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Introdução
As doenças oculares em animais de produção têm 

um maior significado tanto pelos transtornos causados aos 
animais quanto pelas perdas econômicas produzidas pela 
enfermidade[1,2].  Dentre os animais de produção, os 
bovinos são os mais comumente afetados e o carcinoma de 
células escamosas é o tipo neoplásico mais encontrado em 
todo o mundo.[3,4]. 

A caracterização do grau de malignidade e do 
padrão de diferenciação dos CCE permite modificações na 
conduta clínica e prognóstico dos mesmos, além de 
propiciar novos estudos que possibilitem o maior 
entendimento da biologia e etiopatogenia dos mesmos [5].

Sendo assim, este trabalho teve como objetivo 
realizar avaliação oftálmica e histopatológica das 
neoplasias oculares em bovinos procedentes do município 
de Garanhuns, estado de Pernambuco, assim como 
correlacionar os achados oftálmicos ao tipo histológico das 
neoplasias oculares, utilizando como referência os animais 
provenientes da Clinica de Bovinos de Garanhuns e de 
propriedades rurais. 
Material e Métodos                                                    
O projeto foi desenvolvido na Clínica de Bovinos de 
Garanhuns – UFRPE e em propriedades rurais da região. 
Para a sua consecução o projeto obedeceu aos cuidados 
bioéticos preconizados pela Association for Research in 
vision and Ophthalmology – ARVO (National Institutes of 
Health Publications N° 85-23: Revised 1985), de consoante 
com o código de NÜREMBERG (GOLDIM, 1995).

A. COLHEITA DOS DADOS
Todos os animais foram avaliados clinicamente através de 
anamnese, exame físico e hematológico. Ato contínuo foi 
realizado o exame oftálmico através da semiotécnica 
oftálmica rotineira, balizada no teste da lacrimal de 

Schirmera
1, na iluminação com auxilio de lanterna e lupa de 

pala, na oftalmoscopia binocularmindireta e no teste de 
fluoresceínab

2, e os achados foram anotados em ficha 
oftálmica individuais. 
Os dados para análise foram colhidos no município de 
Garanhuns, sendo procedente de duas instâncias:

 Clinica de Bovinos de Garanhuns UFRPE;
 Visita a propriedades de criação de bovinos.

B. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E 
AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA                              
Após a identificação da afecção oftálmica, os animais 
destinados ao tratamento foram encaminhando ao centro 
cirúrgico. Ato contínuo foi instituído o protocolo 
anestésico e os procedimentos de anti-sepsia e assepsia 
rotineiros. Em seguida foi procedida a exérese da 
neoformação através da técnica oftálmica indicadas para 
cada caso. Imediatamente após, os fragmentos foram 
acondicionados em solução de formalina tamponada a 10% 
e processados para inclusão em blocos de parafina, 
cortados em micrótomo a 4 µm e corados pela 
Hematoxilina-Eosina (H.E.) de consoante com o proposto 
por Behmer et al. (1976).
A análise das lâminas foi realizada em microscópio óptico.
Resultados

Em trabalhos desenvolvidos anteriormente por 
esta equipe, foram observados 1123 animais entre os meses 
de agosto de 2007 a junho de 2008. Estes bovinos eram 
procedentes de propriedades rurais da região e atendidos na 
Clinica de Bovinos, Campus Garanhuns/UFRPE (CBG).  
No total, 0,80% (9/1123) dos bovinos apresentaram 
neoplasias oculares.

                                                          
a. Teste lacrimal de Schirmer, Ophthalmos Fórmulas Oficiais Ltda, São 
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Os anexos oftálmicos foram os locais mais 
afetados pelas neoplasias e dentre os sinais oftálmicos 
apresentados, observou-se epífora, aumento de volume 
com presença de neoformação e proliferação tecidual, 
hemorragia conjuntival, edema e vasos corneais.

Com relação aos achados histopatológicos, dos 
animais com processos neoplásicos na região ocular 
88,88% (8/9) eram portadores de carcinoma de células 
escamosas ocular (Tabela 1), sendo este o tipo neoplásico 
mais comumente encontrado em neoplasias oftálmicas 
segundo dados da literatura (Bailey et al., 1990; Dubielzig, 
2002).  

Quanto aos animais portadores de carcinomas 
de células escamosas, histologicamente observou-se
que as lesões se estendem através da derme estando ou 
não associada à proliferação ou espessamento da 
epiderme, e das estruturas oculares, como córnea, 
esclera, conjuntiva e terceira pálpebra, apresentando 
trabéculas de células epiteliais neoplásicas que 
demonstram um grau variável de diferenciação 
escamosa.

Os tumores bem diferenciados são compostos 
por células escamosas organizadas em cordas ou 
digitais com centros queratinizados. Já os pobremente 
diferenciados, as células tumorais individuais são 
grandes e ovóides. Freqüentemente o núcleo vesicular 
contém um único nucléolo central e proeminente, o 
citoplasma abundante varia do eosinofílico pálido ao 
brilhante e as bordas das células são distinguíveis. 
Mitoses são comuns em todos os tipos de CCE, porém 
são mais freqüentes e mais atípicas no tipo pobremente 
diferenciado.

Outro tipo neoplásico encontrado foi o 
hemangioma ocular que é raramente reportado. Esta 
neoplasia teve prevalência em 11.11% (1/9) dos 
animais atendidos. Com relação ao exame oftálmico do 
animal portador de hemangioma ocular, notaram-se 
região periocular completamente pigmentada, reflexo 
de ameaça negativo, edema de córnea difuso, hifema, 
perfuração ocular, protusão das estruturas internas e 
neoformação tecidual no centro da córnea adjunto as 
estruturas internas do bulbo do olho. À microscopia 
óptica, observou-se na região de corpo ciliar e 
processos ciliares neoformações vasculares cercada por 
fibroblastos ativos e proliferativos. Nas áreas de 
proliferação fibroblástica, além de deposição de 
colágeno constatou-se intensa exsudação inflamatória 
mononuclear. Ainda no corpo ciliar observaram-se 
extensas áreas de exsudação com leitos vasculares 
dilatados, vasos com paredes necrosadas (apenas com a 
silhueta da parede vascular e sem as células endoteliais 
demarcando seus limites). O crescimento vascular 
direcionou-se para câmara posterior onde se evidenciou 
intensa hemorragia e deslocamento do cristalino, 
representado pela presença de vestígios da cápsula da 
lente. Na mucosa conjuntival e transição esclero-

corneal observou-se intensa deposição de colágeno e 
proliferação vascular de forma semelhante à observada 
no corpo ciliar. Notou-se no epitélio da conjuntiva 
palpebral metaplasia escamosa e proliferação de 
microcapilares subepiteliais lembrando formação 
vascular semelhante ao de tecido de granulação. 
Discussão

Apesar de o CCE ocular ser o principal tipo 
neoplásico a afetar os bovinos, deve-se verificar a 
presença de outros tipos histológicos na tentativa de 
minimizar as perdas econômicas.

Quanto aos sinais apresentados pelos animais, 
estes são variados sendo dependente do local de ocorrência 
da neoplasia
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TABELA 1 - Animais, procedência e tipos neoplásico dos tumores oculares.

Animais Procedência Tipo Neoplásico

Bovino 1 CBG Carcinoma de células escamosas bem diferenciado

Bovino 2 CBG Carcinoma de células escamosas bem diferenciado

Bovino 3 CBG Carcinoma de células escamosas bem diferenciado

Bovino 4 CBG Hemangioma
Bovino 5 CBG Carcinoma de células escamosas bem diferenciado
Bovino 6 CBG Carcinoma de células escamosas bem diferenciado
Bovino 7 CBG Carcinoma de células escamosas bem diferenciado
Bovino 8 PROPRIEDADE Carcinoma de células escamosas mal  diferenciado
Bovino 9 PROPRIEDADE      Carcinoma de células escamosas bem diferenciado

Figura 2) A – Notar neoformação tecidual na área centra da córnea com edema difuso e perfuração corneal. B -
Fotomicrografia de hemangioma ocular em bovino.  Observar na região de corpo ciliar e processos ciliares 
neoformações vasculares (setas branca) cercada por fibroblastos ativos e proliferativos (setas pretas) Proliferação de 
células pigmentares melanocitos (seta azul). C - Fotomicrografia de hemangioma ocular em bovino. Notar 
neoformações vasculares (setas pretas), vasos dilatados e congestos (asteriscos) e presença de exsudato inflamatório 
(setas brancas). Observar ainda disseminação de células pigmentares acompanhado o trajeto de neoformações 
vasculares. D - Fotomicrografia de hemangioma ocular em bovino. Notar espessamento das fibras colágenas e 
neoformações vasculares diseminadas na região de transição esclero-corneal (setas).
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