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RESUMO  

A catarata é definida como uma afecção que resulta na opacificação da cápsula ou 
fibras do cristalino, decorrente de alterações da arquitetura lamelar destas estruturas, 
aparece mais comumente em cães do que em gatos sendo as raças Poodle Toy, 
Cocker Spaniel, Schnauzer, Pequinês e Dachshund mais predispostas. Classificam-
se quanto ao estágio de desenvolvimento em incipiente, imatura, madura, 
intumescente e hipermadura. O tratamento é a cirurgia de facoemulsificação que 
consiste em substituir o cristalino opaco por prótese denominada de lente intraocular. 
O objetivo desse trabalho e relata um caso de catarata madura em cadela da raça 
Cocker spaniel. Métodos: Foi atendido em uma clínica em Fortaleza- CE, uma cadela 
da raça Cocker spaniel, 8 anos, com cegueira súbita e opacificação da córnea, de 
acordo com o tutor o animal estava esbarrando em tudo, O animal estava com a 
vacinação atrasada e vermifugação em dia, sem histórico recente de ixidiose e 
puliciose, referindo controle dos mesmos, diante do expostos foram realizados alguns 
testes e exames oftálmicos no animal. Resultados: No teste de obstáculos notou-se 
dificuldade em desviar dos objetos colocados, no exame oftalmológico não apresentou 
resposta a ameaça, reflexos pilares à luz estavam normais, foram realizados testes 
de fluoresceína, não apresentando úlceras, e teste lacrimal de schirmer com produção 
de lágrimas dentro da normalidade. Na biomicroscopia ocular com lâmpada de fenda 
foi identificado triquiase em ambos os olhos, no exame de fundoscopia foi utilizado 
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colírio de tropicamida a 1%, instalado uma gota a cada 5 minutos, até produzir 
adequada midríase, sendo ambos os olhos examinados com uma lente de 20 dioptrias 
diante de todos os exames feitos foi possível concluir que o animal apresentava 
catarata madura. Sendo indicado a cirurgia de facoemulsificação, porém tutor optou 
por não fazer devido a limitações financeiras.  

Conclusão: A catarata é a doença que mais causa cegueira em cães, sendo 
tratamento sugerido no relato a remoção cirúrgica de facoemulsificação. Ressaltando 
a importância do diagnóstico precoce dessa afecção nos cães da raça Cocker, visto 
que os mesmos tem predisposição 
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