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Resumo: O útero didelfo é uma anomalia rara, com dados escassos, que surge do desenvolvimento 

embrionário anormal e fusão incompleta dos ductos de Müller. As anormalidades genéticas maternas 

são uma das principais causas de abortamento em humanos, no entanto, existem poucos relatos sobre 

essa ocorrência em animais. O tumor venéreo transmissível canino é uma neoplasia mesenquimal 

maligna, de células redondas, transplantadas durante o ato do coito por aloenxerto. Frente a raridade 

da ocorrência, o objetivo desse trabalho é abordar o caso de uma paciente canina, de sexo feminino, 

sem raça definida, com dois anos de idade e histórico de abortamento e tumor venéreo transmissível. 

A paciente foi encaminhada para ovariohisterectomia e durante o procedimento cirúrgico foi 

observado o útero didelfo. Todos os procedimentos foram executados mediante a integração 

multidisciplinar das áreas de clínica, cirurgia e anestesiologia. 

Palavras-chave: aborto, esterilização, sarcoma de sticker, útero duplo. 
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INTRODUÇÃO 
 

O útero didelfo é um defeito congênito do sistema genital feminino, que surge do desenvolvimento 

embrionário anormal e fusão incompleta dos ductos de Müller, com duas cavidades endometriais 

separadas, dois cornos e dois colos uterinos (Rezai et al., 2015). O termo é uma referência ao gambá- 

comum, Didelphis marsupialis, pois os marsupiais, além de alguns roedores e lagomorfos, possuem 

duas cavidades uterinas separadas, colo do útero e cavidades vaginais com um ducto urogenital 

comum (Xiang et al., 2018). 

Por ser uma rara anomalia, os dados são escassos, mas a alteração pode estar associada a várias 

complicações (Jorgensen & Lusiak, 2021). Em mulheres pode representar aumento das taxas de 

infertilidade, dor pélvica durante o período menstrual, dor genital durante o ato sexual, obstrução 

vaginal, agenesia renal ipsilateral e complicações gestacionais (Jorgensen & Lusiak, 2021). O período 

gestacional para a cadela é de 57 a 72 dias (Lamm & Njaa, 2012) e o insucesso gestacional pode ser 

exemplificado pela reabsorção embrionária, mumificação, aborto e natimortos de fetos a termo 

(Lamm & Njaa, 2012; Schlafer, 2008). 

É importante destacar que toda falha reprodutiva tem uma origem específica e, no abortamento em 

cães, as causas infecciosas são mais diagnosticadas, possivelmente pela identificação de lesões visíveis 

e pela detecção do agente lesivo (Schlafer, 2008). O filhote pode ser infectado e morrer durante o 

período gestacional. As causas infecciosas de aborto em cães variam entre doenças virais, bacterianas, 

fúngicas e protozoárias. Por outro lado, alterações maternas no metabolismo ou nutrição, também 

podem resultar em perda fetal (Lamm & Njaa, 2012). As anormalidades genéticas maternas são uma 

das principais causas de abortamento em humanos, no entanto, existem poucos relatos sobre essa 

ocorrência em animais, mas é provável que aconteça em maior grau do que o observado (Schlafer, 

2008). 

A incidência de neoplasias no trato genital feminino, em pacientes humanas com anomalias congênitas 

uterinas, é rara e está relacionada com poucos relatos de carcinoma endometrial (Vanichtantikul et 

al., 2020). O tumor venéreo transmissível canino é um sarcoma infeccioso, endêmico em mais de 90 

países, de fácil contágio em cães com vida sexual ativa e desenfreada. É uma neoplasia mesenquimal 

maligna, de células redondas, cujo genoma persiste em cães há mais de 4.000 anos (Pimentel et al., 

2021). As células tumorais são transplantadas durante o ato do coito e se perpetuam como um 

organismo monocelular heterólogo, por aloenxerto de ocorrência natural (Ganguly et al., 2013). Nas 

cadelas, as lesões neoplásicas podem ser encontradas no vestíbulo, na vagina ou nos lábios vulvares, 
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além das apresentações extragenitais, como as formas cutânea, oral e nasal (Pimentel et al., 2021; 

Ganguly et al., 2013). 

A regressão espontânea é relativamente incomum. O tratamento pode ser feito com administração 

de sulfato de vincristina, cloridrato de doxorrubicina, ciclofosfamida, metotrexato ou radioterapia e 

costuma ser eficiente em poucas semanas, pois é possível que haja interação entre a quimioterapia, o 

tecido do hospedeiro, o sistema imunológico inato e adquirido do paciente e o tumor (Frampton et 

al., 2018). Programas de controle de natalidade, como os procedimentos de retirada cirúrgica dos 

órgãos reprodutores, em cães de vida livre e após a quimioterapia dos pacientes afetados, são 

indicados para prevenir novos casos da neoplasia (Ganguly et al., 2013). 

Diante do exposto, o objetivo desse trabalho é relatar a ocorrência de um caso de útero didelfo, 

observado durante o procedimento cirúrgico de ovariohisterectomia de uma cadela, após tratamento 

quimioterápico para tumor venéreo transmissível e histórico de abortamento. É importante ressaltar 

que esse é um resultado multidisciplinar, que só foi possível mediante a integração das áreas de clínica, 

cirurgia e anestesiologia. 

 

HISTÓRICO 
 

A paciente canina, de sexo feminino, sem raça definida, com dois anos de idade e 13,4 kg, foi atendida 

para consulta pré-operatória, para realização do procedimento de ovariohisterectomia (OVH). Todos 

os procedimentos foram executados mediante a integração multidisciplinar das áreas de clínica, 

cirurgia e anestesiologia, com autorização de nº 27.77.22, da Comissão de Ética no Uso de Animais do 

Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais. 

Durante a anamnese foi relatado que havia nove meses da ocorrência de abortamento de quatro fetos 

em fase de formação. Na sequência ao fato anterior, houve novo estro, seguido de diagnóstico de 

tumor venéreo transmissível. O tratamento quimioterápico antineoplásico, com quatro 

administrações intravenosas de sulfato de vincristina, havia terminado há 30 dias. 

No exame clínico foi percebido que a frequência cardíaca era 90bpm, a frequência respiratória era 

50rpm, a temperatura era 37,9ºC e o tempo de preenchimento capilar era de 2 segundos. As mucosas 

estavam normocoradas, não haviam ectoparasitas e nenhuma outra alteração digna de nota. 

Procedeu-se com a colheita de sangue com EDTA e soro, com a paciente em jejum alimentar de 10 

horas, para realização de exames laboratoriais e os resultados encontram-se no quadro 1. O 

hemograma foi realizado por Impedância e  Microscopia Direta; a alanina aminotransferase por 
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cinética UV; o aspartato aminotransferase por colorimétrico automatizado; a creatinina por cinética 

colorimétrica; a fosfatase alcalina por cinética; e a ureia por cinética de tempo fixo. A pesquisa direta 

de hemoparasitas foi feita por microscopia direta, o esfregaço sanguíneo exibiu área de hemácias em 

monocamadas e não foram encontradas inclusões em leucócitos, hemácias e plaquetas que se 

assemelhassem a hemoparasitas. 

QUADRO 1 – Resultados do hemograma e exames bioquímicos, da paciente canina, de sexo 

feminino, sem raça definida. Colheita de sangue realizada com finalidade pré-operatória. 

 

VGM: volume globular médio; CHCM: concentração da hemoglobina corpuscular média; RDW: red cell 
distribution width; PPT: proteína plasmática total; ALT: alanina aminotransferase; AST: aspartato 
aminotransferase; FA: fosfatase alcalina. 

Diante dos resultados, a paciente foi classificada como ASA I, a ovariohisterectomia foi agendada e 

realizada com a orientação de jejum hídrico e alimentar. Foi utilizado um protocolo anestésico 

baseado na espécie, idade, classificação da American Society of Anesthesiology (Doyle & Garmon, 

2017), peso e tipo de procedimento cirúrgico. Por ser realizada durante aula prática, foi estimado um 

tempo de duas horas de duração total para o procedimento. 

O protocolo definido foi aplicação de xilasina (2mg/kg) associada a cetamina (2mg/kg) e tramadol 

(2mg/kg) via intramuscular como medicação pré-anestésica (MPA). Foi realizado o acesso venoso pela 

veia cefálica do membro torácico esquerdo, com cateter tamanho G22 e conector PRN. Vinte minutos 

após a aplicação, a paciente entrou em quadro de convulsão. Foi aplicado 1,4ml de diazepam pela via 

intravenosa. 

Após estabilização da paciente, foi realizada co-indução com lidocaína (1,75mg/kg) associada ao 

fentanil (0,004mg/kg) por aplicação intravenosa por quatro minutos. Observou-se bradicardia durante 
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a aplicação. A indução foi feita com aplicação de propofol (2mg/kg) associado à cetamina racêmica 

(2mg/kg), aplicados pela via intravenosa por dois minutos. Observou-se bradipneia após a aplicação. 

A paciente foi intubada com sonda orotraqueal número sete, e conectada em sistema anestésico com 

reinalação parcial de gases para fornecimento de oxigênio 100% a 0,1L/kg/min e mantida sob 

ventilação espontânea. Foi realizada administração de fentanil (5ml), lidocaína (2,5ml) e cetamina 

(0,3ml) diluídos em um fraco de 250ml de solução salina a 0,9% de forma contínua via intravenosa 

(FLK). Após o posicionamento do animal na mesa cirúrgica ocorreu outro episódio de convulsão, 

também controlado com a aplicação de 1,4ml de diazepam via intravenosa. Assim que a cadela 

estabilizou, o início do procedimento cirúrgico foi autorizado pelo anestesista. 

O procedimento cirúrgico seguiu um protocolo adaptado de Fossum (2014). A paciente foi 

previamente preparada com tricotomia e assepsia da região abdominal. Em decúbito dorsal, foi feita 

a incisão ventral mediana, abdominal caudal, inicialmente pela pele, seguida pelo tecido subcutâneo 

até a exposição da fáscia externa do músculo reto do abdome. Após a identificação da linha alba, a 

parede abdominal foi elevada e foi feita uma pequena incisão na linha alba, para palpação da 

superfície interior da linha, em busca de adesões. A incisão foi estendida caudalmente, até aproximar 

da extensão da incisão da pele. 

O corpo e um corno uterino foram localizados entre o cólon e a bexiga. Nesse momento, ao prosseguir 

pelo corno uterino (Figura 1A) e chegar até o ovário esquerdo, foi possível perceber que havia outro 

corno uterino ligado ao mesmo ovário (Figura 1B). Procedeu-se com uma tração caudal e medial nos 

dois cornos uterinos esquerdos e o rompimento do ligamento suspensor, para promover a 

exteriorização do ovário, que estava edemaciado e repleto de cistos. 

Duas pinças foram posicionadas no pedículo proximal ao ovário e uma no ligamento próprio e foram 

feitas duas suturas de transfixação pelo meio do pedículo, com uma volta para cada lado do pedículo. 

Uma pinça hemostática foi colocada no ligamento suspensório próximo ao ovário e foi feita a 

transecção do pedículo ovariano distal. Iniciou-se a separação do ligamento largo do corno uterino, 

com diversas suturas nas áreas vasculares, que estavam bastante turgescidas. O mesmo procedimento 

foi repetido do lado direito, onde também foram encontrados dois cornos uterinos e um ovário 

edemaciado e com cistos. Foi feita a exposição dos quatro cornos uterinos (figura 1C) e foi observado 

que haviam, também, dois corpos uterinos independentes, de forma com que a vesícula urinária 

estava posicionada entre eles. 
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FIGURA 1 – Procedimento de ovariohisterectomia em cadela com útero didelfo. A) Localização do 
primeiro corno uterino do lado esquerdo. B) Descoberta do segundo corno uterino do lado esquerdo, 
ligado ao mesmo ovário. C) Exposição dos quatro cornos uterinos, com ovários edemaciados e corpos 
uterinos independentes. 

Foi feita a ligadura do corpo uterino mais robusto, por meio de uma sutura de transfixação e uma 

segunda sutura circunferencial próxima à cérvix. No corpo uterino mais rudimentar, não foi observada 

nenhuma estrutura compatível com a cérvix, por esse motivo, as suturas em transfixação e 

circunferencial foram feitas na região mais caudal possível. Em ambos os corpos uterinos, foram 

colocadas duas pinças na região das suturas, para proceder com a incisão. 

Ao final do procedimento, os fluidos e sangue foram removidos, foi feita inspeção da cavidade 

abdominal, para assegurar que o material externo e equipamentos cirúrgicos haviam sido removidos. 

Além disso, foi realizada a contagem das compressas cirúrgicas e comparada com a contagem pré- 

operatória. A linha alba foi fechada com suturas interrompidas simples e fio de sutura monofilamentar 

não absorvível, nylon 2-0. O tecido subcutâneo foi suturado com um padrão walking suture 

modificado, para redução do espaço morto, com passagem do fio na região subdérmica e, 

posteriormente, na fáscia externa do músculo reto do abdome, com fio de sutura absorvível, 

poliglicólico 2-0. Para a pele foi utilizado fio de sutura não absorvível, nylon 2-0, com padrão de união 

em sultan interrompido. 

Durante o procedimento, foram realizadas aplicações tipo splash de lidocaína nos pedículos ovarianos 

e corpo do útero. Após o término das aplicações intravenosas por bolus de cetamina e propofol, o 

anestésico isofluorano foi administrado pela via inalatória até o fim do procedimento. 
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Pelo fato de ser um procedimento atípico, a cirurgia demorou três horas e um complicador da 

recuperação da paciente foi a hipotermia. Apesar do uso de colchão término, após o procedimento 

cirúrgico a paciente apresentou 35,8°C de temperatura e foi rapidamente encaminhada para a sala de 

recuperação pré-aquecida. Após reestabelecimento da temperatura corporal para 38,0°C, em três 

horas de recuperação pós-operatória, a cadela foi liberada. A prescrição feita para o pós-operatório 

contemplou o uso de cefalexina (30mg/kg BID), meloxicam (0,2mg/kg SID), omeprazol (1mg/kg SID), 

cloridrato de tramadol (2mg/kg BID). 

Após 10 dias, houve o retorno da paciente para retirada dos pontos externos e foi feita a vaginoscopia 

com o auxílio de um espéculo vaginal (Figura 2). Foi possível observar o óstio da uretra, o vestíbulo da 

vagina e um estreitamento que promovia obstrução cervicovaginal, além de uma estrutura 

semelhante a um septo vaginal, que dificultava a passagem do espéculo e impedia a visualização dos 

óstios uterinos. 

 

FIGURA 2 – Vaginoscopia em cadela, após remoção de útero didelfo. Vestíbulo da vagina com 
estreitamento e obstrução cervicovaginal, com estrutura semelhante a um septo vaginal e dificuldade 
de passagem do espéculo. 
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DISCUSSÃO 
 

O presente trabalho foi executado mediante a integração multidisciplinar das áreas de clínica, cirurgia 

e anestesiologia. Esse fato é compatível com a descrição de Eikermann et al. (2013), que sugere que a 

segurança no atendimento do paciente está relacionada com a qualidade da assistência médica e é 

realizada, de forma mais eficiente, quando envolve uma ampla gama de disciplinas. 

A principal causa da procura pelo atendimento veterinário foi a necessidade da realização do 

procedimento de ovariohisterectomia, visto que a paciente possuía histórico de vida livre, com 

acasalamentos indesejáveis. Segundo Maenhoudt et al. (2014), a superpopulação de cães de vida livre 

é um problema na maioria dos países, possivelmente porque a castração de animais de companhia, 

como a realização da ovariohisterectomia, tem limitações devido ao custo, necessidade de ambiente 

cirúrgico, além de risco de complicações cirúrgicas e anestésicas. Para DeTora & McCarthy (2011), a 

esterilização de cadelas, seja pela remoção dos ovários e do útero, ou pela simples remoção dos 

ovários isoladamente, proporciona benefícios além do controle populacional, pois elimina 

comportamentos indesejáveis relacionados com alterações hormonais, diminui o número de 

eutanásia de cães indesejados e previne doenças do trato reprodutivo. 

Ademais, a paciente havia terminado uma quimioterapia antineoplásica para tratamento de um 

nódulo de sarcoma venéreo sexualmente transmissível. Esta questão reforça a necessidade da 

ovariohisterectomia, pois, segundo Ganguly et al. (2013), cães de vida livre, intactos, pertencem ao 

grupo de risco para esta neoplasia e as fêmeas são infectadas mais frequentemente que os machos, o 

que pode dificultar o controle da incidência desse tipo de tumor. 

Alterações hematológicas, possivelmente promovidas pela administração do sulfato de vincristina, 

eram motivo de preocupação no pré-operatório. Os efeitos adversos proporcionados por essa 

medicação incluem alterações gastrointestinais e mielossupressão, especialmente a neutropenia. 

Cães neutropênicos apresentam maior risco de infecção ou sepse (LaQuaglia et al., 2020). Por outro 

lado, Michlitsch et al. (2019), relataram que a toxicidade hematopoiética do sulfato de vincristina é 

incomum, porém, o mecanismo da anemia induzida pela substância ainda não é bem compreendido. 

No presente relato, a realização dos exames laboratoriais foi essencial para minimizar essa questão, 

já que a paciente não apresentava alterações hematológicas e mantinha níveis de normalidade nas 

provas bioquímicas relacionadas ao funcionamento renal e hepático. Desta forma, o procedimento 

cirúrgico foi organizado pela equipe multidisciplinar da clínica, anestesia e cirurgia. 
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A medicação pré-anestésica utilizada foi xilasina, cetamina e tramadol. Fossum (2014) descreveu que 

a medicação pré-anestésica realizada antes do procedimento cirúrgico promove uma analgesia 

adequada e profunda capaz de impedir a transmissão nas vias de dor. A MPA é utilizada para imobilizar 

e facilitar o preparo do animal para a anestesia, causando sedação, analgesia e reduzindo os efeitos 

adversos. Porém, a analgesia fornecida pela MPA não permite qualquer intervenção cirúrgica, por não 

promover um estado de anestesia (Fantoni & Cartopassi, 2010). Além disso, Sandoval et. al. (2010) 

concluíram que o uso de tramadol ou morfina associados à xilasina, como MPA, promovem um bom 

efeito analgésico, sendo eficazes também para o controle da dor pós-operatória em cadelas 

submetidas à ovariohisterectomia. 

A co-indução foi feita com a utilização da lidocaína e do fentanil. Whitman (1995) propôs a co-indução 

como uma maneira de reduzir a dose e efeitos adversos de drogas coadministradas. A lidocaína 

quando usada como co-indutora possui ação antiarritmogênica, tem efeitos analgésicos, ajudando a 

prevenir a resposta simpática oriunda da estimulação cirúrgica, sem causar instabilidade 

hemodinâmica e efeitos adversos cardiovasculares em cães (Cerejo et al., 2013). O fentanil é um 

opioide agonista sintético de μ-receptor, mais potente que a morfina, com rápido início de ação e 

curto tempo de duração, mais lipossolúvel em comparação com a morfina (Kukanich & Wiese, 2017). 

A indução foi feita com propofol associado à cetamina racêmica. O propofol pode ser utilizado 

associado a outros anestésicos durante a cirurgia e em pacientes que inspirem cuidados, pois pode ser 

administrado em pacientes de alto risco e em doses sucessivas (Frontim et al., 2019). A associação do 

propofol com a cetamina demonstra resultados favoráveis e possibilita maior estabilidade da 

circulação sanguínea (Frontim et al., 2019). Tal associação também aumenta o tempo total de ação da 

anestesia geral intravenosa (Cruz, 2010; Frontim et al., 2019). É importante destacar que a infusão de 

lidocaína, cetamina e morfina ou fentanil, pode produzir uma redução relevante nos requisitos 

anestésicos em cães (Aguado et al., 2011). Essa combinação de fármacos na anestesia facilita o 

controle da dor e reduz ou impede eventos adversos em um protocolo de analgesia (Cerejo et al, 

2013). 

A paciente, deste relato, foi intubada com sonda orotraqueal, conectada em sistema anestésico com 

reinalação parcial de gases, para fornecimento de oxigênio e mantida sob ventilação espontânea. Para 

a intubação e um correto posicionamento do tubo endotraqueal, deve ser realizada a auscultação dos 

dois lados do tórax para que não ocorra intubação seletiva. Esse procedimento deve ser realizado de 

forma rápida e eficiente logo após a indução anestésica (Fossum, 2014). 
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Após o término das aplicações intravenosas por bolus de cetamina e propofol, o anestésico isofluorano 

foi administrado pela via inalatória até o fim do procedimento. Segundo Steffey (2013), o isofluorano, 

no sistema respiratório, provoca depressão associada à dose e ao tempo. A depressão respiratória que 

ocorre na anestesia pelo isofluorano pode ser aumentada em virtude da administração conjunta com 

opioides. 

Durante o procedimento cirúrgico, após a abertura da cavidade abdominal e localização do corno 

uterino esquerdo, foi possível perceber que havia outro corno uterino ligado ao mesmo ovário. Da 

mesma forma, no lado direito. Após a transecção do pedículo ovariano de ambos os lados, foi feita a 

exposição dos quatro cornos uterinos e percebeu-se que, apesar dos cornos estarem ligados no 

mesmo ovário de cada lado, haviam dois corpos uterinos independentes. As anomalias do sistema 

genital feminino são defeitos genéticos que surgem no desenvolvimento embrionário. Em alguns casos 

podem ocorrer falhas no desenvolvimento, fusão, reabsorção ou canalização, que podem resultar 

úteros septados, arqueados, unicornos, bicornos e didelfos (Rezai et al., 2015). 

As alterações observadas nesta paciente e descritas neste trabalho caracterizam o útero didelfo. Tal 

fato é raro, pois, o útero bicorno, onde o útero apresenta-se dividido em dois cornos por um septo é 

a modalidade de anomalia do ducto de Müller mais notada em ruminantes, cães e gatos (Xiang et al., 

2018). 

Não haviam exames anteriores da paciente, que pudessem mostrar esta alteração antes do 

procedimento cirúrgico. Ademais, na medicina veterinária esse diagnóstico precoce seria pouco 

provável, já que as modalidades de diagnóstico para alterações uterinas, na espécie humana, incluem 

a histeroscopia, histerossalpingografia e laparoscopia (Wolfer et al., 2001), técnicas ainda pouco 

empregadas em animais. 

Outra alteração importante, na paciente em questão, foi a observação de ovários edemaciados e 

repletos de cistos. Tal fato foi descrito por (Fedele et al., 2013), quando notaram que algumas humanas 

com útero didelfo, do grupo que analisaram, apresentavam cistos ovarianos. 

Em mulheres, também foi considerado que o útero didelfo pode estar associado à redução da 

fertilidade, no entanto, há relatos de casos de gestações decorrentes de cada lado do útero (Xiang et 

al., 2018). Tal questão sugere a consideração do histórico de abortamento relatado durante a 

anamnese desse caso. De fato, os proprietários de cadelas que passam por abortamento, não 

costumam fazer exames diagnósticos, normalmente em função de custo, o que diminui a identificação 

de causas específicas e a nossa profundidade de conhecimento nessa área (Schlafer, 2008). Além do 
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mais, as anormalidades uterinas podem promover a perda gestacional no primeiro ou segundo terço 

da gestação (Raheem et al., 2019), fato que justificaria o abortamento da paciente narrada. 

Por outro lado, durante a gestação que culminou no abortamento, poderia ter ocorrido a ruptura da 

outra dupla uterina, com hemoperitônio em função de sangramento ativo, que ocasionaria a 

necessidade da interrupção gestacional para correção da abertura e do foco hemorrágico (Shi et al., 

2017). É notório, também, que situações que alteram a forma ou a posição do útero podem promover 

torção uterina, seguida de necrose durante o período puerperal (Cipullo et al., 2012). 

Ao término do procedimento cirúrgico, um complicador da recuperação da paciente foi a hipotermia. 

Frontim et al. (2019) observaram associação do propofol e cetamina promoveu queda progressiva na 

temperatura corporal após a indução anestésica, mesmo assim foi observado também uma 

recuperação pós-operatória mais tranquila e indolor em todos os animais que participaram do 

experimento. 

O reestabelecimento da temperatura corporal e o tempo de recuperação anestésica pós-operatória 

foi de três horas. Mannarino et al. (2012), discorreram que os tempos de recuperação anestésica são 

maiores para animais anestesiados com propofol-lidocaína e propofol-lidocaína-cetamina do que 

animais anestesiados somente com propofol, e tal diferença é justificada pela concentração 

plasmática da lidocaína e cetamina, que torna a recuperação anestésica mais longa. 

Em função da preocupação com a dor, para o pós-operatório foi feita a prescrição de meloxicam e 

cloridrato de tramadol. Quarterone et al. (2017), relataram que cadelas e gatas expressam mais dor 

após a ovariohisterectomia e que os fatores que mais intensificam esse sinal são a duração da cirurgia, 

a abertura e manipulação da cavidade abdominal, a tração do pedículo ovariano e a incisão peritoneal. 

Durante o retorno da paciente para retirada dos pontos externos foi feita a vaginoscopia e foi 

observado um estreitamento que promovia obstrução cervicovaginal, além de uma estrutura 

semelhante a um septo vaginal. Tal achado é compatível com o identificado em um estudo 

retrospectivo, que analisou pacientes humanas com útero didelfo e constatou que todas possuíam 

obstrução cervicovaginal unilateral, a maioria 

(95,4%) apresentava hemivagina obstruída e o restante possuía atresia cervical monolateral (Fedele 

et al., 2013). Neste contexto, é necessário que seja feito o acompanhamento da paciente e a 

identificação de outras possíveis alterações, relacionadas com a questão do útero didelfo. 



Um Caso Raro De Útero Didelfo Em Uma Cadela Com Histórico De Abortamento E Tumor Venéreo Transmissível 

96 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em conclusão, o útero didelfo é uma anomalia rara em cães. No entanto, seu acontecimento pode 

estar correlacionado com alterações reprodutivas, como abortamentos, além de promover 

intercorrências no transoperatório, como aumento do tempo do procedimento cirúrgico e anestésico. 

A ovariohisterectomia nesses casos é importante para evitar complicações futuras e, em pacientes de 

vida livre, impede acasalamentos indesejáveis, previne doenças do trato reprodutivo e diminui o índice 

de ocorrência do tumor venéreo transmissível. 
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