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CATARATA MADURA 
(Pantherophis guttatus
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A lente é uma estrutura avascular, biconvexa e transparente, responsável por 
focalizar os raios luminosos para os fotorreceptores da retina (BROOKS, 1997

 função de promover acomodação visual
distâncias (GELATT, 2013). A catarata é uma opacidade focal ou difusa da le
promovendo dificuldade visual (SLATTER, 2005). Ela possui numerosos métodos 
de classificação, dentre eles o estágio de desenvolvimento (SLATTER, 2005). 
catarata madura, a lente está completamente opaca e o fundo não pode ser 
avaliado. Se a catarata madura for bilateral, o animal apresentará cegueira 

É uma enfermidade rara em serpentes e normalmente está 
ligada a idade ou secundária a traumas e uveítes (FUNK, 2006). O objetivo do 
trabalho é relatar dois casos de catarata madura bilateral em serpentes
comprometimento da visão, gerando alteração de comportamento

) foram encaminhadas a Universidade Federal Rural no Rio 
de Janeiro para avaliação de suposta catarata. Uma apresentava quatro

om histórico de ambos os olhos esbranquiçados desde os três anos. A 
outra apresentava ambos os olhos esbranquiçados desde que foi adotada com 12 

, mas não tinha histórico anterior. Os dois pacientes apresentavam 
diminuição no nível de atividade, bem como alterações de comportamento.
Ambas estavam clinicamente bem, sem alterações no exame físico. No exame 
oftálmico foi realizado avaliação das estruturas oculares com biomicroscópio e 
tentado exame de fundoscopia. Na avaliação oftálmica 

pode ser observado uma câmara anterior transparente e
bilateral, compatível com catarata madura

realização da fundoscopia. Quando a catarata atinge toda a extensão da lente ela 
é considerada madura (KERN, 1997) e, quando bilateral, há comprometimento da 

(SLATTER, 2005) podendo levar a um comportamento anormal e menor 
habilidade para localizar a comida (COLITZ et al., 2002; CHEN et al., 2012; 
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visual em diversas 
distâncias (GELATT, 2013). A catarata é uma opacidade focal ou difusa da lente, 
promovendo dificuldade visual (SLATTER, 2005). Ela possui numerosos métodos 
de classificação, dentre eles o estágio de desenvolvimento (SLATTER, 2005). Na 
catarata madura, a lente está completamente opaca e o fundo não pode ser 

madura for bilateral, o animal apresentará cegueira 
É uma enfermidade rara em serpentes e normalmente está 

FUNK, 2006). O objetivo do 
eral em serpentes com 

alteração de comportamento.Duas serpentes 
) foram encaminhadas a Universidade Federal Rural no Rio 

sta catarata. Uma apresentava quatro anos de 
desde os três anos. A 

outra apresentava ambos os olhos esbranquiçados desde que foi adotada com 12 
Os dois pacientes apresentavam 

tividade, bem como alterações de comportamento. 
Ambas estavam clinicamente bem, sem alterações no exame físico. No exame 
oftálmico foi realizado avaliação das estruturas oculares com biomicroscópio e 

Na avaliação oftálmica com uso do 
uma câmara anterior transparente e 
l com catarata madura, impedindo a 

realização da fundoscopia. Quando a catarata atinge toda a extensão da lente ela 
há comprometimento da 

comportamento anormal e menor 
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LEDBETTER et al., 2017), assim como observado nos dois animais que 
apresentavam histórico de colisão com objetos e ausência de interesse quando 
ofertava uma presa. Hausmann et al. (2013), observaram retenção do escudo 
ocular como a causa mais comum de lesão ocular em serpentes, seguida por 
pseudobuftalmia ou abscesso subespectacular, trauma e catarata. Cataratas em 
répteis são raras, mas assim como nas demais espécies sua etiologia inclui 
anormalidades genéticas, uveíte, idade, alterações metabólicas, doenças 
sistêmicas, traumas, deficiências nutricionais e sequelas de outras anormalidades 
oculares estruturais (HAUSMANN et al., 2013). No primeiro caso o animal era 
jovem e estava clinicamente bem, podendo a catarata ter causa genética, já o 
segundo não tinha histórico anterior, podendo envolver diversas etiologias. O 
único tratamento eficaz para catarata é a cirurgia de facoemulsificação (PIGATTO 
et al., 2007). Apesar das serpentes possuírem diferentes sentidos que auxiliam na 
predação, a visão é importante para o direcionamento de ataque defensivo, 
localização e captura de presas e manutenção das suas atividades. A 
facoemulsificação é a técnica cirúrgica de escolha para animais domésticos, 
podendo ser utilizada em répteis, desde que seja adaptada para a espécie. 
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