, a fim de 

identificar os microrganismos mais frequentemente encontrados em éguas com 

problemas e estabelecer tratamentos padrões para as mesmas, de forma a melhorar 

as taxas de recuperação embrionária, taxas de prenhez e índices reprodutivos. 

 

4. METODOLOGIA 

Serão utilizadas amostras de microbiota do útero de éguas de reprodução de 

diferentes centrais de reprodução, coletadas durante a estação de monta, de agosto 



  

a janeiro (quando as éguas estarão em estro, com sistema imunológico mais forte e 

cérvix aberta), divididas em dois grupos:  

a) Grupo controle: Éguas comprovadamente saudáveis, que já tiveram prenhez, 

gestação e parto normais em estações de monta anteriores. Composto por 10 éguas. 

b) Grupo problema: Éguas com histórico de retorno ao cio, que tiveram dificuldade 

e/ou impossibilidade de efetivar prenhez, manter ou levar a termo a gestação, em 

estações de monta anteriores. Composto por 10 éguas. 

Para coleta de material para análise microbiológica, swabs esterilizados são 

introduzidos pela vagina até a cérvix com o auxílio do coletor intra-uterino metálico, 

expondo o swab no interior do corpo do útero, e depois protegendo-o novamente no 

interior da haste, para que não haja contaminação. Após a colheita, os swabs são 

acondicionados em tubos contendo meio de transporte (Stuart), imediatamente 

fechados e identificados com o nome ou número da égua. A cultura microbiana é feita 

seguindo o protocolo do HOVET-UAM e Laboratório Equalli, utilizando placa de petri 

com meio Agar Sangue e Mac Conkey e disco de antibiograma, durante 7 dias. 

Paralelamente, é realizada a citologia, como o objetivo de determinar a relação entre 

a presença dos microrganismos e processo inflamatório (endometrite). A coleta é feita 

com escova citológica, também com o auxílio do coletor intra-uterino metálico até a 

cérvix, adentrando a escova no corpo do útero e realizando movimentos rotatórios. O 

material colhido é imediatamente colocada na lâmina e acondicionado em cubeta, 

mantido sob refrigeração até o momento da análise, que não deve exceder 24 horas. 

As lâminas são coradas pela técnica de Giemsa (panótico), avaliando-se a 

celularidade da amostra sobre campo de microscópio de pequeno aumento (10x), o 

tipo de células endometriais e inflamatórias, e sua classificação em normal ou 

degenerada, segundo a metodologia descrita por Abreu (2010). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa foi iniciada em maio, com as seguintes etapas realizadas:  revisão da 

literatura; aquisição de materiais de consumo; definição de Procedimentos 

Operacionais Padrão - POPs, em função das orientações do Laboratório do HOVET-

UAM e do Laboratório Equalli, e embasados em trabalhos científicos da revisão da 

literatura; montagem da planilha com dados e histórico reprodutivo das éguas. No 

momento, foi dado início à coleta e análise de amostras, com coleta e cultura de uma 

amostra do grupo problema.  



  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A primeira coleta realizada em uma égua “Problema”, foi encaminhada para o 

laboratório Equalli, onde foi realizado o cultivo microbiológico e antibiograma. 

A partir da bibliografia pesquisada, era esperado encontrar bactérias aeróbicas, como 

Streptococcus zooepidemicus, Escherichia coli, Klebisiella pneumoniae e 

Pseudomonas aeruginosa; anaeróbicas, como Bacteroides fragilis e esporadicamente 

leveduras, como Candida sp. (ROCHA, 2008 e DASCANIO et al., 2000). 

A análise realizada no laboratório, no entanto, deu negativa para os grupos de 

microrganismos pesquisados. Será feita uma nova coleta e análise para contra-prova. 

Se o resultado negativo para microrganismos persisitir, podemos concluir que nesta 

égua, especificamente, a endometrite não foi causada por agentes patogênicos, 

aguarda-se o resultado da citologia, e no caso de não ser constatada inflamação, o 

problema reprodutivo pode não estar relacionado à endometrite. 

Em novembro, um número significativo de amostras terá sido coletado e analisado, 

permitindo um resultado parcial da pesquisa. 
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