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RESUMO 

 

O presente relatório pretende completar e finalizar o meu estágio curricular, 

decorrido no âmbito de Medicina e Cirurgia de Equinos, o qual tem como objetivo concluir 

o Mestrado Integrado em Medicina Veterinária. O meu estágio teve como objetivo lidar com 

realidades distintas e obter competências, de modo a consolidar os conhecimentos 

adquiridos ao longo do curso.  

 

O estágio dividiu-se em dois locais, as primeiras oito semanas na Universidade de 

Liège (Bélgica) e as últimas oito semanas no Hospital de Referencia La Equina (Espanha). 

 

Na Universidade de Liège, acompanhei as especialidades de oftalmologia, cirurgia 

e ortopedia, medicina interna, imagiologia, cuidados intensivos, anestesiologia, medicina 

desportiva e reprodução. Participei ativamente na realização de exames físicos e 

tratamentos, auxiliei nos diagnósticos e nas abordagens médicas de cólicas, nos exames 

de claudicação, nas hematologias e bioquímicas, e em dentisteria. Integrei também turnos 

da noite, o que intensificou a minha participação.  

 

No Hospital de Referencia La Equina, tive o privilégio de auxiliar nos tratamentos e 

rondas diárias dos cavalos hospitalizados, nos exames imagiológicos e tratamentos de 

feridas. Dei o meu contributo na receção de emergências, nas cirurgias, assisti a exames 

ato-compra e de claudicações, práticas de dentisteria e consultas de oftalmologia.  

 

Dada a ampla casuística, ambos os estágios foram muito gratificantes, pois tive a 

oportunidade de contactar com patologias complexas, o que contribuiu decisivamente para 

a minha aprendizagem e enriquecimento profissional. Ao longo do estágio apercebi-me 

que as patologias oculares, apesar de muito frequentes, são recorrentemente 

subestimadas. Da enorme percentagem de casos oftalmológicos que observei em ambas 

as instituições, optei por relatar dois casos clínicos que acompanhei e que me despertaram 

especial interesse devido à complexidade do tratamento e ao seu caráter limitador em 

contextos desportivos. Assim, este relatório divide-se em três partes: casuística, revisão 

bibliográfica das patologias e apresentação e discussão dos casos clínicos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: patologias oculares; úlcera de córnea; prolapso da íris. 
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CASUÍSTICA E PROCEDIMENTOS 

Tabela 1. Casuística observada desde 2 de setembro a 1 de janeiro. 

               SISTEMA                                              NÚMERO DE CASOS 
Universidade 

de Liège 

Hospital de 
Referência 
La Equina 

Digestivo 43 14 

Obstrução esofágica 3 - 

Colite - 1 

Doença intestinal inflamatória - 1 

Enterite proximal 1 - 

Abcesso sublingual 1 - 

Hérnia escrotal - 1 

Hérnia umbilical 4 - 

Úlcera gástrica 4 - 

Diarreia de origem indeterminada 1 - 

Cólica médica* 17 4 

Encarceramento do cólon no ligamento nefroesplénico - 1 

Impactação do cólon maior 5 1 

Deslocamento do cólon maior  6 - 

Impactação da curvatura pelviana 4 - 

Deslocamento da curvatura pelviana  1 - 

Distensão do intestino delgado 1 - 

Sem etiologia identificada - 1 

Sablose do cólon maior - 1 

Cólica cirúrgica*: 12 7 

Deslocamento dorsal do cólon maior 3 1 

Deslocamento dorsal do cólon com torção 270º 2 - 

Sablose do cólon maior - 1 

Impactação do íleo 2 - 

Volvo do intestino delgado 2 - 

Torção cecal 1 - 

Impactação do cólon maior - 1 

Impactação e torção do cólon maior - 1 

Deslocamento com impactação do cólon maior e da flexura pélvica 2 - 

Encarceramento do cólon no ligamento nefroesplénico - 3 

Musculoesquelético 44 27 

Pododermatite Proliferativa Crónica  4 - 

Laminite 2 3 

Osteocondrite Dissecante (OCD) 2 9 

Artrite Sética 1 1 

Tendinite tendão flexor digital profundo - 1 

Tendinite tendão flexor digital superficial 1 2 

Tenosinovite do TFDP 1 - 

Deformidade Flexora - - 

Periosteíte 1 - 

Laceração de tecidos moles 10 1 

Fratura da mandíbula 1 - 

Fratura da terceira Falange - 1 

Desmite do ligamento acessório do TFDP - 1 

Fratura da tíbia 1 - 

Fratura do fémur - 1 

Deformidade Angular 3 - 

Abcesso de casco 1 - 

Abcesso de espádua 1 - 

Miopatia induzida por esforço físico 1 - 

Epifisite 1 - 

Bursite 1 - 

Miosite por Clostridium spp. 1 - 

Miopatia Atípica 3 - 
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               SISTEMA                                              NÚMERO DE CASOS 
Universidade 

de Liège 

Hospital de 
Referência 
La Equina 

Artropatia osteoproliferativa 1 - 

Osteoartrite 1 1 

Entesopatia do ligamento colateral medial longo 1 - 

Síndrome do canal carpiano - 1 

Coronite imunomediada - 1 

Síndrome de navicular - 2 

Quisto ósseo subcondral - 1 

Sesamoidite proximal - 1 

Queratoma do casco 1 - 

Exostose mandibular 1 - 

Abcesso abdominal ventral 1 - 

Fratura exposta do crânio 1 - 

Abcesso da parede costal 1 - 

Oftalmológico 23 6 

Úlcera crónica do olho direito 1 - 

Úlcera fúngica no olho esquerdo 1 - 

Úlcera da córnea de origem incomum 1 - 

Uveíte recorrente equina e queratite por herpesvírus 1 - 

Catarata Congénita 1 - 

Blefarite 1 - 

Conjuntivite 1 - 

Uveíte equina recorrente 1 - 

Laceração da pálpebra 1 - 

Panuveíte 1 - 

Luxação posterior do cristalino 1 - 

Úlcera corneana superficial 3 2 

Distiquíase 1 - 

Queratoconjuntivite crónica bilateral de origem incomum 1 - 

Neoplasia retrobulbar  2 - 

Uveíte 1 1 

Fratura peri-orbitária 1 - 

Celulite peri-orbitária 1 - 

Queratite imunomediada 1 - 

Multiple congenital ocular anomalies 1 - 

Agenesia do conduto nasolacrimal - 1 

Hifema - 1 

Prolapso da íris - 1 

Urinário 2 1 

Uretrite - 1 

Cistite 1 - 

Insuficiência Renal Crónica 1 - 

Odontológico 3 1 

Fístula mandibular 2 1 

Reabsorção dentária odontoclástica equina e hipercementose 1 - 

 Respiratório 13 3 

Pleuropneumonia 2 - 

Doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) 2 - 

Pneumonia 1 1 

Deslocamento dorsal do palato mole 1 - 

Edema da laringe 1 - 

Hemiplegia laríngea 1 2 

Sinusite 1 - 

Gurma 1 - 

Infeção do trato respiratório superior 1 - 

Infeção do trato respiratório inferior 2 - 

Reprodutor 0 1 

Criptorquídeo - 1 
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      SISTEMA                                                 NÚMERO DE CASOS 

Universidade 
de Liège 

Hospital de 
Referência 
La Equina 

Cardiovascular 6 1 

Bloqueio atrioventricular 2º grau - 1 

Insuficiência cardíaca congestiva 1 - 

Flebite da jugular 5 - 

Infectocontagiosas 2 0 

Botulismo 1 - 

Salmonelose 1 - 

Oncológico 8 1 

Melanoma perianal 1 1 

Sarcóide 4 - 

Carcinoma das células escamosas 2 - 

Carcinoma pulmonar 1 - 

Endócrino 2 1 

Síndrome de Cushing 2 1 

Dermatológico 5 0 

Dermatofitose 1 - 

Sarna corióptica 2 - 

Dermatite por hipersensibilidade a culicóides 2 - 

 Neurológico 2 1 

Paralisia do nervo facial 1 1 

Síndrome da cauda equina 1 - 

Outros 5 0 

Colangiohepatite 1 - 

Abcesso abdominal por Streptococcus equi equi  1 - 

Intoxicação por glandes 1 - 

Mielopatia compressiva cervical degenerativa 1 - 

Ataxia dos posteriores de causa indeterminada 1 - 

Total 158 57 
 

(*)Nota: a diferenciação entre cólica médica e cirúrgica nesta tabela não é uma diferenciação clínica mas reflete 

antes a opção terapêutica do Médico Veterinário em cada caso, dadas as circunstâncias e o parecer do 

proprietário. 

 

Tabela 2. Procedimentos assistidos. 

PROCEDIMENTOS ASSISTIDOS Número de casos 

Procedimentos musculo-esqueléticos  

Exames ato-compra 2 

Bloqueios anestésicos 12 

Exames de claudicações 12 

Infiltrações intra-articulares - 

Extração de melanomas 1 

Artroscopia 10 

Mandibulectomia 1 

Procedimentos respiratórios  

Traqueostomia 1 

Lavagem transtraqueal 3 

Broncoscopia 3 

Endoscopia: vias aéreas superiores/bolsas guturais 8 

Entubação endotraqueal >20 

Procedimentos digestivos  

Esofagostomia 1 

Abdominocentese 8 

Cirurgia de cólica 9 

Transfaunação 2 
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PROCEDIMENTOS ASSISTIDOS Número de casos 

Gastroscopia 1 

Procedimentos oftalmológicos  

Teste de fluoresceína 8 

Oftalmoscopia 8 

Teste de Shirmer 1 

Tonometria 2 

Procedimentos Urológicos/teriogeneológicos  

Cistoscopia 3 

Recolha de urina por micção espontânea 2 

Urianálise 10 

Cistocentese 3 

Ovariectomia 1 

Exames reprodutores 3 

Orquiectomia 4 

Procedimentos dermatológicos  

Biópsia de pele 1 

Procedimentos cardiovasculares  

Eletrocardiograma 1 

Fisioterapia  

Laser 1 

Ondas de choque 1 

Radiofrequência 2 

Anestesia  

Anestesia geral >20 

Sedação >20 

Ecografia   

Torácica 6 

Abdominal >20 

Membros 8 

Outras  5 

Radiografia  

Torácica 5 

Abdominal 4 

Membros >20 

Outras  6 

Procedimentos gerais  

Colocação de cateter venoso periférico >20 

Recolha de sangue >20 

Hemograma e Bioquímicas >20 

Exame neurológico 3 

Eutanásia 8 

Administração de fármacos >20 

Outros procedimentos  

Cintigrafia 4 

Colocação de gesso 3 

Tomografia Computorizada 1 

Ressonância Magnética 4 

Tomossíntese 6 

Eletroquimioterapia 1 

Colocação do sistema de vácuo 2 

Extração de incisivos 1 

Ressecção das ranilhas 1 

Grosagem dentária 4 
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Figura 1. Distribuição dos casos assistidos por especialidade durante o período de estágio na Universidade 
de Liège. 

 

 

 

Figura 2. Distribuição dos casos assistidos por especialidade durante o período de estágio no Hospital de 
Referencia La Equina. 
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1. INTRODUÇÃO 

As patologias oculares são frequentes e constituem uma categoria importante em 

medicina interna, principalmente em contexto de urgência. O facto de o cavalo, nas 

relações ecológicas, ser uma presa, reagindo instintivamente a movimentos subtis, e a 

circunstância de possuírem um globo ocular proeminente com os olhos dispostos 

lateralmente, associado ao seu temperamento e às diversas funções que desempenha, 

favorecem a ocorrência de traumas oculares. 

As úlceras corneanas em equinos são muito comuns na prática clínica e trata-se de 

uma condição que, por colocar em risco a visão do animal, necessita de um diagnóstico 

clínico precoce bem como de uma terapia médica e/ou cirúrgica adequada. Quanto mais 

cedo se der início ao tratamento, menor será a probabilidade de ocorrer dano irreversível 

da visão. Na University of Guelph, no Canadá, 50% dos casos clínicos de oftalmologia 

foram devido a patologias/condições da córnea, das quais 75% envolvem úlceras de 

córnea (Williams & Pinard, 2013).  

O tratamento de qualquer tipo de úlcera recorre primariamente a terapia médica, 

sendo a cirurgia uma opção terapêutica caso a anterior não proporcione resultados 

positivos ou a integridade do globo ocular esteja comprometida. Por vezes, quando as 

úlceras são progressivas ou ocorre laceração da córnea existe rutura da membrana Descemet 

o que provoca prolapso da íris (PI) (Brooks, 2002). Esta é caracterizada por uma protrusão da 

superfície da córnea que pode ser castanha devido ao pigmento da íris ou rosa devido à 

deposição de fibrina associada e/ou hifema na superfície da íris (Leis & Sandmeyer, 2018). Em 

caso de PI provocadas por ruturas recentes, pequenas lesões de córnea ou lacerações 

traumáticas, a cirurgia é a terapêutica com melhores resultados (Brooks,  2002). 

Esta dissertação visa fazer uma revisão bibliográfica esclarecendo os métodos de 

diagnóstico e terapêutica das úlceras e perfurações corneanas com PI, de acordo com a 

bibliografia disponível até à data. Os casos clínicos apresentados são uma amostra do que 

ocorre na prática clínica equina.  

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: OFTALMOLOGIA EQUINA 

2.1. A visão no cavalo  

Como a maioria dos herbívoros, os cavalos são presas e por isso necessitam de 

vigiar constantemente o ambiente enquanto pastoreiam. Este facto faz com que a sua visão 

esteja particularmente adaptada a movimentos periféricos de modo a detetar a presença 

de predadores ou eventuais ataques dos mesmos (Silva, 2009). Assim, os seus globos 
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oculares são grandes, proeminentes e situados lateralmente, enquadrando-se num dos 

maiores entre todos os mamíferos terrestres. Estas características associadas às suas 

pupilas alongadas horizontalmente permite uma visão panorâmica muito alargada, com um 

campo visual monocular horizontal meridiano de aproximadamente 190-195°. Desta forma, 

quando os campos visuais dos dois olhos são combinados, o campo visual horizontal total 

é de até 350° (Miller & Murphy, 2011). Apesar da sobreposição binocular ser necessária 

para percecionar a profundidade, esta cria duas “zonas cegas”, uma direcionada para o 

chanfro e outra por detrás da cabeça que se estende pelo dorso e cauda. Portanto, para 

avaliar uma situação quando algo lhes capta a atenção, o cavalo necessita de levantar a 

cabeça na sua direção, perscrutando-a com visão binocular (Silva, 2009).  

A posição particular dos seus olhos permite-lhes que eles vejam apenas com a 

presença de um olho. No entanto, uma boa visão é essencial para uma boa qualidade de 

vida, ainda que os cavalos domesticados não necessitem propriamente dela para 

assegurar a sua sobrevivência (Silva, 2009). Embora a sua visão seja melhor do que muitas 

espécies domésticas, a visão a cores é pouco desenvolvida nos cavalos. Isto é, enquanto 

que o ser humano vê três cores básicas, o cavalo é dicromata, vendo apenas tons de azul 

e amarelo-verde, tendo dificuldade para diferenciar o laranja e azul (Miller & Murphy, 2011). 

A adaptação às diversas condições de luminosidade é dada pelos dois tipos de 

fotorreceptores que estes possuem, os cones e os bastonetes, que são responsáveis por 

captar frequências do espetro de luz e intensidade luminosa. Ambos se localizam na retina 

do cavalo em proporção de 1:20, respetivamente. Os bastonetes são os que permitem a 

visão em níveis reduzidos de luminosidade e os cones os responsáveis pela acuidade 

visual, visão a cores e em condições de boa luminosidade. Esta é a razão pela qual estes 

animais conseguem manter uma capacidade visual superior aos humanos em ambientes 

com pouca luminosidade (Brooks, 2002). A visão noturna é aprimorada pela localização 

superior de uma camada reflexiva, o tapete lúcido, que reflete de forma eficiente a luz que 

chega à retina, e pela capacidade de dilatação da pupila elíptica seis vezes superior aos 

humanos, permitindo a entrada máxima de luz (Hollingsworth, 2009). Já em condições de 

luz forte, é o grande corpora nigra central e superior que ajuda a reduzir o brilho pois 

bloqueia a exposição solar direta da retina e aumenta a constrição pupilar. Os corpos nigras 

menores e inferiores também ajudam neste processo, inibindo a luz refletida do solo que 

entra no olho e assim reduzindo o brilho (Miller & Murphy, 2011).  

Contudo, apesar de uma acuidade visual ao movimento elevada, estes animais não 

conseguem ajustar rapidamente a sua visão a condições de baixa luminosidade, razão pela 

qual por vezes têm relutância a entrar em locais escuros (Silva, 2009). 
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2.2. Revisão anatómica do olho 

O olho é uma estrutura extremamente complexa com uma anatomia intrincada e, 

por esta razão, é fundamental entender a sua anatomia para mais tarde saber interpretar 

os exames oculares (Figura A1). Os olhos estão inseridos em cavidades ósseas, as órbitas, 

e assentam numa estrutura adiposa onde se mantêm devido à presença de sete músculos, 

nomeadamente, os músculos oblíquos, o músculo elevador da pálpebra superior e o 

músculo retrator do globo (Silva, 2009). O globo ocular é comprimido rostro-caudalmente 

sendo maior em altura que em espessura (Hollingsworth, 2009).  

O olho está envolvido por três camadas: uma túnica mais externa e essencialmente 

fibrosa que inclui a córnea e a esclera, uma túnica vascular ou média composta por 

coróide, corpo ciliar e íris e uma túnica interna, essencialmente nervosa, que abrange a 

retina.  

A córnea é transparente e oval para permitir a entrada de luz e cobre o polo anterior 

do olho (Budras & Berg, 2009). Funcionalmente, a córnea protege a porção anterior da 

estrutura ocular e tem um papel muito importante na focagem (Silva, 2009). Quando sofre 

desidratação por falta de fluido lacrimal ou ocorre dano na camada epitelial posterior com 

extravasamento do humor aquoso para as camadas superficiais, pode adquirir um tom 

opaco (Budras & Berg, 2009). A córnea será descrita histologicamente mais à frente, no 

tema “Estrutura e funcionalidade da córnea”.  

A íris e o corpo ciliar formam a úvea anterior. A íris, constituída por fibras 

musculares e tecido fibroso, é uma membrana circular que possui no seu centro a pupila, 

estrutura que quando se dilata fica mais redonda (Silva, 2009). Localiza-se rostralmente à 

lente e normalmente é castanha na sua superfície (Dyce et al., 2010). Os músculos 

esfíncter e dilatador da pupila são responsáveis por regular a abertura pupilar, funcionando 

como um obturador que se adapta às condições da luz ambiente.  

Assim, estruturalmente, o olho divide-se em três áreas:  câmara anterior, câmara 

posterior com o humor aquoso, e corpo vítreo com o humor vítreo. A câmara anterior é 

relativamente grande e está localizada entre a córnea e a íris, a qual comunica com a 

câmara posterior através da pupila. A câmara posterior por sua vez muito mais pequena, 

localiza-se entre a íris, o cristalino e as respetivas estruturas que a suspendem. Assim, 

ambas as câmaras se localizam anteriormente à lente e estão preenchidas pelo humor 

aquoso. Já o corpo vítreo ocupa todo o espaço posterior à lente, correspondendo à maior 

área do olho (Budras & Berg, 2009; Gilger & Stopinni, 2017). O corpo vítreo, que preenche 

o espaço posterior à lente, é uma massa gelatinosa de cor clara constituída na sua maioria 

por água. O seu conteúdo em água, juntamente com o humor aquoso, é que determina a 

pressão intraocular que no cavalo apresenta uma média de 22,1 +/- 5,9 mmHg. A produção 
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e a reabsorção do humor devem ser constantes para que a pressão intraocular seja 

mantida (Budras & Berg, 2009). 

Quanto à irrigação sanguínea de todas as estruturas anteriormente abordadas, esta 

é efetuada pela artéria oftálmica externa e por sete artérias oftálmicas internas, interligadas 

por uma anastomose que se situa a aproximadamente 3 cm atrás do polo posterior do 

globo ocular (Budras & Berg, 2009). É importante ter em consideração que existe uma 

barreira física entre a circulação do sangue e as estruturas internas do olho, mais 

concretamente conhecida por barreira hemato-ocular. Esta barreira é semipermeável 

evitando que grandes moléculas e células entrem no olho, promovendo a transparência 

dos fluidos intraoculares (Gilger & Deeg, 2011). 

As estruturas que constituem os anexos do olho são as pálpebras, as glândulas 

de meibomius, a conjuntiva, o aparelho lacrimal, a terceira pálpebra, cílios e músculos. As 

pálpebras são formadas por uma camada fibromuscular e conjuntiva, sendo a camada 

fibromuscular constituída pela pars palpebralis do musculo orbicular do olho, septo orbital, 

tarso (faixa densa) e músculo tarsal (Budras & Berg, 2009; Gilger & Stopinni, 2017). Ambas 

as pálpebras protegem os olhos, contudo, apenas a pálpebra superior, maior e mais 

espessa, é responsável pela abertura e encerramento dos olhos, enquanto que a pálpebra 

inferior permanece praticamente imóvel (Silva, 2009). Os cílios são compostos por 

vibrissas e pestanas, sendo que as últimas se localizam nos dois terços laterais da pálpebra 

superior (Gilger & Stopinni, 2017). Também as glândulas sebáceas de Meibomius, 

inseridas no tarso, são mais abundantes na pálpebra superior (Dyce et al., 2010; 

Hollingsworth, 2009). Estas glândulas encontram-se ao longo do bordo das pálpebras e 

segregam uma substância oleosa responsável por impedir que as mesmas se sequem 

(Silva, 2009). As aberturas reguladas pelas pálpebras formam o ângulo medial e lateral do 

olho. A conjuntiva é uma membrana transparente, sensível e fina, com espessura de uma 

única célula, que cobre a superfície interna de cada pálpebra e tem a função de proteger o 

globo ocular (Silva, 2009). É muito vascularizada e contém folículos de tecido linfoide 

(Gilger & Stopinni, 2017). As conjuntivas palpebrais e bulbares juntam-se com a córnea e 

formam o saco conjuntival onde se dispersa o fluído pela superfície ocular sempre que 

ocorre o movimento das pálpebras (Budras & Berg, 2009). O aparelho lacrimal é 

constituído por duas glândulas, a principal e a acessória, e por um sistema de canais que 

drenam o fluído (Gilger & Stopinni, 2017). A glândula lacrimal principal, localiza-se na zona 

dorso-lateral do olho e produz lágrimas ininterruptamente, arrastando consigo partículas 

estranhas e desta forma prevenindo infeções bacterianas. A glândula lacrimal acessória 

encontra-se na terceira pálpebra, uma cartilagem fina e flexível, em forma de T que, 

embora facilmente visualizada medialmente, encontra-se coberta pela conjuntiva. É no 
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canto medial do olho, que as lágrimas são drenadas, através dos ductos lacrimais que 

desembocam no ducto nasolacrimal (Dyce et al., 2010; Hollingsworth, 2009).                       

2.3. Estrutura e funcionalidade da córnea 

A córnea equina saudável é uma estrutura simples, plana e transparente, altamente 

inervada e não vascularizada, com cerca de 0,8 mm na periferia e 1,0-1,5 mm no centro de 

espessura (Brooks, 2002; Williams & Pinard, 2013). Devido à ausência de vasos, o 

reconhecimento de possíveis microrganismos (MO’s) dá-se de forma tardia, pelo que a 

presença de vasos é sempre patológica (Brooks, 2005).  A córnea encontra-se dividida em três 

estratos: o mais externo que se chama epitélio superficial, o intermédio que é o estroma, e o 

mais interno constituído pelo endotélio com a membrana de Descemet (Figura A2). O epitélio 

superficial e o endotélio com a membrana de Descemet são lipofílicas enquanto que o estrato 

intermédio é hidrofílico (Lassaline, 2018). 

O epitélio corneano equino possui 8 a 10 camadas de espessura que aumentam em 

caso de lesão, pois na camada basal deste estrato existem células estaminais multipotentes e 

células de Langerhans capazes de se diferenciarem em células epiteliais (Brooks et al., 2017; 

Plummer, 2017; Williams & Pinard, 2013). O epitélio corneano é estratificado escamoso e 

expressa fatores que são responsáveis pela reparação, adesão e migração celular, como por 

exemplo a molécula de adesão intercelular-1 e molécula de adesão celular vascular-1, entre 

outros (Lassaline, 2018). Este estrato, quando ileso, tem a capacidade de fazer repleção das 

lágrimas o que ajuda a impedir que os organismos se instalem em camadas mais profundas. 

Portanto, constitui uma barreira formidável à colonização e invasão de bactérias e/ou fungos 

potencialmente patogénicos (Brooks, 2002). A flora comensal junto com o filme lacrimal pré-

corneano (FLPC) protegem a córnea através do esgotamento de nutrientes, produção de 

bacteriocinas e ocupação de potenciais locais de ligação. Assim, o ambiente onde o cavalo 

habita normalmente reflete a flora fúngica que possui (Lassaline, 2018). 

A camada estromal, que representa aproximadamente 90% da espessura da córnea, 

é composta maioritariamente por água. Para além da água, é composta essencialmente por 

fibrilas de colagénio (tipo I, III e V), havendo também outros constituintes em reduzida 

quantidade como proteoglicanos (PG), células (queratócitos), glicosaminoglicanos (GAG) 

nomeadamente, condroitina, queratina e fibronectina, entre outros, e ainda células estaminais, 

células de Langerhans e macrófagos no limbo (Brooks et al., 2017; Carastro, 2004; Williams & 

Pinard, 2013). Os queratócitos nela presentes encontram-se unidos formando uma rede de 

comunicação. Contudo, quando ocorre lesão estromal, estes iniciam uma reação em cascata 

e, por ação da interleucina (IL) 1, ocorre diferenciação das células em fibro e miofibroblastos. 

Mais tarde, estes dão origem a colagénio, responsável por conferir rigidez (Brooks et al., 2017; 
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Gilger & Stopinni, 2017). As fibrilas de colagénio, juntamente com os cristais citosólicos 

dos queratócitos, conferem transparência essencial para a passagem de 99% da luz. A 

glicoproteína fibronectina é produzida maioritariamente pelos queratócitos e, em conjunto 

com as imunoglobulinas (Ig), propicia a fagocitose bacteriana. Adicionalmente, em caso de 

lesão e juntamente com a fibrina, tem a capacidade de depositar-se na matriz para 

promover a migração dos leucócitos e células epiteliais e união do estroma (Brooks et al., 

2017; Gilger & Stopinni, 2017). 

O endotélio da córnea é constituído por uma única camada de células hexagonais e 

forma uma barreira semioclusiva, que permite a regulação cuidadosa da água e nutrientes do 

aquoso para o estroma. Para além disto, o endotélio possibilita o transporte ativo de água no 

sentido oposto, de forma a manter o estroma em estado de turgescência necessário para a 

transparência corneana e organização das fibrilas de colagénio (Brooks et al., 2017; Hartley & 

Grundon, 2017). Possui pouca capacidade de regeneração e, embora exista uma enorme 

hipertrofia das células endoteliais para cobrir os espaços da lesão, isto é muitas vezes 

insuficiente, pelo que acaba por ocorrer edema permanente da córnea. Este facto é reforçado 

por experiências onde removeram endotélios e verificaram que o edema provoca um aumento 

da espessura corneal em 500% (Gilger, 2017; Plummer 2017). A função endotelial é alterada 

sempre que ocorrem alterações de pH ou estão presentes citoquinas ou fator de necrose 

tumoral (TNF) alfa, isto é, sempre que estamos perante um ambiente pró-inflamatório 

(Lassaline, 2018).  

A membrana de Descemet é uma membrana basal do endotélio, elástica e acelular, 

com 21 µm de espessura e com resistência à ação das proteases endógenas e à penetração 

de bactérias (Brooks et al., 2017; Williams & Pinard, 2013). É composta por GAG, PG e fibrilas 

de colagénio tipo III, IV e VIII. Estas últimas unem-se ao colagénio estromal (Lassaline, 2018). 

O FLPC normal de equinos contém elementos nutricionais da córnea, bactérias Gram-

positivas (maioritariamente) e, ocasionalmente, organismos fúngicos (Williams & Pinard, 2013). 

O FLPC tem como função lubrificar a córnea e evitar a colonização microbiana ou deposição 

de detritos ambientais e alergénios, através das suas propriedades imunomoduladoras e 

antimicrobianas. Assim, a córnea e o FLPC constituem uma barreira química e física, 

funcionando como proteção externa do olho e são responsáveis pela refração de cerca de 70-

80% da luz (Lassaline, 2018). É constituído por três camadas: a camada mais externa 

denominada de mucosa, a média chamada de aquosa e a mais interna, lipídica.  

A camada mucosa é produzida por células caliciformes conjuntivais e constituída 

principalmente por mucina (MUC) 5AC. A mucina bem como os lípidos e o glicocálice presentes 

na mucosa previnem a adesão de patógenos à mesma (Plummer, 2017).  
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A camada aquosa contém proteínas, sais, proteases, Ig A, Ig G, Ig M, fator de 

crescimento do tecido conjuntivo (FCTC), MUC, ureia, lisozima, leucócitos polimorfonucleares 

(PMN), citoquinas pró e anti-inflamatórias, fatores antiangiogénicos, entre outras substâncias. 

Estas são produzidas pelo epitélio corneal, conjuntival e pelas glândulas lacrimais. A córnea é 

avascular devido à presença de todas estas substâncias acima mencionadas que lhe conferem 

uma elevada proteção (Brooks et al., 2017; Plummer, 2017).  

As proteases presentes no FLPC têm a função de detetar e remover as células ou 

colagénio danificado pelo desgaste regular da córnea. Contudo, existem fatores inibidores desta 

ação para evitar a degradação excessiva do tecido normal e, assim, alcançar um equilíbrio. As 

principais famílias de proteases, e também as mais comuns em cavalos, são as 

metaloproteases da matriz (MMP’s), MMP-2 e MMP-9 e proteases serina, nomeadamente a 

plasmina e a elastase neutrofílica (EN). Os patógenos bacterianos e fúngicos induzem as 

células epiteliais da córnea, os fibroblastos do estroma da córnea e os leucócitos PMN do FCTC, 

a regular o TNF. Por sua vez, o TNF induz a formação de citoquinas do tipo IL-1, IL-6 e IL-8, 

que estimulam a produção de MMP-2, MMP-9 e EN, desencadeando-se processos 

inflamatórios (Brooks et al., 2017; Gilger & Stopinni, 2017). A IL-1 parece ser a principal 

reguladora da resposta rápida perante lesão e, juntamente com o TNF, promove a libertação 

de outras citocinas (Brooks et al., 2017; Gilger & Stopinni, 2017). As proteases que podem 

contribuir para a ulceração da córnea nos estágios iniciais da infeção, podem ser de origem 

bacteriana ou de células da córnea (Brooks, 2002). 

Numa fase posterior, as proteases derivadas dos leucócitos PMN predominam como 

principal fator de destruição da córnea. Por sua vez, os neutrófilos do filme lacrimal e 

algumas bactérias e fungos estão associados a enzimas colagenases que são altamente 

destrutivas e que podem resultar num rápido adelgaçamento do estroma da córnea, com 

formação de descemetocele e perfuração (Brooks, 2002). As enzimas colagenases 

digerem, naturalmente, a fibronectina, a laminina, o colagénio tipo III e IV e o sulfato de 

heparana, mas, quando apresentam uma atividade excessiva resulta numa aparência 

liquefeita e gelatinosa acinzentada na margem da úlcera, a qual é denominada de 

queratomalácia (Brooks, 2002).  

A camada lipídica atua como surfactante e impede a evaporação da aquosa, sendo 

produzida pelas glândulas de Meibomius (Lassaline, 2018).   

A nutrição da córnea é feita sobretudo pelo humor aquoso e em menor quantidade 

pelo FLPC, reservas de glicogénio subpalpebral e circulação palpebral.  

A oxigenação ocorre através da atmosfera, do FLPC, e em menor quantidade pela 

conjuntiva palpebral (Brooks et al., 2017; Lassaline, 2018).  
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A córnea anterior é a estrutura mais sensível de todo o corpo. Contém nociceptores 

que, na presença de uma lesão, são ativados e estimulam a produção de lágrimas e o 

encerramento da fenda palpebral (Lassaline, 2018).  A sensibilidade da córnea é muito 

importante para a cura da mesma. A córnea dos cavalos é mais sensível quando 

comparada com a de outros animais e, dentro desta espécie, os potros apresentam menor 

sensibilidade da córnea que o cavalo adulto (Brooks, 2002).  

A córnea é inervada através do nervo trigémeo e as suas terminações nervosas 

estão localizadas no estroma e na membrana basal do epitélio da córnea, razão pela qual 

uma úlcera superficial é mais dolorosa que um descemetocele. Nos equinos, a porção da 

córnea com menor sensibilidade é o quadrante nasal dorsal (Williams & Pinard, 2013).  

3. ÚLCERA DE CÓRNEA 

3.1. Definição e classificação 

 

A ulceração da córnea é definida como uma perda do epitélio da córnea e exposição 

do estroma da córnea subjacente (Schaer, 2007).  

As úlceras corneanas são frequentemente classificadas para auxiliar na descrição, 

no diagnóstico e no tratamento. De acordo com a sua profundidade podem ser 

classificadas como: úlcera superficial, úlcera de estroma anterior, úlcera estromal 

moderada/média, úlcera estromal profunda, descemetocele ou úlcera perfurada (Hartley, 

2014). De acordo com a resposta ao tratamento, também podem ser classificadas como 

simples, recorrentes/refratárias ou complexas/complicadas.  

As úlceras simples são superficiais e agudas, e envolvem o epitélio podendo 

alcançar até um terço do estroma anterior. Normalmente não estão infetadas e embora 

muitas vezes não sejam percetíveis a olho nu, absorvem a coloração de fluoresceína. O 

edema da córnea geralmente é ligeiro ou mesmo ausente e a neovascularização não se 

encontra presente (Williams & Pinard, 2013). O tempo de formação de uma cicatriz mínima 

estima-se que seja entre 7 a 10 dias. Estas, quando persistentes podem tornar-se 

indolentes devido à formação de uma membrana hialina no leito da úlcera (Brooks, 2002). 

Após a aplicação de anestesia tópica, com o auxílio de um algodão revela um 

desbridamento epitelial corneano mínimo, de 1 a 2 mm (Williams & Pinard, 2013). 

As úlceras recorrentes ou refratárias são frequentemente descritas como indolentes 

e apesar de serem superficiais, como o epitélio é incapaz de aderir ao estroma subjacente, 

persistem no tempo. Coram de forma semelhante às úlceras simples e é possível visualizar o 

edema corneano, sendo a neovascularização variável. Este tipo de úlceras podem ocorrer 
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devido a uma infeção microbiana das camadas superficiais do estroma exposto, a 

anormalidades na produção de lágrimas ou a uma falha epitelial primária (Williams & Pinard, 

2013). Os bordos deste tipo de úlceras podem ser facilmente desbridados, com o auxílio de um 

algodão, de forma a revelar um defeito corneano significativamente maior, o dobro ou o triplo 

do tamanho da área visível original da úlcera (Hartley, 2014; Williams & Pinard, 2013). 

As úlceras complicadas, associadas a uma grande variedade de lesões ulcerosas 

que atingem as camadas mais profundas, são aquelas que envolvem o estroma corneano, que 

estão presentes há mais de 7 dias e que têm uma infeção (bacteriana e/ou fúngica) já bem 

estabelecida. O edema da córnea pode ser moderado a grave, dependendo da gravidade da 

ulceração. A neovascularização da córnea, porém, não está presente inicialmente, mas 

frequentemente desenvolve-se devido à presença de vários agentes angiogénicos da córnea, 

como os leucócitos PMN. Com a progressão da doença, os MO’s migram para as camadas 

mais profundas do estroma onde secretam proteases colagenolíticas, nomeadamente MMP’s 

que, juntamente com a atividade proteolítica excessiva das enzimas decorrentes do filme 

lacrimal, células da córnea mortas e leucócitos PMN, levam ao aparecimento de queratomalácia 

(“derretimento” da córnea). Este tipo de úlcera pode provocar défices visuais devido a possíveis 

complicações como cicatrizes da córnea ou, na pior das hipóteses, perfuração da córnea, caso 

o processo cáustico não seja interrompido por meio de terapia médica ou intervenção cirúrgica. 

Podem ocorrer cicatrizes extensas da córnea quando existem danos estromais graves 

secundários a infeção (Hartley, 2014; Williams & Pinard, 2013). 

Quaisquer que sejam os defeitos do epitélio da córnea, estes permitem que bactérias 

ou fungos adiram à mesma e iniciem a infeção. Após a primeira lesão da córnea, quando não 

é instaurado tratamento precoce, inicia-se um ciclo vicioso decorrendo uma segunda lesão 

causada pela ação de citocinas inflamatórias. Rutura do globo e atrofia ocular, são possíveis 

complicações da ulceração da córnea (Brooks, 2002). 

Ulcerações da córnea podem demorar vários dias ou semanas a cicatrizar. Esta 

cicatrização tardia é observada em úlceras de córnea infetadas, devido à infiltração de 

leucócitos PMN, morte celular e reepitelização retardada. O processo de cicatrização da 

córnea mostra-se mais rápida nos primeiros 5 a 7 dias, sendo que a posterior epitelização 

ocorre de forma mais lenta. Esta diferença deve-se à exaustão das células epiteliais 

circundantes e/ou às alterações do estroma corneano subjacente. Um estudo realizado 

concluiu que a cicatrização de um defeito epitelial estromal médio de 7 mm, sem infeção, 

cicatrizou 0,6 mm por dia, uma duração aproximada de 12 dias. Contudo, o epitélio pode 

demorar 6 semanas a aderir ao estroma subjacente, razão pela qual uma córnea 

permanece frágil, podendo voltar a ulcerar durante este período (Brooks, 2002; Williams & 

Pinard, 2013). A cicatrização de uma úlcera num olho que já teve outra úlcera, é mais lenta 
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do que na primeira vez devido ao aumento da atividade da proteinase lacrimal (Brooks, 

2002). 

 

3.2. Etiologia e incidência 

A grande maioria das úlceras corneanas em equinos é secundária a trauma 

(Williams & Pinard, 2013). Existe uma relação direta, muito bem documentada, entre o 

trauma da córnea e a ulceração, e a verdade é que a maioria das úlceras de córnea equinas 

iniciam-se por uma rutura traumática da barreira epitelial (Chmielewski et al., 1997). 

Contudo, podem ocorrer também devido a anormalidades ciliares (distiquíase, cílios 

ectópicos ou triquíase), entrópio, corpos estranhos, anormalidades do filme lacrimal, vírus 

como herpesvírus equino (EHV) 2 e 5, queratite eosinofílica (isto é, imunomediada), 

queratopatia bolhosa (secundária à disfunção endotelial), paralisia do nervo trigêmeo ou 

por MO’s bacterianos ou fúngicos (Hartley, 2014). Os MO’s mais comuns de causar úlceras 

são Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Pseudomonas spp., Aspergillus spp. e 

Fusarium sp. (Brooks, 2002). Quando a causa da úlcera tem por base organismos fúngicos, 

observa-se uma predileção nas zonas temperadas no final de verão e meses de outono 

(Chmielewski et al., 1997).  
  

3.3. História, sinais e exame físico 

O olho é uma das regiões avaliadas no exame clínico geral, pois fornece informação 

relativamente ao estado de hidratação e saúde de diversos órgãos. 

Deve ser obtida do proprietário, ou veterinário referente, uma história completa 

quanto à duração da doença ulcerativa, possíveis tratamentos efetuados (incluindo 

frequência) ou quaisquer outros resultados relativos a cultura microbiológica e testes de 

sensibilidade (Schaer, 2007). Se houver história de lesão na córnea com a presença de 

material vegetativo ou se há história de antibiótico e/ou corticoterapia sem melhorias, então 

deve-se suspeitar de envolvimento fúngico (Brooks, 2002). 

Devido à rica inervação da córnea, os sinais clínicos que alertam os proprietários 

de cavalos sobre uma úlcera são sinais inespecíficos de dor ocular. Os sinais clínicos 

observados podem ser: blefaroespasmo, enoftalmia, fotofobia, corrimento ocular ou edema 

da córnea (Schaer, 2007; Williams & Pinard, 2013). A ligeira queda dos cílios da pálpebra 

superior pode ser um sinal precoce, porém subtil, de ulceração da córnea (Brooks, 2002). 

Os potros possuem menor sensibilidade da córnea que os cavalos adultos, podendo 

as úlceras passar despercebidas, sem apresentar epífora, blefaroespasmo ou quaisquer 

características de conjuntivite, se não for realizado diariamente o teste de fluoresceína 

(Brooks, 2002).  
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Também podem ser encontrados sinais de uveíte anterior em todas as úlceras 

corneanas em equinos, que incluem miose, fibrina, hifema ou hipópio (Brooks, 2002). 

3.4. Diagnóstico e Diagnósticos diferenciais 

A úlcera corneana é uma patologia muito comum em equinos e, por ameaçar a 

visão, deve ser alvo de uma avaliação rigorosa, com a instituição precoce de terapêutica 

médica e/ou cirúrgica. Isto permite não só evitar que a úlcera corneana progrida para uma 

condição que ameace a visão, mas também minimizar a perda de tecido e maximizar a 

transparência da córnea (Brooks, 2002; Schaer, 2007; Williams & Pinard, 2013).  

Para efetuar o diagnóstico é necessário realizar um exame oftálmico completo e 

um teste de fluoresceína que deteta a presença de um defeito epitelial de espessura 

completa ou úlcera corneana (Brooks, 2002). Também pode ser realizado um teste 

lacrimal de Shirmer (TLS) para descartar outras causas menos frequentes de úlceras e, 

em alguns casos, citologia da córnea, cultura bacteriana (aeróbia) e fúngica da córnea, e teste 

de sensibilidade (Williams & Pinard, 2013). 

Um exame ocular completo permite fornecer ao proprietário um prognóstico mais 

detalhado. O exame consiste na avaliação à distância do posicionamento e simetria dos 

olhos, averiguar a presença dos reflexos de ameaça, palpebral, corneal e pupilar direto e 

consensual, valorar a resposta fotofóbica, a integridade das estruturas oculares, 

biomicroscopia com lâmpada de fenda e oftalmoscopia direta e indireta. Está sempre 

indicado a investigação da causa primária da ulceração assim como a investigação de 

infeção secundária (Hartley, 2014; Schaer, 2007; Williams & Pinard, 2013). 

Antes de proceder à avaliação dos reflexos e à sedação, deve-se fazer uma 

avaliação da produção lacrimal, principalmente se a córnea surgir opaca, para evitar o 

artefacto de manipulação e luzes brilhantes que afetam o TLS. O resultado normal do TLS 

num cavalo é de 12,7 mm +/- 9,1 mm de produção lacrimal por minuto. As medições 

inferiores a 10 mm de humedecimento por minuto, em conjunto com os sinais clínicos, 

devem ser consideradas anormais, e são sugestivos de um distúrbio de produção de 

lágrimas como ocorre na queratoconjuntivite seca. Embora esta patologia seja rara e deva 

ser confirmada, pode ser um fator contribuinte para a presença de úlceras indolentes 

(Williams & Pinard, 2013).  

Seguidamente, averigua-se os reflexos acima mencionados bem como a resposta 

fotofóbica. Os primeiros passos críticos na avaliação do prognóstico para a visão 

dependem da resposta pupilar à luz (RPL) direta, RPL consensual e resposta fotofóbica. 

Dependendo do tipo, grau e localização do trauma, pode ser difícil determinar se existe 

uma RPL direta. A RPL consensual só pode ser devidamente avaliada na presença de uma 
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luz extremamente brilhante perto do olho ferido. Um resultado positivo da RPL consensual 

confirma a continuidade da via visual (retina e nervo óptico) no olho lesado, o que significa 

que um resultado visual pode ser possível. Igualmente, uma resposta fotofóbica, isto é, de 

reação à incidência de luz no olho também confirma que a via neural está intacta. A 

presença de midríase persistente no olho lesado é indicativa de um mau prognóstico para 

a visão (Schaer, 2007). Também os reflexos palpebrais positivos confirmam a integridade 

da inervação das pálpebras, o que é importante pois de outra forma poderiam prejudicar a 

cicatrização da córnea devido a uma distribuição lacrimal inadequada e ao efeito de 

lavagem do filme lacrimal (Williams & Pinard, 2013). A sensibilidade da córnea, avaliada 

pelo reflexo corneano, também pode ser testada através de dois métodos: aplicação de 

um fio de algodão na superfície da córnea e fora do eixo visual, ou usando um estesiómetro 

CochetBonnet que mede o limiar de toque da córnea necessário para resultar num piscar 

(Hartley, 2014). Patologias como queratite neurotrófica (paralisia do nervo trigémeo) e 

queratite neuroparalítica (paralisia do nervo facial), apresentam este reflexo negativo e 

podem ser responsáveis pela ulceração da córnea (Hartley, 2014).  

Posteriormente e de modo a dar continuidade ao exame ocular minucioso, as 

estruturas oculares devem ser examinadas de maneira sistemática, com recurso a 

sedação intravenosa em combinação com butorfanol e um bloqueio do nervo 

auriculopalpebral com lidocaína ou mepivacaína 2% (3 a 4 ml). Este passo é fundamental 

uma vez que uma contenção manual e a abertura forçada das pálpebras são 

contraindicadas devido à grande probabilidade de provocar danos adicionais na córnea 

(Schaer, 2007). Esta parte do exame deve ser realizada numa sala escura com uma luz 

brilhante focal para compensar a qualidade reflexiva da córnea. Após averiguar que não 

existe nenhum defeito das pálpebras e/ou conjuntiva responsável pela presença de uma 

úlcera, a córnea deve ser avaliada em vários ângulos quanto à clareza e brilho, e devem-

se procurar anormalidades nos cílios, massas palpebrais ou conjuntivais, e corpos 

estranhos (Hartley, 2014; Williams & Pinard, 2013). Para investigar a profundidade e 

clareza da câmara anterior, deve averiguar-se o efeito de tyndall, que consiste em incidir 

um feixe de luz dirigido num ângulo de 45º para o olho em observação. Num cavalo 

saudável não deve existir qualquer reflexão interna da luz no humor aquoso, no entanto, 

quando existe reflexo de luz, o efeito tyndall é positivo e permite confirmar a presença de 

sólidos (proteínas ou células) no aquoso, conhecida como flare aquoso. 

Ocasionalmente, pode ser realizado palpação com dedo limpo e sem luva para 

identificar pequenos corpos estranhos, que comumente são encontrados na conjuntiva 

palpebral que recobre a córnea afetada ou na terceira pálpebra. Uma palpação com 
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recurso a luva não permite ter a mesma sensibilidade e esta deve ser maximizada 

utilizando o dedo indicador (Hartley, 2014). 

Os olhos devem ser corados para melhor avaliar a superfície da córnea, no entanto 

se for detetada uma úlcera corneana profunda, a coloração deve ser evitada porque 

qualquer manipulação do olho pode piorar a condição (Brooks, 2002). As colorações mais 

utilizadas são a fluoresceína e o rosa de bengala. A primeira é um corante vital usada para 

detetar a presença de defeitos epiteliais da córnea, uma vez que esta se fixa ao estroma 

exposto, garantindo desta forma que lesões ulcerativas subtis não passem despercebidas 

(Hartley, 2014). Avalia indiretamente a qualidade da MUC e/ou o componente lipídico do 

filme lacrimal pré-corneano (Cutler, 2004). Como não adere à membrana de Descemet, a 

presença de manchas nas margens da úlcera e a sua ausência na parte central da lesão, 

é patognomónico de descemetocele e, por isso, existe um risco elevado de rutura do globo 

ocular (Hartley, 2014). Úlceras dendríticas são consideradas patognomónicas de infeção 

por EHV, contudo, raramente são identificadas devido ao seu caráter transitório e muito 

difíceis de identificar sem o uso de fluoresceína e uma luz azul cobalto (esta frequência de 

luz excita a fluoresceína) (Hartley, 2014). O rosa bengala é utilizado como coloração 

secundária, identifica áreas da superfície da córnea não cobertas por MUC e é útil para 

avaliar defeitos epiteliais de espessura parcial ou deficiências do filme lacrimal, como 

ocorre nas queratites virais ou fúngicas precoces (Hartley, 2014). Esta coloração tem sido 

associada à infeção fúngica da córnea, pelo que constitui um diagnóstico diferencial 

importante sempre que surgem microerosões positivas para rosa bengala (Hartley, 2014). 

Cavalos com úlceras fúngicas no estágio inicial podem ser negativos para a fluoresceína, 

mas positivos para o rosa bengala. Estas úlceras fúngicas que retêm rosa bengala têm 

aparência multifocal, podendo ser confundidas com queratite viral (Brooks, 2002). Os 

fungos podem induzir alterações na camada de MUC do filme lacrimal antes da fixação na 

córnea (Schaer, 2007). A retenção da mancha rosa bengala requer, na sua avaliação, uma 

luz branca brilhante e uma apreciação cuidadosa comparando com o olho contralateral 

(Cutler, 2004). Como o rosa bengala não é inócuo, isto é, tem efeitos epiteliotóxicos, deve 

ser evitado o seu uso na prática clínica  (Williams & Pinard, 2013). Seja qual for o corante, 

a exposição e exame prolongados podem induzir artificialmente a retenção de manchas na 

córnea central (Cutler, 2004).  

Existe ainda um outro corante, o verde de lissamina que, embora mais sensível na 

identificação de defeitos epiteliais da córnea, é menos útil do que o rosa bengala, e 

comparativamente mais difícil de identificar a sua retenção, mesmo com o uso de luz 

branca brilhante (Carastro, 2004). No final desta etapa deve ser feita uma descrição e 

documentação minuciosa do posicionamento exato da úlcera, profundidade da úlcera, grau 
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de vascularização e extensão do edema (Schaer, 2007). A resposta da córnea a lesões é 

um desafio, já que a sua regeneração é complexa, levando a uma cicatrização fibrovascular 

pronunciada e diminuição das suas funções (Brooks, 2002). A neovascularização da 

córnea pode ser usada como marcador de tempo da lesão, pois é conhecido que os vasos 

sanguíneos levam aproximadamente 4 dias para aparecer no limbo e que migram em 

direção à córnea a uma taxa máxima de 1 mm por dia (Williams & Pinard, 2013).  

Após a coloração do olho, este deve ser avaliado sob ampliação, com oftalmoscópio 

direto ou com lâmpada de fenda para avaliar meticulosamente o fundo do olho, a 

posição da lente e restantes estruturas (Schaer, 2007).  

A cultura bacteriana e fúngica e o teste de sensibilidade devem ser efetuadas 

no caso de úlceras infetadas, complicadas ou recorrentes. Contudo, se for o caso, são 

fundamentais que sejam realizados antes da coloração e da raspagem da córnea para 

citologia. As amostras podem ser obtidas com recurso a anestesia tópica seguida de 

raspagem com a extremidade do cabo do bisturi esterilizada. A raspagem superficial com 

um cotonete é muitas vezes insuficiente (Brooks, 2002).  

A citologia da córnea é prática, rápida e barata e pode ser útil na determinação do 

tipo de bactéria (ou seja, bastonetes ou cocos) ou se organismos fúngicos estão presentes, 

bem como no tipo de tratamento a instituir (Hartley, 2014). Antes da realização da 

raspagem para citologia, devem ser removidos todos os detritos presentes na superfície 

de modo a obter uma amostra mais diagnóstica. Devem ser realizadas várias lâminas e as 

mesmas podem ser tingidas com Diff-Quik ou colorações de Gram (Schaer 2007; Williams 

& Pinard 2013). Os bastonetes gram-negativos podem sugerir a presença de espécies de 

Pseudomonas spp. e os cocos gram-positivos estão comumente associados às espécies 

de Staphylococcus spp. ou Streptococcus spp. (Schaer, 2007). A reação em cadeia 

polimerase (PCR) para fungos também está disponível em laboratórios de micologia 

humana e os seus resultados são muito mais rápidos do que a cultura de organismos 

fúngicos, 24 a 48 h e 3 semanas, respetivamente (Hartley, 2014).  

Os diagnósticos diferenciais de um olho dolorido são uveíte, blefarite, 

conjuntivite, glaucoma e dacriocistite (Brooks, 2002). 

O exame oftálmico pode ser limitado pela natureza da lesão em si, como por 

exemplo quando estamos perante edema da córnea (tonalidade azulada), hifema ou 

hemorragia da câmara posterior que impede de visualizar as estruturas subjacentes. 

Portanto, caso necessário, podem ser utilizados meios de diagnósticos adicionais, como 

ultrassonografia (Schaer, 2007).  
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3.5. Opções terapêuticas e prognóstico 

Uma vez diagnosticada uma úlcera corneana, a terapia deve ser cuidadosamente 

considerada para garantir um tratamento abrangente (Brooks, 2002). O tratamento de 

todas as úlceras corneanas inclui terapia medicamentosa, e/ou intervenção cirúrgica 

quando necessário (Williams & Pinard, 2013). Ambas estão normalmente associadas à 

necessidade de proteção do olho bem como à colocação de um sistema que facilite a 

medicação ocular. A proteção física do olho, com recurso a máscaras protetoras oculares, 

é frequentemente necessária de modo a auxiliar o processo de cicatrização (Williams & 

Pinard, 2013). O temperamento destes animais não só predispõe à ocorrência de lesões 

oculares, como dificulta a sua avaliação e o seu tratamento, havendo necessidade de 

colocar um cateter subpalpebral (CS) para permitir uma terapia frequente, prática e 

normalmente duradoura (Williams & Pinard, 2013). A sua colocação requer um bloqueio do 

nervo auriculopalpebral (motor), bloqueio do nervo frontal (sensorial) e uso de anestésico 

tópico na córnea, bem como sedação e contenção adequada. Estes sistemas são 

habitualmente colocados na porção mais dorsal da pálpebra superior, certificando-se de 

que o cateter repousa no fórnice conjuntival e não tem contato com a córnea. Este deve 

ser firmemente preso à cabeça do cavalo usando uma combinação de fita e sutura ou 

agrafos, garantindo que a sua posição em relação ao fórnice conjuntival seja mantida. As 

complicações associadas à terapia com cateter CS incluem ulceração mecânica por 

afrouxamento do sistema ou colocação subótima do mesmo, dispersão da medicação ou 

desintegração do cateter (Schaer, 2007). 

Após o início do tratamento, é recomendado reavaliar as úlceras simples após 3 a 5 

dias, úlceras indolentes após 5 a 7 dias e as úlceras complexas após 24 a 48h. Caso o animal 

esteja hospitalizado com uma úlcera grave, o olho afetado pode e deve ser reavaliado todos 

os dias. Devem também ser alvo de reavaliação sempre que a uveíte anterior não estiver bem 

controlada, isto é, se houver aumento de blefarospasmo ou epífora, se o mesmo se tornar mais 

afundado ou dolorido de tratar, ou ainda se a secreção ocular mucopurulenta não diminuir, 

recorrer durante a terapia ou se tornar verde amarelada (Williams & Pinard, 2013). À medida 

que são feitas reavaliações, os tratamentos vão sendo reajustados mediante a sua eficácia 

(Brook, 2002). 

 

3.5.1 Tratamento médico 
 

Os objetivos da terapia médica incluem a redução da contaminação e a prevenção 

da colonização bacteriana do estroma corneano exposto até que a reepitelização ocorra 
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(Williams & Pinard, 2013). A infeção deve ser considerada como provável em qualquer 

úlcera corneana, não importando o quão pequena esta seja (Brooks, 2002). 

Muitas vezes associado a úlceras corneanas surgem as infeções bacterianas ou 

fúngicas, não sendo incomum haver uma infeção corneana mista (Williams & Pinard, 2013).  

 

Antibioterapia 

Em todos os tipos de úlceras, a antibioterapia tópica deve ser seguida até o teste 

de fluoresceína ser negativo (Williams & Pinard, 2013).  

Nas úlceras simples, os antibióticos (AB’s) devem ser de amplo espetro como por 

exemplo bacitracina-neomicina-polimixina B, quatro vezes ao dia. Para úlceras 

indolentes, o objetivo é colmatar a causa primária, devendo proceder-se à correção das 

anomalias da pálpebra, conjuntiva ou terceira pálpebra, seguida de desbridamento 

superficial com cotonetes secos e queratotomia. Nestes casos, a antibioterapia tópica deve 

ser selecionada com base nos resultados da citologia e cultura. Contudo, se esta por algum 

motivo não for realizada, deve-se tratar da mesma maneira que as úlceras simples. No 

caso de úlceras complexas, os principais objetivos do tratamento são a administração de 

terapia antimicrobiana agressiva, o tratamento da uveíte, e a interrupção da queratomalácia 

caso exista. Enquanto os resultados da cultura e sensibilidade não são conhecidos deve-

se iniciar o tratamento que consiste numa combinação de AB’s tópicos, como por exemplo 

a cefazolina e um aminoglicosídeo (tobramicina ou gentamicina) ou uma fluorquinolona 

(preparação em pomada de ciprofloxacina ou solução oftálmica ofloxacina) (Williams & 

Pinard, 2013). A gentamicina deve ser usada apenas em úlceras com evidência de 

queratomalácia (Brooks, 2002). A frequência de aplicação pode variar a cada 2 a 4 horas 

quando a úlcera é muito grave ou a cada 6 a 8 horas (Brooks, 2002; Williams & Pinard, 

2013). As soluções de AB’s tópicos são preferidas às pomadas uma vez que interferem 

menos na cicatrização epitelial da córnea (Williams & Pinard, 2013).  

Relativamente ao MO envolvido, quando estão presentes estreptococos beta-

hemolíticos, a cefazolina 55 mg/ml, cloranfenicol, bacitracina e carbenicilina mostraram ser 

mais eficazes. Na presença de Pseudomonas spp. resistentes à gentamicina, é preferível 

usar ciprofloxacina, amicacina (10 mg/ml) ou polimixina B (solução IV a 0,25%) (Brooks, 

2002). 

 

Antifúngicos 

Sempre que seja observada a presença de hifas fúngicas na citologia, um 

crescimento positivo na cultura ou uma úlcera não responsiva à antibioterapia, é motivo de 

preocupação e indicativo da necessidade de terapia antifúngica (Schaer, 2007). A seleção 
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de drogas antifúngicas vai depender do MO isolado, e estes por sua vez variam muito de 

acordo com a região geográfica. Assim, é necessário ter um conhecimento alargado de 

antifúngicos, para se fazer a seleção das drogas tendo por base a região onde se encontra 

o animal. Os antifúngicos tópicos mais comuns são:  natamicina 5%, miconazol 1%, 

itraconazol 1% em 30% de dimetilsulfóxido e voriconazol 1% (Brooks, 2002). Os MO’s 

fúngicos mais isolados e relatados na literatura são o Aspergillus spp. e Fusarium spp. 

(Schaer, 2007). Associada ao início da terapia antifúngica está um agravamento da uveíte 

anterior e, por esta razão, a frequência recomendada, inicialmente, é a cada 6 horas. A 

aplicação recomendada de antifúngicos tópicos é de 4 a 6 vezes ao dia durante de 2 a 4 

semanas no mínimo, exceto em infeções profundas, onde pode ser necessário prolongar 

por 6 a 8 semanas (Williams & Pinard, 2013).  

 

Terapia para queratomalácia 

Em úlceras de córnea acompanhadas de queratomalácia é crucial iniciar o tratamento 

de imediato para evitar mais perdas de tecido da córnea. Estudos relataram que níveis 

elevados de MMP (encontrados em úlceras) estão associados ao aumento da incidência de 

queratomalácia e que  diminuem progressivamente assim que se começam a verificar 

melhorias (Brooks, 2002; Schaer, 2007). Para reduzir os níveis de MMP do filme lacrimal 

pode-se usar soro autólogo, ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) 0,2%, 

doxiciclina 0,1%, N-acetilcisteína 10% e antiprotease. Esta última demonstrou, em 

enxertos cirúrgicos, ter a capacidade de retardar e/ou interromper o derretimento da córnea. 

O EDTA e a acetilcisteína podem ser administrados de hora em hora. Assim, sempre que 

haja queratomalácia é recomendado a aplicação de soro autólogo a cada 2 a 4 horas até que 

a córnea pareça firme ou a úlcera seja reepitelizada (Brooks, 2002; Williams & Pinard, 2013). 

Em casos graves pode ser necessário usar soro, EDTA e acetilcisteína simultaneamente 

(Williams & Pinard, 2013). 

 

Midriáticos 

A uveíte anterior acompanha todas as úlceras corneanas e, por este motivo, é 

necessário o tratamento com midriáticos como a atropina tópica, um agente terapêutico muito 

utilizado em problemas oculares em equinos (Brooks, 2002).  

A atropina a 1% administrada duas vezes ao dia, aumenta significativamente o 

conforto do cavalo, pois além de diminuir o espasmo do corpo ciliar associado à uveíte, ajuda 

a estabilizar a barreira hemato-aquosa, que está comprometida, e  reduz a possibilidade de 

formação de sinéquias (por causar dilatação pupilar) (Brooks, 2002; Williams & Pinard, 
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2013). Esta pode ser usada até cada 4h a 6h permitindo assim que se alcance a midríase 

(Schaer, 2007). O uso deste medicamento requer monitorização da motilidade intestinal, uma 

vez que foi demonstrado prolongar o tempo de trânsito intestinal e reduzir ou abolir os ruídos 

intestinais no intestino delgado e no cólon grosso. Alguns cavalos parecem mais sensíveis 

do que outros aos efeitos da atropina, contudo, existe a possibilidade de cólica por 

impactação cecal secundária à administração de atropina tópica (Brook, 2002; Williams & 

Pinard, 2013). 

 

AINES  

Os anti-inflamatórios não esteroides (AINES), também usados para o tratamento 

da uveíte anterior,  servem para aliviar o desconforto ocular e reduzir a exsudação uveal, 

podendo ser administrados via per os (PO) (fenilbutazona a 2 mg/kg  a cada 12–24h ou 

flunixina meglumina 1 mg/kg  a cada 12–24h) ou via intravenosa (IV) (flunixina meglumina 1 

mg/kg a cada 12–24h). A flunixina meglumina é eleita em casos de uveíte moderada a grave, 

porque ao inibir a via inflamatória cicloxigenase, reduz a síntese de prostaglandinas uveais e, 

consequentemente, diminui a vasodilatação e a permeabilidade da vasculatura uveal, 

essenciais para o restabelecimento da barreira hemato-aquosa (Chmielewski et al., 1997). O 

uso de AINES obriga a ter especial atenção, já que os mesmos podem mascarar uma possível 

sintomatologia de cólica. Este tratamento não deve ultrapassar os 7 dias, mas caso seja 

ponderado o seu uso a longo prazo (devido à persistência da uveíte anterior) deve ter-se em 

consideração a toxicidade renal e ulceração gástrica. AINES tópicos como o diclofenaco 

sódico ajudam a reduzir o gau de uveíte (Brook, 2002).  

 

Terapia contraindicada 

O uso de anestésicos locais está associado a uma cura epitelial retardada (Brooks, 

2002). A terapia com corticosteroides, por todas as vias, é contra-indicada no tratamento 

de infeções da córnea devido aos seus efeitos imunossupressores, podendo estimular o 

crescimento de agentes bacterianos e fúngicos ao interferir nas reações inflamatórias não 

específicas e na imunidade celular. Mesmo o tratamento tópico com corticosteroides deve 

ser usado com cautela uma vez que, apesar de reduzir o tamanho de uma cicatriz 

corneana, pode ser desastrosa e acarretar um risco incalculável  de reinfeção (Williams & 

Pinard, 2013). Estes têm sido usados para reduzir a névoa da córnea e a vascularização 

em equinos. 
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3.5.2 Tratamento cirúrgico adjuvante 

Qualquer procedimento cirúrgico está associado a uma terapia médica incisiva pré 

e pós-operatória. Apesar das cirurgias da córnea serem habitualmente limitadas a centros 

hospitalares de referência, devido à experiência técnica e aos dispositivos específicos 

indispensáveis, o conhecimento dos procedimentos cirúrgicos disponíveis é crucial quando 

se referenciam clientes (Brooks, 2002).  

 

Lentes de contacto macias 

As lentes de contato ajudam a manter a aposição, do epitélio em cicatrização, ao 

estroma, a reduzir a dor e a proteger o novo epitélio. Contudo, tem como grande 

desvantagem a deficiente adaptação ao olho do cavalo, o que resulta em  reduzida 

durabilidade (Brooks, 2002). 

 

Sutura direta da córnea 

Esta técnica pode ser usada em úlceras ou feridas de córnea de espessura parcial 

ou total, lacerações limbo esclerais ou pequenas perfurações da córnea (<1mm), desde 

que as margens possam ser corretamente apostas com mínima tensão e sem perda de 

tecido. Se o tecido nas margens de uma ferida da córnea estiver necrótico, infetado, ou 

parecer desvitalizado, ele deve ser removido e ponderado um procedimento de enxerto. 

Algumas das complicações que podem surgir são infeção, deiscência, formação excessiva 

de cicatriz e, em ferida corneana de espessura total, pode ocorrer reperfuração com 

esvaziamento de humor aquoso subsequente, PI, entre outras. Um enxerto de conjuntiva 

pode ser colocado sobre o local de lesão corneal, escleral ou do limbo, caso se deseje 

garantir fornecimento vascular, suporte físico e antiproteases, mas isto nem sempre é 

necessário (Brooks et al., 2017). 

 

Queratectomia 

Consiste na remoção cirúrgica do epitélio da córnea, membrana basal e estroma 

anterior, e está indicado para remover tecido neoplásico, displásico (dermóide) ou tecido 

córneo infetado, ou para controlar a erosão não cicatrizante. Tem como vantagens acelerar a 

cicatrização, minimizar cicatrizes e diminuir o estímulo para iridociclite. Se a profundidade da 

queratectomia for maior que a metade da espessura da córnea, se o tecido lesado não puder 

ser totalmente removido ou se houver outras preocupações em relação à capacidade de 

cicatrização da ferida (por exemplo, produção deficiente de lágrimas ou queratomalácia), deve 

ser realizado um enxerto de conjuntiva (Brooks et al., 2017). Antes de se realizar esta técnica 
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é fundamental conhecer os resultados da citologia e cultura corneana pois, doutra forma, 

correr-se-ia o risco de estar a implantar nas camadas mais profundas os organismos 

bacterianos ou fúngicos, eventualmente presentes. As complicações desta técnica são 

mínimas e incluem, cicatrização retardada, infeção, queratomalácia e perfuração, entre outras 

(Brooks et al., 2017). 

 
 

Enxertos de córnea 

Esta técnica é usada para úlceras corneanas que não respondem à terapia médica 

instituída, úlceras que afetam mais de um terço da espessura do estroma da córnea, 

descemetoceles, úlceras e lacerações profundas da córnea e perfurações da córnea 

(Brooks, 2002).  O enxerto de conjuntiva, uma das cirurgias mais comumente realizadas 

para úlceras de córnea, oferece uma excelente sobrevivência ocular em casos de úlceras 

bacterianas, fúngicas ou lacerações da córnea (Brooks, 2002). O enxerto conjuntival pode 

ser combinado com o enxerto de córnea (Brooks et al., 2017). Esta técnica consiste na 

criação de um flap fino de conjuntiva sã e altamente vascularizada que mais tarde é 

suturada sobre o defeito da córnea recém desbridado, com o objetivo de aprovisionar 

suprimento sanguíneo, fibroblastos, anticolagenases e proteção (Brooks, 2002). Os 

enxertos conjuntivais estão associados a algumas cicatrizes no local da úlcera e a 

recorrência da inflamação, se houver remoção prematura do mesmo. Enxertos em 360°, 

ilha, pedículo ou em ponte devem permanecer durante 4 a 12 semanas (Williams & Pinard, 

2013).   

 

Queratoplastia 

 

A queratoplastia ou também denominada de transplante da córnea está indicada 

em casos de úlceras profundas ou perfurantes, descemetoceles e abcessos estromais 

profundos. Esta técnica, embora na grande maioria das vezes não resulte numa 

transparência da córnea, permite remover o tecido lesionado e preservar a integridade do 

globo ocular. Em geral, quer a queratoplastia de espessura parcial (lamelar) quer a de 

espessura total (penetrante) têm uma boa taxa de sucesso geral (Brooks, 2002).  

Existem vários tecidos utilizados para efetuar os transplantes, contudo os mais 

comumente utilizados são a membrana amniótica equina e a submucosa do intestino 

delgado suína que, para além de cobrirem defeitos, podem servir de suporte adicional a 

reparos corneanos (Brooks, 2002).  

A membrana amniótica equina, colhida durante a cesariana, possui uma natureza 

transparente e avascular com outras propriedades inerentes que possibilitam uma reduzida 
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vascularização e fibrose da úlcera e reepitelização mais rápida (Brooks, 2002; Williams & 

Pinard, 2013).   

A submucosa do intestino delgado suíno tem boa vida útil, disponibilidade comercial 

e facilidade de armazenamento que, aliado à sua eficiência na reparação de defeitos 

corneanos de espessura total em equinos, o tornam num excelente tecido para efetuar 

transplantes (Brooks, 2002).  

Ambas, contêm antiproteases que inibem as proteases encontradas nas lágrimas 

de olhos de cavalo com úlceras de córnea e podem ser usadas sozinhas ou com enxertos 

de conjuntivas para dar suporte nas queratoplastias penetrantes (Brooks, 2002; Williams & 

Pinard, 2013). 

 

Enucleação 

 

É uma intervenção de recurso cirúrgico usada quando já não existe possibilidade 

de salvar o globo ocular, devendo ser considerada como prevenção para a dor ocular 

contínua (Brooks, 2002). 

 

Retalhos da terceira pálpebra 

Os retalhos da membrana nictitante são usados em doenças superficiais da córnea, 

nomeadamente, erosões da córnea, queratite neuroparalítica e neurotrófica, queratite de 

exposição temporária, úlceras superficiais da córnea, abcessos estromais e para reforçar 

um enxerto de conjuntiva bulbar (Brooks, 2002). 

 

Tarsorrafia temporária 

Esta técnica consiste no encerramento parcial das pálpebras e pode ser usada 

sempre que se queira aumentar a proteção da área afetada. (Brooks, 2002). 

 

O prognóstico é variável dependendo da profundidade, da duração da úlcera até 

instituição de medicação, do envolvimento de outras estruturas intraoculares e do grau de 

inflamação. Úlceras com defeitos superiores a 15 mm, que intersectam o limbo, que 

apresentam queratomalácia, hifema, PI, rutura da cápsula ou luxação da lente estão 

associadas a um mau prognóstico para preservar a visão do olho afetado (Williams & 

Pinard, 2013). Dependendo da causa bem como da evolução da condição ocular, estas 

podem limitar a atividade física do cavalo, bem como provocar cegueira ou ainda culminar 

em eutanásia do cavalo afetado (Flores et al., 2020).  
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4. PERFURAÇÃO CORNEANA COM PROLAPSO DA ÍRIS 
 

4.1. Etiologia, patogénese e incidência 
 

A perfuração da córnea com PI pode ser uma consequência de um trauma do globo 

ou órbita, de doenças infeciosas e não infeciosas da córnea. Um PI ocorrerá se a 

membrana de Descemet se romper devido a uma úlcera profunda, trauma contuso ou 

agudo, abcesso estromal, ou laceração da córnea (Andrew & Willis, 2005; Brooks, 2002). 

A rutura de uma úlcera ou abcesso da córnea resulta na progressão da destruição da 

córnea por bactérias, fungos e proteases, com estreitamento do estroma que pode resultar 

em eventual perfuração (Andrew & Willis, 2005).  

O PI é definido como perfuração da córnea, limbo ou esclera (ou combinação dos 

três), com protrusão da íris e este ocorre com mais frequência após trauma ocular agudo, 

particularmente em lesões perfurantes da córnea ou lesões contundentes (Brooks et al., 

2017; Chmielewski et al., 1997). Na maioria dos casos, a causa da lesão ocular é 

desconhecida, podendo ocorrer em pastagens ou estábulos, devido a pedaços de paus, 

tubo de PVC, pregos, cercas de madeira, entre outros (Chmielewski et al., 1997). 

Segundo Chmielewski et al. (1997), foi possível associar o PI a 47% de úlceras 

corneanas perfuradas, 6% a abcessos estromais que romperam e 47% a lacerações 

corneanas de espessura total. 

A perfuração corneana é frequentemente obstruída por tecido iridal, em combinação 

com fibrina. Alternativamente, pode formar-se um coágulo aquoso obstruindo 

temporariamente a perfuração (Hartley, 2015). Este parece ser um mecanismo de proteção 

inato, causando o rápido selamento da córnea danificada, com o objetivo de preservar o 

conteúdo ocular (Brooks et al., 2017). Nestas condições, os globos oculares permanecem 

frágeis e mecanicamente instáveis, estando propensos a derramamentos aquosos 

recorrentes e vulneráveis à infeção intraocular e inflamação (endoftalmite), havendo um 

alto risco de atrofia ocular caso não seja tratado (Hartley, 2015). Um trauma penetrante ou 

contuso com perfuração secundária, pode causar rutura concomitante do cristalino, 

conduzindo a uma inflamação severa e até cegueira. (Leis & Sandmeyer, 2018). 

Existe uma propensão para este tipo de lesões nos cavalos mais jovens, 

especialmente quando associadas a trauma ocular evidente. Este facto tende a ser 

explicado pela natureza rebelde e aos movimentos repentinos da cabeça que os mesmos 

apresentam (Chmielewski et al., 1997). 
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4.2. História, sinais e exame físico 

A história normalmente envolvida é de uma lesão de causa desconhecida e sinais 

de dor ocular (Chmielewski et al., 1997). Uma perfuração da córnea, normalmente é 

acompanhada de uveíte anterior e no seu conjunto pode manifestar: miose, epífora, hifema, 

fotofobia, blefaroespasmo, PI, redução da pressão intraocular ou profundidade da câmara 

anterior achatada (Andrew & Willis, 2005; Leis & Sandmeyer, 2018; Rendle & Brennan, 

2016). Após um trauma, pode ocorrer passagem de glóbulos brancos e vermelhos para a 

câmara anterior, através dos vasos sanguíneos uveais,  resultando em hipópio e hifema, 

respetivamente (Leis & Sandmeyer, 2018).  

O PI aparece como uma protrusão da superfície da córnea tipicamente de cor 

escura (devido à pigmentação da íris), podendo ser vermelha-acastanhada devido ao 

acúmulo de fibrina e hifema na superfície da íris. O humor aquoso na grande maioria das 

vezes é selado por fibrina e tecido da íris (Brooks et al., 2017; Leis & Sandmeyer, 2018). 

Um trauma ocular forte sem prolapso pode resultar em hifema e/ou rutura do globo, 

ocorrendo mais frequentemente no limbo, onde a esclera é mais fina (Chmielewski et al., 

1997). O hifema traumático e a iridociclite podem ter condições devastadoras para o olho 

equino devido à natureza lábil da barreira hemato-aquosa dos equinos (Chmielewski et al., 

1997). 

A formação de sinéquias posteriores, condição subsequente a uma iridociclite não 

controlada, é acompanhada por um risco de formação de catarata. Já as sinéquias 

anteriores rompem o endotélio corneano e podem resultar em edema e cicatriz corneana 

permanente (Chmielewski et al., 1997; Rendle & Brennan, 2016). 

As consequências mais comuns de perfurações corneanas com PI são a 

endoftalmite infeciosa, atrofia ocular e cegueira (Andrew & Willis, 2005). 

 

4.3. Diagnóstico e Diagnósticos Diferenciais 

O diagnóstico é feito com base na história, nos sinais clínicos e na coloração com 

fluoresceína. Um teste de Seidel pode também ser usado para confirmar o vazamento 

aquoso, contudo, é desnecessário quando a perfuração é selada por tecido de íris e fibrina 

(Leis & Sandmeyer, 2018). 

Existe perfuração da córnea quando se observa uma superfície ocular flutuante e 

macia com uma área hemorrágica ou se existir uma protrusão focal de tecido (Brooks et 

al., 2017). Na perfuração ocular traumática é importante avaliar a integridade do cristalino, 

o que requer dilatação da pupila e exame minucioso da superfície da lente (Leis & 

Sandmeyer, 2018). Na presença de opacidades como hifema deve ser realizado um exame 
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ultrassonográfico transpalpebral em modo B, usando pressão mínima na sonda, para poder 

determinar a extensão da lesão intraocular, o que influencia criticamente tanto o tratamento 

quanto no prognóstico (Brooks et al., 2017). O hifema geralmente é reservado ao segmento 

anterior e tecidos perioculares. Contudo, é necessário avaliar a presença de hemorragia 

vítrea concomitante, uma vez que esta tem como consequência um descolamento da retina 

(Rendle & Brennan, 2016). Deve ser realizado também uma cultura aeróbia e anaeróbia 

de bactérias, e de fungos, teste de sensibilidade e citologia. Essas amostras são retiradas 

da ferida da córnea com cuidado para evitar o agravamento do derramamento (Leis & 

Sandmeyer, 2018). Estes procedimentos são desenvolvidos no tema “úlcera de córnea”. 

Os principais diagnósticos diferenciais para PI incluem sinéquia anterior, neoplasia 

da córnea ou do limbo (como hemangiossarcoma ou melanoma), e corpo estranho da 

córnea (Andrew & Willis, 2005). 

 

4.4. Opções terapêuticas 

Quando ocorre perfuração da córnea, com ou sem PI, os equinos devem ser 

encaminhados com urgência para avaliação, e correção cirúrgica se necessário. A decisão 

de terapia cirúrgica ou medicamentosa é multifatorial e depende da presença ou ausência 

de indicadores prognósticos. Raramente um cavalo com PI pode ser tratado apenas com 

medicação, a menos que a lesão seja extremamente pequena e/ou algumas circunstâncias 

tornem o tratamento cirúrgico inviável (Andrew & Willis, 2005). Tal como no tratamento de 

úlceras, independentemente da terapia ser médica ou cirúrgica, deve ser acompanhada de 

máscaras protetoras oculares e CS (Andrew & Willis, 2005). O tratamento de uma 

perfuração da córnea normalmente requer uma combinação de terapia médica e cirúrgica 

(Leis & Sandmeyer, 2018). Se for implementado apenas tratamento médico, esses casos 

devem ser tratados como se de úlceras corneanas graves se tratassem. As pomadas 

tópicas devem ser evitadas, porque o seu conteúdo, à base de óleo, provoca inflamação 

intraocular e, consequentemente, glaucoma secundário (Andrew & Willis, 2005; Rendle & 

Brennan, 2016).  

O tratamento médico deve incluir AB’s tópicos de amplo espectro, administrados 

pelo menos quatro vezes ao dia, e AB’s sistémicos no caso de existirem defeitos de 

espessura total na córnea, uma vez que expõe a câmara anterior ao ambiente e a 

patógenos (Leis & Sandmeyer, 2018; Rendle & Brennan, 2016). A uveíte secundária 

aumenta o desconforto ocular pelo que deve ser administrada atropina e AINE tópicos e 

sistémicos para reduzir o desconforto e o risco de formação de sinéquias. Os 

anticolinérgicos como a atropina são essenciais porque, além de dilatarem a pupila 
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prevenindo o desenvolvimento de sinéquias, reduzem a passagem de conteúdo celular e 

proteico dos vasos uveais inflamados e provocam também o relaxamento dos espasmos 

do músculo ciliar. São aplicados até 4 vezes ao dia (Leis & Sandmeyer, 2018; Rendle & 

Brennan, 2016). 

O tratamento cirúrgico do PI é a melhor opção nos casos de lacerações 

traumáticas, pequenas lesões da córnea ou ruturas recentes (Brooks, 2002). A terapia 

cirúrgica pode incluir o encerramento primário da ferida da córnea, procedimentos de 

enxerto de córnea ou conjuntival, ou queratoplastia penetrante (QP). Nas lesões 

traumáticas com rutura da cápsula do cristalino concomitante, deve ser realizada também 

facoemulsificação para remover o cristalino danificado e prevenir a uveíte facoclástica 

(cegueira) (Brooks et al., 2017; Leis & Sandmeyer, 2018). Dependendo da causa da 

perfuração da córnea com PI, existem diferentes técnicas a realizar. Se a causa for um 

corpo estranho, deve-se proceder à sua remoção sob anestesia geral, e efetuar reparação 

cirúrgica do tecido lesado. Sendo a causa uma úlcera, e dependendo do seu tamanho, 

pode ser necessário realizar técnicas de QP e/ou enxerto de córnea de espessura parcial 

(Andrew & Willis, 2005). O PI deve ser removido, caso contrário, dará origem a sinéquias 

anteriores permanentes, cicatrizes da córnea e pupila distorcida. Além de se remover o 

tecido afetado e reposicionar o tecido uveal saudável dentro da câmara anterior, deve 

colocar-se um suporte adicional e selamento através de um flap conjuntival (Rendle & 

Brennan, 2016). A microcirurgia para reparo do PI tem por base conceitos importantes 

sendo que, se o prolapso for recente pode-se tentar recolocar a íris protuberante, com um 

instrumento rombo, mas se este estiver danificado ou necrótico, a íris protuberante deve 

ser excisada com eletrocauterização (Figura A3) (Brooks et al., 2017). É necessário ter em 

conta que existe o risco de hemorragia caso se seccione a íris vascular (Brooks et al., 

2017). O animal deve ser anestesiado e, em caso de anestesia geral, deve evitar-se o uso 

de cloridrato de ketamina uma vez que este fármaco não bloqueia os movimentos oculares 

e, para além disso, está associado a um aumento da pressão intraocular. Antes da cirurgia, 

o cavalo deve receber AB’s e anti-inflamatórios sistémicos de amplo espectro. Durante a 

indução deve-se proteger tanto quanto possível o olho. Os cílios podem ser cortados para 

facilitar o preparo asséptico e deve ser usado uma diluição 1:50 de iodo-povidona, 

enxaguando a córnea e o fórnice conjuntival. É fundamental que a superfície da córnea 

seja mantida húmida até ao início da cirurgia e durante todo o procedimento cirúrgico 

(Schaer, 2007).   

QP consiste num transplante microcirúrgico de espessura total do epitélio da 

córnea, estroma e membrana de Descemet /endotélio. Nesta técnica a totalidade da córnea 

lesada é substituída por um biomaterial, como a córnea de um dador, a matriz extracelular 
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de submucosa de bexiga de porco (Acell®) ou a membrana amniótica ou a submucosa de 

intestino delgado de porco (BioSISt®).  É usado um teste de Seidel para testar a integridade 

da linha de sutura no pós-operatório (Brooks et al., 2017).  

Para além da técnica cirúrgica realizada, existe ainda um tratamento médico 

complementar, o ativador do plasminogénio tecidual endógeno (APT), nomeadamente 

tenecteplase, que pode ser usado na superfície da íris equina, para digerir pequenas 

quantidades de fibrina da câmara anterior e pequenos coágulos sanguíneos. Contudo, 

quando existem grandes quantidades de fibrina da câmara anterior e grandes coágulos 

sanguíneos, é mais indicado a injeção intracameral de APT 50-150 µg em 0,1 ml (Brooks 

et al., 2017; Rendle & Brennan, 2016). O APT pode digerir com sucesso coágulos 

sanguíneos na câmara anterior que estão presentes até 2 semanas. A lavagem mecânica 

vigorosa de fibrina e sangue da câmara anterior pode exacerbar a hemorragia.  

Se for realizado um enxerto pediculado, são de esperar mais cicatrizes da córnea, 

mas a preservação do globo ocular é o mais importante. Quando se opta por flaps da 

terceira pálpebra ou outras técnicas que forneçam suporte adicional, como tarsorrafia, 

estes devem ser mantidos durante uma a duas semanas (Rendle & Brennan, 2016). 

Quando o tratamento cirúrgico não é uma opção e ocorre vazamento aquoso, podem ser 

usadas colas cirúrgicas ou tecidos de modo a evitá-lo. A área da córnea que vai ser colada 

deve estar completamente seca para que a cola adira, devendo ser seguida de secagem 

com um secador de cabelo ajustado para quente. Se o biomaterial aderir, a córnea 

epitelizar-se-á sob a cola para tampar o vazamento (Brooks et al., 2017).  

Num estudo com 37 cavalos com PI tratados cirurgicamente com QP, QP com 

enxerto conjuntival, transplante de membrana amniótica, membrana amniótica ou flap 

conjuntival, os equinos cuja córnea foi substituída, na sua maioria ficaram visuais, cerca de 

64,9% (Brooks et al., 2017). Assim, a correção cirúrgica acima descrita com QP e terapia 

médica intensiva, são a terapia de eleição para estes casos. Segundo Chmielewski et al. 

(1997), a iridectomia realizada a cavalos com PI não afeta a capacidade visual nem 

exacerba a uveíte anterior, facilitando a midríase pós-operatória e prevenindo endoftalmite 

séptica. A enucleação é, provavelmente, a melhor opção em cavalos com um prognóstico 

extremamente reservado para a visão (Schaer, 2007).  
 

4.5. Prognóstico 

O prognóstico para recuperar a visão após uma perfuração da córnea é geralmente 

reservado, dependendo da causa, do tamanho da perfuração e/ou prolapso, localização, 

lesão intraocular concomitante, duração entre a lesão e a terapia instituída, envolvimento 

do limbo e ainda presença do RPL (Brooks et al., 2017; Chmielewski et al., 1997; Leis & 
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Sandmeyer, 2018). Os indicadores prognósticos negativos incluem lacerações da 

córnea que apresentem queratomalácia ou hifema, lacerações da córnea com mais de 15 

mm, lacerações que se estendem para, ao longo ou além do limbo, úlceras perfurantes e 

PI’s com mais de 2 semanas de duração ou PI’s com infeções fúngicas e bacterianas 

concomitantes. Todas elas têm um prognóstico reservado resultando muitas vezes em 

enucleação (Chmielewski et al., 1997). Os indicadores de prognóstico positivo para 

manutenção do olho e da visão incluem lacerações da córnea com menos de 15 mm de 

comprimento e queratite ulcerativa presente há menos de 2 semanas (Chmielewski et al., 

1997). 

Perfurações causadas por objetos cortantes estão geralmente associadas a um 

melhor prognóstico do que aquelas causadas por traumas contundentes (fechados), sendo 

que estas últimas, devido à distribuição de forças dentro do olho, estão associados a lesão 

intraocular mais extensa, incluindo luxação do cristalino, descolamento da retina, rutura da 

coróide e hemorragia intraocular (Brooks et al., 2017; Chmielewski et al., 1997; Leis & 

Sandmeyer, 2018). Quando a causa da perfuração é uma úlcera, a sua localização não 

parece influenciar o resultado da capacidade visual. No entanto, existe uma relação direta 

entre a duração prolongada de uma queratite ulcerativa e o resultado desfavorável da 

capacidade visual. Este facto deve-se à endoftalmia progressiva, uveíte crónica ou 

presença de agentes infeciosos, que se instalam à medida do tempo (Chmielewski et al., 

1997).  

Segundo Chmielewski et al. (1997), os casos de PI resultantes de traumas foram 

associados a uma maior probabilidade de manter um olho (80%) em comparação com 

aquelas resultantes de rutura por úlcera progressiva (67%). Já a capacidade visual foi 

bastante baixa em ambas as categorias, apenas 40% dos cavalos com úlceras perfuradas 

e 33% de cavalos com lacerações de espessura total tinham alguma visão. O prognóstico 

para cavalos com lacerações corneanas e hifema leve é relatado como sendo mais 

favorável do que nos casos em que existem lacerações corneanas e hifema total. Contudo, 

a probabilidade de voltar a ter visão é substancialmente reduzida em feridas perfurantes 

da córnea acompanhadas de hifema, mesmo quando compreende apenas 10 a 50% da 

câmara anterior, resultando em cegueira, atrofia ocular e enucleação (Chmielewski et al., 

1997).  

5. CASOS CLÍNICOS/DISCUSSÃO 

5.1. Caso clínico nº1: Úlcera corneana 

Caracterização do paciente: Fêmea, 20 anos, égua de polo 
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Motivo da consulta: Falta de visão e opacidade no olho direito (OD)  

História clínica: O paciente apresentava uma úlcera corneana ventrolateral do OD 

desde final de setembro de 2020. Em casa foi tratada pelo médico veterinário, no entanto 

a proprietária não sabe dizer qual a medicação que fez. Apresenta-se à consulta, no dia 13 

de dezembro, por ausência de melhoria e continuar a assustar-se de cada vez que alguém 

se aproxima pelo seu lado direito. 

Exame clínico: Alerta, calma, com 5/9 de condição corporal (CC), mucosas 

rosadas com tempo de repleção capilar (TRC) < 2 segundos, desidratação <5%, 

auscultação cardíaca normal 40 batimentos por minuto (bpm), auscultação pulmonar 8 

respirações por minuto (rpm), 38,1ºC de temperatura retal e auscultação abdominal nos 4 

quadrantes normal.  

Exame oftalmológico: Exame à distância: eixos visuais normais e sem a 

presença de movimentos oculares involuntários; Reflexo de ameaça: diminuído no OD e 

normal no olho esquerdo (OE); Reflexo palpebral: normal em ambos os olhos; Reflexo 

pupilar direto e consensual: positivo para ambos os olhos; Pálpebras, conjuntiva e 

membrana nictitante: sem alterações; Córnea: edema e opacidade difusos em toda a 

extensão da córnea, sendo mais marcado ventralmente. Apresenta uma extensa 

vascularização na zona dorsal e ventral do OD; Pupila: só é possível observar que está 

contraída devido à opacidade difusa e marcada da córnea; Restantes estruturas: não foi 

possível avaliar devido à opacidade; Teste de Fluoresceína: positivo numa zona muito 

pequena ventral e central da córnea do OD (Figura B1 - A); NOTA: Para realização do 

exame oftalmológico o animal teve de ser sedado com 0,3 ml de butorfanol (Butomidor®) 

10 mg/ml e 0,4 ml de xilazina (Xilagesic®) 200 mg/ml. 

Exames complementares: Ecografia do OD: não revela quaisquer tipo de 

alterações (Figura B1 - B). 

Diagnóstico definitivo: Úlcera corneana do OD. 

Tratamento: Foi recomendada hospitalização devido ao tratamento tópico 

intensivo que havia necessidade de se instaurar. Adicionalmente foi colocada uma máscara 

protetora ocular e foi estabulada em paddock. Não foi necessário a colocação de cateter 

subpalpebral devido ao bom comportamento do animal. A tabela que segue menciona, por 

ordem, a aplicação de fármacos que foi realizada. 

Tabela 3. Tratamento inicial instituído. 

Tratamento tópico/sistémico Dose/quantidade Frequência Função 

Cloridrato de ciclopentolato a 1% 
(Colircusí Ciclopléjico®) 

10 mg/ml 
0,3 ml 

TID Dilatar a pupila 

Sulfato de polimixina B, sulfato de 
neomicina e gramicidina 
(Oftalmowell®) 

0,3 ml TID AB para evitar infeção ocular 
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Tobramicina (Tobrex®) 0,3 ml TID AB para evitar infeção ocular 

Diclofenaco sódico (Diclofenaco-
lepori®) 

0,3 ml TID 
AINE: promover conforto ocular; 

Durante 2 dias 

Nepafenaco a 3% (Nevanac®) 0,3 ml TID 
AINE: para dar continuidade ao 

Diclofenaco 

Firocoxib (previcox® 57 mg) 2,5 comprimidos  SID 
AINE: promover conforto 

Primeira dose 

Firocoxib (previcox® 57 mg) 
0,1 mg/Kg 

1 comprimido 
SID 

Promover conforto removendo 
a dor ocular 

 

Nota: 1 vez ao dia (SID); 2 vezes ao dia (BID); 3 vezes ao dia (TID). 

Seguimento: Após 4 dias do início do tratamento foi realizada uma reavaliação, 

observando-se uma redução significativa do edema corneal. Devido à diminuição da 

opacidade medial da córnea foi possível, no exame de biomicroscopia, visualizar a 

presença de uma sinéquia anterior (aderência da íris) e, por isso, intensificou-se o 

tratamento midriático adicionando fenilefrina. A fita de fluoresceína foi repetida e o 

resultado foi negativo pelo que se descontinuou o tratamento com tobramicina e sulfato de 

polimixina B, sulfato de neomicina e gramicidina e iniciou-se o tratamento com 

dexametasona. Todos os resultados dos reflexos realizados à entrada do paciente se 

mantiveram. A tabela que se segue demonstra as alterações efectuadas ao tratamento. 

Nota: Nesta reavaliação o animal teve de ser sedado com 0,2 ml de butorfanol 

(Butomidor®) 10 mg/ml e 0,8 ml de xilazina (Xilagesic®) 200 mg/ml. 

Tabela 4. Alterações efetuadas ao tratamento no dia 17 de dezembro. 

 

Seguimento: Nos dias seguintes à alteração da medicação ocorreu uma 

diminuição progressiva da opacidade da córnea, contudo, apesar do tratamento intensivo 

com midriáticos, a sinéquia persistiu. Assim, após 1 semana da sua chegada, foi 

descontinuado o tratamento com cloridrato de ciclopentolato a 1%, fenilefrina 100 mg/ml e 

firocoxib 57 mg. Passados 13 dias desde o início do tratamento, a égua recebeu alta para 

continuar a terapêutica em casa com dexametasona. É espectável que a opacidade vá 

diminuindo progressivamente (Figuras B1 - C e D). 

Recomendações: É recomendado manter em paddock durante 3-4 semanas e 

realizar um exame oftalmológico completo em aproximadamente 3 semanas, dependendo 

da evolução. Deve continuar a administrar topicamente no OD 0,3 ml com colírio de 

dexametasona TID durante pelo menos 3 semanas, até ao dia 14 de janeiro. O OD deve 

Tratamento tópico/sistémico Dose/quantidade Frequência Função 

Cloridrato de ciclopentolato a 1% 
(Colircusí Ciclopléjico®) 

10 mg/ml 
0,3 ml 

TID 
Dilatar a pupila  

Fenilefrina (Colircusí Fenilefrina®) 
100 mg/ml 

0,3 ml 
BID 

Midriático: dilatar a pupila e 
remover a sinéquia 

Dexametasona (Colircusí 
dexametasona®) 

1 mg/ml 
0,3 ml 

TID 
Diminuir o infiltrado celular 

Firocoxib (previcox® 57 mg) 
0,1 mg/Kg 

1 comprimido  
SID 

Promover conforto 
removendo a dor ocular 
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ser monitorizado diariamente, isto é, ver se mantém o olho sempre aberto sem 

blefaroespasmo ou epífora, devendo imediatamente contactar com o veterinário caso se 

verifique uma destas condições. É recomendado ainda fazer uma fotografia com boa 

qualidade a cada 5-7 dias e enviar ao médico veterinário.  

Discussão:  A resposta de ameaça diminuída no OD comparativamente ao OE 

deve-se à opacidade e edema difusos da córnea do OD. Os reflexos pupilares direto e 

indireto foram positivos, o que significa que existe a passagem da luz até ao nervo óptico 

e que as vias aferentes e eferentes deste arco reflexo estão íntegras. O fundo não pôde 

ser examinado no OD devido às anormalidades do segmento anterior e edema e opacidade 

difusos em toda a extensão da córnea. O teste de fluoresceína foi positivo focalmente na 

córnea ventral e central do OD o que comprovou a presença de uma úlcera epitelial. Isto 

significa que o tratamento instituído até à data não estava a ser efetivo e/ou estaria a ser 

mal aplicado. O tratamento efetuado esteve de acordo com a bibliografia apresentada, 

inclusive o uso cauteloso de corticosteroides. Estes só foram iniciados após um resultado 

negativo do teste de fluoresceína. Todos os dias, e várias vezes por dia, era certificado que 

a égua mantinha o OD aberto, sem blefarospasmo, ou qualquer outro sinal de dor ocular.  

Com o tempo, o uso de corticosteroide tópico ajudou a reduzir o infiltrado celular corneano, 

sem qualquer tipo de complicações.  

5.2. Caso clínico nº2: Perfuração corneana com prolapso da íris 

 

Caracterização do paciente: Macho inteiro, 16 anos, frísio, cavalo de lazer 

Motivo da consulta: Presença de sangue e tecido protuberante no OD  

História clínica: O paciente apresentou-se à consulta, no dia 18 de dezembro de 

2020, com lesão no OD. A lesão ocorreu no mesmo dia em que se apresentou na consulta, 

e o médico veterinário que o assistiu medicou com 6 ml de flunixina-meglumina na dose de 

0,5 mg/Kg em casa para ter algum conforto até chegar ao hospital.  

Exame clínico: Alerta, agitado, com 5/9 de CC, mucosas rosadas com TRC< 2 

segundos, desidratação <5%, auscultação cardíaca normal 52 bpm, auscultação pulmonar 

16 rpm, 38,1º C de temperatura retal e auscultação abdominal dos 4 quadrantes normal. 

Exame oftalmológico: Exame à distância: ligeiro blefarospasmo do OD com eixos 

visuais normais e sem a presença de movimentos oculares involuntários. Reflexo 

palpebral: Presente em ambos os olhos; Reflexo pupilar direto e consensual: não foi 

possível avaliar; Pálpebras e conjuntiva: congestão moderada OD; Córnea: perfuração 

da córnea; Câmara anterior: hifema no OD e OE normal; Íris: prolapso ventral da íris do 

OD; Restantes estruturas: não foi possível valorar devido à opacidade; Teste de 
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Fluoresceína: positivo na córnea central direita em torno de um defeito corneano 

associado a tecido pigmentado protuberante (Figura B2 - A e B). NOTA: Para realização 

do exame oftalmológico o animal teve de ser sedado com 0,7 ml de romifidina (Sedivet®) 

10 mg/ml, 0,3 ml de butorfanol (Butomidor®) 10 mg/ml e 0,7 ml de detomidina (Medesedan®) 

10 mg/ml. 

Exames complementares: Ecografia: sem qualquer tipo de alterações na câmara 

anterior mas não foi possível avaliar os segmentos posteriores devido ao hifema. 

Diagnóstico definitivo: Perfuração da córnea com prolapso ventral da íris, uveíte 

e hifema da câmara anterior do OD. 

Tratamento: Foi recomendada hospitalização devido ao tratamento intensivo que 

havia necessidade de se instituir. Ao proprietário foi explicado que o prognóstico era 

reservado, no que diz respeito à recuperação da visão e, como tal, mediante a evolução 

do cavalo decidir-se-ia se era necessário o recurso a cirurgia. Devido ao caráter 

temperamental do animal recorreu-se à colocação de cateter subpalpebral com um 

bloqueio supraorbitário e auriculopalpebral. O cavalo ficou hospitalizado numa boxe com 

reduzida exposição solar, de modo a promover a dilatação da pupila, com uma máscara 

protetora ocular e passeios diários. Diariamente era feita higiene do cateter e da máscara 

protetora ocular. A tabela que se segue mostra o tratamento instituído, inclusive a ordem 

pela qual foi feita, assim que hospitalizado. 

Tabela 5. Tratamento inicial instituído. 
 

Tratamento tópico/sistémico Dose/quantidade Frequência Função 

Cloridrato de ciclopentolato a 1% 
(Colircusí Ciclopléjico®) 

10 mg/ml 
0,3 ml 

TID 
Dilatar a pupila e ajudar na 

drenagem do sangue 

Sulfato de polimixina B, sulfato de 
neomicina e gramicidina (Oftalmowell®)  

0,3 ml QID AB para evitar infeção ocular 

Tobramicina (Tobrex®)  0,3 ml QID AB para evitar infeção ocular 

Nepafenaco a 0,1% (Nevanac®) 0,3 ml QID AINE 

Sulfametoxazol-trimetoprima 
30 mg/Kg 

35 ml  
BID 

Penetra a barreira hemato-
ocular, evitando infeção 

ocular 

Flunixina-meglumina (Finadyne®) 
0,5 mg/Kg 

5 ml IM 
BID 

Promover conforto 
removendo a dor ocular 

Nota: 4 vezes ao dia (QID). 

Seguimento: Após 2 dias de tratamento houve uma grande melhoria, com redução 

considerável do hifema (Figura B2 - C). A córnea apresenta-se transparente e a pupila 

moderadamente dilatada. O reflexo palpebral mantém-se presente e o reflexo pupilar direto 

e consensual já foram possíveis de avaliar, sendo os mesmos positivos. Foi possível 

visualizar a presença de uma sinéquia anterior e várias sinéquias posteriores, o que levou 

a reforçar o tratamento midriático com 0,3 ml de fenilefrina 100 mg/ml BID, sendo a mesma 

aplicada a seguir ao cloridrato de ciclopentolato a 1%. Continuou-se o tratamento médico 

adicionando apenas fenilefrina, mantendo assim a inflamação/infeção controladas, 



 

32 
 

sabendo previamente que existia a possibilidade de, a qualquer momento, haver 

reperfuração.  

Seguimento: No dia 22 reduziu-se a frequência de flunixina-meglumina passando 

para SID. No dia 27 de dezembro descontinuou-se a fenilefrina. No dia 29 foi reavaliado e 

apresentava uma redução bastante grande do hifema (Figuras B2 - D e E). Assim, reduziu 

a frequência dos AB’s oculares para TID, suspendeu-se o tratamento oral com 

sulfametoxazol-trimetoprima e descontinuou-se a flunixina-meglumina ao final de 11 dias.  

Foi introduzido o firocoxib (previcox®) nas doses 0,1 mg/Kg, oralmente, tal como segue na 

tabela: 

Tabela 6. Alterações efetuadas ao tratamento no dia 27 de dezembro. 

 

Seguimento: No dia 1 de janeiro de 2021, acidentalmente, o cavalo removeu o 

cateter subpalpebral, prosseguindo o tratamento sem cateter, duas vezes ao dia. No dia 3 

de janeiro, por intolerância do animal à colocação dos colírios, o tratamento tópico foi 

descontinuado, seguindo apenas com o firocoxib (Previcox®). No dia 7 de janeiro, o animal 

estava com o olho totalmente aberto, sem epífora, com a córnea transparente e o tamanho 

do tecido prolapsado bastante reduzido (Figura B2 - F). O efeito de tyndall foi negativo e 

no exame de oftalmoscopia e lâmpada de fenda foi possível averiguar que a sinéquia 

anterior desapareceu embora as sinéquias posteriores continuassem presentes. Teve alta 

hospitalar. NOTA: Em todas as reavaliações efetuadas ao OD, o animal teve de ser sedado 

com 1 ml de romifidina (Sedivet®) 10 mg/ml, 0,5 ml de butorfanol (Butomidor®) 10 mg/ml e 

0,2 ml de detomidina (Medesedan®) 10 mg/ml. 

Discussão: No exame direto, havia blefarospasmo ligeiro e hiperemia conjuntival 

do olho direito. A córnea ao redor do tecido protuberante estava moderada e difusamente 

edemaciada e a câmara anterior repleta de hemorragia. Não foi possível avaliar o reflexo 

pupilar direto e consensual  devido ao hifema que ocupava mais de 50% da câmara anterior 

do OD. Apesar de apresentar perfuração corneana, o PI tamponou a perfuração o que 

permitiu estabilizar a mesma. As restantes estruturas também não foram visualizadas no 

ato de entrada, devido à presença difusa de hifema na câmara anterior. Foi realizado um 

teste de fluoresceína o qual deu positivo na córnea central direita em torno de um defeito 

corneano associado a tecido pigmentado protuberante. Não foi realizado um teste de 

Seidel pois, tal como a bibliografia descreve, seria desnecessário e igualmente negativo. 

Com o tratamento instituído foi possível fazer um exame oftalmológico e ecográfico 

Tratamento sistémico Dose Frequência Função 

Firocoxib (previcox® 57 
mg) 

3 comprimidos SID 
Primeira dose; promover conforto removendo a 

dor ocular 

Firocoxib (previcox® 57 
mg) 

1 comprimido SID 
Até revisão; promover conforto removendo a dor 

ocular 
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completo, o qual permitiu visualizar que as estruturas estavam intactas, mas que 

apresentava uma sinequia anterior e várias sinequias posteriores. O fundo não pôde ser 

examinado no olho direito devido às anormalidades do segmento anterior. Nesta fase foi 

possível avaliar os reflexos pupilares diretos e indiretos, que se revelaram positivos. O 

objetivo de todo o tratamento era assegurar a isquemia da íris prolapsada de maneira a 

que esta se desprendesse e a córnea pudesse reepitelizar por cima da mesma. 

Relativamente ao tratamento, todos os fármacos aplicados estiveram de acordo com a 

bibliografia descrita acima. Ao longo do tempo foi possível visualizar uma redução do 

tamanho da íris prolapsada, redução do hifema e certificar que as restantes estruturas se 

encontravam íntegras. Neste caso, com base na história e nos resultados do exame físico 

concomitantes, uma lesão penetrante foi considerada como sendo a causa mais provável 

da lesão.  

CONCLUSÃO 

Este trabalho teve como principal objetivo fazer uma revisão bibliográfica dos 

aspetos clínicos, diagnósticos e terapêuticos das úlceras e perfurações corneanas, o que 

me permitiu adquirir um conhecimento básico sobre estas patologias, seu diagnóstico e 

opções terapêuticas associadas. Tendo em conta a frequência com que estas patologias 

surgem na prática clínica, considero a escolha do tema bastante adequada, contribuindo 

assim para a minha formação como futura médica veterinária.  

As úlceras corneanas estão entre as afeções oculares mais comuns em equinos. 

Nos últimos anos tem-se assistido a uma evolução significativa no âmbito do tratamento 

das úlceras corneanas com ou sem perfuração, com o intuito de preservar a visão, uma 

vez que estas constituem um enorme impacto na qualidade de vida do animal bem como 

no rendimento desportivo do mesmo. O diagnóstico da úlcera ou perfuração corneana é 

feito por meio dos sinais clínicos e da retenção do corante de fluoresceína que se fixa ao 

epitélio lesado na tonalidade verde brilhante, auxiliando na identificação da extensão da 

úlcera. O tipo de tratamento e técnica cirúrgica selecionada, depende dos fatores de 

prognósticos associados à apresentação clínica, existindo vários tipos de combinações de 

tratamentos possíveis.    

Ao longo da minha pesquisa bibliográfica e do acompanhamento clínico realizado 

ao longo do estágio, foi possível entender que uma das grandes dificuldades destas 

patologias consiste na continuação do tratamento médico adequado por parte do 

proprietário, que muitas vezes, por incumprimento, leva a recidivas e à necessidade de 

alteração do tratamento.   
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Embora tenham sido realizados numerosos estudos sobre o tratamento médico e 

cirúrgico do PI, penso que existe uma grande lacuna nos estudos de acompanhamento 

uma vez que oferecem poucas informações relativamente à sobrevivência ocular e 

capacidade visual. É essencial dar continuidade a este tipo de estudos pois só desta forma 

será possível definir o tipo de tratamento mais adequado para cada caso, tendo em vista a 

funcionalidade do animal.  
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ANEXO A. VISÃO, ESTRUTURAS E TÉCNICAS CIRÚRGICAS 

OCULARES EM EQUINOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A3. Desenho esquemático de uma correção cirúrgica de prolapso de íris (adaptado de Andrew & 
Willis 2005). 

Legenda: A) Perfuração da córnea com prolapso da íris. B) São realizados vários pontos simples e 

interrompidos de espessura parcial da córnea que ficam temporariamente desamarrados. O tecido de íris 

saudável é empurrado para trás câmara anterior com um instrumento sem corte. C) As suturas pré-colocadas 

são amarradas e várias outras suturas são colocadas para que fiquem 1 a 2 mm de distância. Um enxerto de 

conjuntiva pode ser colocado sobre a linha de sutura. 

Figura A2. Diagrama esquemático da 
córnea equina (adaptado de Gilger, 
2017). 

 

Figura A1. Anatomia do olho equino (adaptado de Brudas 
et al. 2009). 
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ANEXO B. CASOS CLÍNICOS ACOMPANHADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura B1. Caso clínico 1: Úlcera corneana. 

Legenda: A) Teste de fluoresceína no OD realizado no dia 13 de dezembro de 2020; B) Ecografia realizada 

no dia 19 de dezembro de 2020; C) Revisão oftálmica realizada no dia 26 de dezembro de 2020; D) Revisão 

oftálmica realizada a 18 de janeiro de 2021 (imagem gentilmente cedida pelo Hospital de Referencia La 

Equina); 

Figura B2. Caso clínico 2: Perfuração da córnea com prolapso da íris. 

Legenda: A) Aspeto ocular no dia 18 de dezembro de 2020; B) Teste de fluoresceína realizado no dia 18 de 

dezembro de 2020; C) Aspeto ocular no dia 20 de dezembro de 2020; D) Aspeto ocular no dia 29 de 

dezembro de 2020; E) Aspeto ocular no dia 30 de dezembro de 2020; F) Aspeto ocular no dia 7 de janeiro de 

2021 (imagem gentilmente cedida pelo Hospital de Referencia La Equina).                                                                                  
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