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Introdução

A córnea é a porção anterior da túnica fibrosa do 
bulbo do olho, varia entre as espécies em uma 
proporção de um terço a um quinto da superfície total 
da dita túnica. Possui especificidades como a sua 
transparência e por se apresentar avascular. Está 
composta histologicamente por cinco camadas: 
epitélio, lâmina basal, estroma, membrana de Descemet 
e endotélio, disposição descrita do exterior para o 
interior do olho, respectivamente.[3,4,5]

As ceratites são as afecções mais comuns da córnea, 
caracterizam-se pela presença de sinais inflamatórios 
como edema, pigmentação e vascularização. São 
classificadas em não ulcerativas e ulcerativas. A 
ulceração corneana é comumente encontrada nos cães, 
pode-se dividi-las em superficiais-possuem recuperação 
rápida e progressiva, com tempo máximo de 7 dias, e 
com mínima reação cicatricial, onde a córnea 
permanece transparente; já nas profundas – estas 
podem comprometer a visão devido a grande reação 
cicatricial, em geral são crônicas e cicatrizam 
vagarosamente. Se não tratada, uma úlcera superficial, 
progride para uma ulceração profunda, 
descementocele, prolapso de íris e endolftalmite.[1,3,4]

Uma grande variedade de fatores pode causar
úlceras, como por exemplo, traumas, produtos 
químicos, anormalidades nos cílios, na estrutura e 
função palpebral, déficits na produção lacrimal, e até 
mesmo a predisposição racial a exemplo dos 
braquiocefálicos por possuem a órbita menor do que o 
próprio globo ocular, apresentando-se exoftálmicos.[4]

As ulcerações recorrentes são aquelas superficiais 
que cicatrizam pobremente ou lentamente. Suas 
características são borda levantada circundando o 
epitélio solapado, o qual não está aderido ao estroma 
corneano ou a lâmina basal. Originalmente foi descrita 
na Raça Boxer, mas atualmente estende-se também 
para outras raças como a exemplo do Shi-Tsu. 
Normalmente é observada em cães de meia-idade ou 
idosos.[3,4]

Dentre os fatores citados, as anormalidades dos 
cílios estão entre as mais comuns nos cães. As 
desordens são: triquíase, distiquíase e cílios ectópicos. 
Estes tipos produzem sinais clínicos decorrentes de 
irritação corneoconjuntival, embora o tratamento seja 
diferenciado para cada tipo. A distiquíase em questão 
consiste na presença de cílios na borda palpebral. 
Apresenta-se normalmente em animais jovens variando 
dos 4 aos 18 meses. Entre as raças mais acometidas 
podemos citar Pequinês, Poodle toy, Coker spaniel 
inglês e americano, Bulldog e Shi-Tsu. [4]

Os sinais clínicos observados caracterizam o início 
agudo de dor ocular, evidenciada por lacrimejamento, 
fotofobia e blefarospasmo. Ao exame oftálmico as 
úlceras recorrentes são caracterizadas por 
envolvimento superficial com o estroma, apresentando
um epitélio não aderido levantado ao redor das bordas 
da úlcera. [3]

O exame oftálmico é feito com o uso de fluoresceína, 
pois ajuda a delimitar a área da úlcera e seu grau de 
não-aderência, e o epitélio solto abaixo do estroma. Já 
o rosa bengala delimita o epitélio não-aderido e 
degenerado. [1,2]

As fases do tratamento são estabelecidas de acordo 
com o tipo de úlcera. Ao se determinar o a causa usa-se 
terapia específica para eliminar o agente etiológico a 
exemplo de antibióticos, blefaroplastias; previne-se a 
progressão da úlcera utilizando-se fármacos específicos 
como inibidores de protease e/ou técnicas cirúrgicas; 
finalizando com procedimentos para manter a 
integridade da córnea e proporcionar melhores 
condições de recuperação desta, como o recobrimento 
da córnea com a terceira pálpebra e conjuntiva, 
tarsorrafia, transposição córneo-escleral e o uso de 
membranas biológicas. [4]

Faz-se mão também da cauterização química, pois 
apresenta resultados excelentes e quase imediatos. O 
fenol líquido, solução de iodo, ácido tricloracético são 
exemplos de cauterizantes químicos. A utilizados 
ceratotomia em grade ou a puntiforme são também 
técnicas de eleição para auxiliar no tratamento.[3]



O objetivo do seguinte relato é descrever o protocolo 
utilizado para o tratamento da ceratite ulcerativa 
recorrente na raça Shi-Tsu devido à presença de 
distiquíase, por ser uma doença comum entre cães desta 
raça, e um dos fatores predisponentes é a sua 
conformação anatômica do olho.

Material e métodos

O animal da espécie canina, da raça Shi-Tsu, macho, 
4 meses de idade, foi atendido no Setor de 
Oftalmologia do Hospital Veterinário da UFRPE, 
canina. O animal ja era paciente do setor a algumas
semana, devido a presença de úlceras superficiais 
recorrentes e escontrava-se sob tratamento com
antibiótico tópico (Biamotil ®), lacrimomimético
(Ecofilm ®) e recomendado o uso integral de colar 
elizabetano. O proprietário retornou com a queixa de 
desconforto, devido à intensa dor ocular, 
lacrimejamento excessivo, e saculação no centro da 
córnea, há aproximadamente 24 horas. 

Após o exame físico e oftalmológico do animal, foi 
diagnosticados distiquíase e descementocele. Iniciou-se 
o tratamento ambulatorial da descementocele instilando 
anestésico tópico (Oxinest®) e com o auxílio de um 
cotonete embebido em solução de iodo a 7% fez-se a 
cauterização química da úlcera e em seguida lavada 
abundantemente com solução fisiológica (NaCl 0.9%).

Foi realizada a remoção cirúrgica dos cílios 
associado a cauterização elétrica do cílio e em seguida 
realizou-se uma transposição corneoconjuntival para a 
resolução da descementocele, como descrito a seguir.

O animal foi submetido à anestesia geral inalatória
com isoflurano induzido com proporfol, o ato cirúrgico 
foi iniciado com a remoção do folículo piloso 
individualmente e em seguida cauterizado 
eletricamente para destruição total do folículo. A 
transposição corneoconjuntival se deu por 
debridamento inicial para demarcação da área real da 
úlcera. Em seguida, fez-se uma ceratotomia lamelar 
acima da ulceração partido até a região periférica da 
córnea, passando pelo limbo, e seguindo para a 
conjuntiva. A porção de córnea sadia é tracionada e 
suturada sobre a lesão e consecutivamente continua a 
sutura ao redor da cornea transposta.

O protocolo pós-operatório manteve-se com
antibioticoterapia tópica (Zymar 0,3%®) a cada 6 horas 
durante 15 dias, midriático ciclopégico (Atropina 
1%®) a cada 8 horas durante 3 dias e lacrimomimético 
(Ecofilm®).  

O animal foi avaliado 7 dias apos o ato cirúgico,   
durante todo o periodo do tratamento foi realizado o 

registro fotográfico.

Resultados e Discussão

No seguinte relato observou-se que fatores como a 
predisposição racial do Shi-Tsu associada com a 
conformacao anatomica do crânio onde não há uma 
proporção ideal órbita-globo ocular, contribuem de 
forma significatica para o aparecimento de úlceras 
superficiais recorrentes. Tambem, a raça é de eleição 
para outra patologia descrita, distiquiase, as quais 
associadas levam a um agravamento do caso, como o 
desenvolvimento das descementoceles.

No primeiro momento, consistiu no tratamento 
ambulatorial e clínico, a cauterização química com a 
solução de iodo a 7% apresentou-se eficaz, pois
proporcionou a regressão da ulceração e com o auxílio 
de fármacos como a antibioticoterapia tópica e 
lacrimomiméticos ajudaram no tratamento da mesma. 

O segundo momento consistiu na conduta cirúrgica 
sob anestesia geral inalatória, realizou-se a remoção 
dos cílios da borda palpebral individualmente com 
incisão cirúrgica e em seguida a cauterização elétrica 
para a destruição do folículo piloso. 

É importante ressaltar que mesmo com tal 
procedimento ou outras técnicas citadas na literatura 
como a eletrodepilação e criodepilação, não é garantida 
a solução total do problema, devido às diferentes fases 
do pêlo, na qual pode ser necessária à realização de 
uma nova cirurgia, para a retirada dos cílios 
remanescentes.  

Com relação à transposição, a técnica mostrou-se 
satisfatória porque a área da lesao se mantem 
translucida nao interferindo na capacidade visual do 
animal, o que nao ocorre em técnicas como enxerto 
conjuntival e uso de membranas biológicas.

Referências
[1] GELAT,K.N. Manual de oftalmologia veterinária. Barueri. 
Sao Paulo.3.ed. Manole,2003.p 125-142; 154-161.

[2] CARNEIRO FILHO, L. Oftalmologia Veterinária : clínica e 
cirurgia. 1ed. São Paulo:Roca,2004.p 118-199.

[3] HERRERA,D.H. Oftalmologia clínica em animais de 
companhia – 1.ed. – São Paulo: MedVet,2008.p.102-104;111-
114;116;126-134.

[4] SLATTER, Douglas. Fundamentos de Oftalmologia Veterinária. 
3.ed.São Paulo:Roca,.p. 283-290;303-307; 318-321;326-331

[5] DANTAS, A.M. Anatomia funcional do olho e seus anexos. 
Rio de Janeiro: Colina Editora, 1983. P.20-43.






