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A endometriose é o desenvolvimento

ectópico das glândulas endometriais e

estroma em locais extrauterinos (Paiva,

2015). É uma doença ginecológica comum

em mulheres, contudo, extremamente rara na

medicina veterinária, sendo os poucos relatos

abrangendo especialmente primatas não

humanos (Story & Kennedy, 2004). Com

objetivo de contribuir com a casuística

literária relata-se o caso de uma cadela,

Bulldog inglês, 7 anos, diagnosticada com

endometriose ovariana bilateral.

Introdução

A paciente foi submetida à

ovariohisterectomia devido à quadro de

piometra. Durante procedimento notou-se

tecido avermelhado, fibrilar, recobrindo

ambos os ovários (Figura 1). A peça cirúrgica

foi fixada em formol 10% e encaminhada para

o laboratório de anatomia patológica da OHV.

Fragmentos foram processados

rotineiramente, clivados em 4µm e corados

com Hematoxilina e Eosina.
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Na avaliação histopatológica observou-se na

superfície do tecido adiposo periovárico (Figura

2), células epiteliais cúbicas a cilíndricas, com

citoplasma pouco delimitado, por vezes

vacuolizado e com cílios na superfície apical.

Essas células se organizavam em estruturas

tubulares (Figura 3), separadas por matriz

extracelular rica em fibroblastos, fibras e vasos

sanguíneos. As características supracitadas são

semelhantes ao encontrado no endométrio

uterino, sugerindo, portanto, o diagnóstico de

endometriose. Esta afecção pode evoluir para

endometrioma, quando a lesão forma uma massa

bem definida, entre 2 e 15 cm de diâmetro.

Normalmente está localizado ao lado do ovário

ou a parede abdominal (Paiva, 2015). A

localização periovárica corrobora com o caso

aqui apresentado, contudo afortunadamente a

cirurgia ocorreu antes do animal desenvolver

uma massa propriamente dita.

Com base nos dados supracitados, a ocorrência

de endometriose é rara, expondo a relevância do

relato apresentado.
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Figura 1. Macroscopia da gordura periovárica (à esquerda

inteiro, à direita superfície de corte) com material fibrilar

avermelhado (setas) e ovário sem alterações dignas de nota

(estrela).

Figura 2. Microscopia - Endometriose. Tecido epitelial

revestindo a periovárica (estrela vermelha) – HE 100X.

gordura

Figura 3. Microscopia - Endometriose. Epitélio ciliado (seta

preta) e estruturas tubulares (seta branca) - HE 400X.


