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RESUMO 

A úlcera de córnea é frequentemente diagnosticada em humanos e em animais de 

companhia, como os cães e gatos, em que a úlcera de córnea indolente é caracterizada 

pela ausência da adesão do epitélio corneano ao estroma, sendo que a lesão pode 

perdurar por semanas a meses, tendo longa evolução e recidiva rotineira. Resulta no 

comprometimento da integridade do globo ocular e, frequentemente, na perda da visão 

nos animais acometidos. As possibilidades de tratamento para úlcera indolente são 

numerosas, sendo estas cirúrgicas ou terapia medicamentosa, porém até o presente 

momento não há sistematização na utilização de nenhum destes tratamentos. É 

inequívoco que os cães braquicefálicos, em razão de sua conformidade facial, dispõem 

de maior predisposição às doenças oftálmicas, contudo o prognóstico final destes 

animais não foi dilucidado até a atualidade. À visto disso, o presente trabalho retém o 

objetivo de explanar os resultados parciais da pesquisa de iniciação científica que 

possui a finalidade de conceber um protocolo de tratamento efetivo para úlceras 

indolentes nos cães, assim como, demonstrar a diferença no prognóstico em relação às 

úlceras indolentes em cães de raças braquicefálicas e não braquicefálicas. Os dados 

clínicos oftalmológicos obtidos entre os anos de 2014 a 2019 no setor de Oftalmologia 

do Hospital Veterinário “Governador Laudo Natel” da Unesp, Campus de Jaboticabal, 

foram ponderados independente de raça, idade ou sexo, desde que o diagnóstico final 

fosse úlcera corneana do tipo indolente. O tempo de lesão e a taxa de sucesso em 

relação ao tratamento aplicado foram juntamente avaliados. Todos os cães passaram 



                  

                 

 

primorosamente por exames oftalmológicos padrão. Os resultados parciais mostram 

que não há tratamento bem definido até o presente momento para tal enfermidade, 

porém alguns procedimentos e fármacos são mais efetuados que outros. Além disso, é 

explícito que algumas raças são mais afetadas, propondo a hipótese de que a 

conformação cranial pode ter relação com o prognóstico final destes cães.   
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INTRODUÇÃO 

 O primeiro caso descrito na medicina veterinária relativamente à úlcera 

indolente foi em 1954, sendo uma das afecções oftálmicas mais notáveis na rotina 

(MAGRANE, 1954; MOORE, 2003). São explanadas como disfunções epiteliais 

crônicas espontâneas da córnea, em que seu aparecimento ocorre, sobretudo, em 

animais de meia idade, resultando em estado doloroso que é capaz de persistir por 

semanas a meses, especialmente quando tratados erroneamente (MAGRANE, 1954; 

MURPHY et al., 2001). A etiologia ainda é inexata, porém já é evidente que há a 

ausência da adesão do epitélio da córnea ao estroma (BONAGURA; TWEDT, 2008). 

 Os sinais clínicos mais exibidos nesta enfermidade são blefaroespasmos, epífora, 

carência de vascularização superficial na lesão, teste de fluoresceína positivo na área 

acometida e dor moderada (MICHAU, 2006). O diagnóstico é fundamentado na 

facilidade em que o epitélio é solto quando desbridado com haste flexível recobertas de 

algodão (SLATTER, 2008).   

 Inúmeros tratamentos cirúrgicos e clínicos vêm sendo retratados, porém a 

escolha final da terapia fica a critério do clínico, visto que não foi especificada nenhuma 

técnica vigorosamente eficaz para a resolução da úlcera indolente (LEDBETTER; 

GILGER, 2013). O uso do colar elizabetano é indispensável tanto no tratamento clínico 

como no tratamento cirúrgico (RIBEIRO, 2015).   

 Ao decorrer da evolução, por muito tempo, os cães vêm passando por seleção 

artificial, visando à obtenção de morfologias extremas e consequentemente no aumento 

das afecções oculares, em que os cães braquicefálicos são exemplo disto, pois dispõem 

de características conformacionais que oportunizam o aparecimento de úlceras de 

córnea, como olhos protuberantes, esclera evidenciada e presença de pregas nasais 



                  

                 

 

(PACKER; HENDRICKS; BURN, 2015). Ademais, estes possuem quantidade reduzida 

de troncos nervosos na córnea, resultando em sensibilidade corneana restrita e 

consequentemente o favorecimento do surgimento de lesões ulcerativas (BLOCKER; 

VAN DER WOERDT, 2001).  

 Em consequência disto, o objetivo deste trabalho é explanar sobre os resultados 

parciais do projeto de iniciação cientifica que tem por intuito obter um protocolo de 

tratamento para úlceras indolentes, além de investigar a relação da conformação cranial, 

ou seja, dos cães braquiecefálicos, com o prognóstico final desta enfermidade.  

METODOLOGIA 

 Foram analisados os dados clínicos oftalmológicos do Setor de Oftalmologia 

Veterinária do Hospital Veterinário Governador Laudo Natel da Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP/ FCAV entre os anos de 2014 a 2019. A 

seleção ocorreu independente da raça, idade, sexo, contanto que o diagnóstico final dos 

cães fosse úlcera indolente. Todos os animais avaliados pelo setor passaram 

primorosamente por exames oftálmicos realizados pelos pós-graduandos do setor, sendo 

estes o reflexo de ameaça e pupilares, teste lacrimal de Schirmer, biomicroscopia com 

lâmpada de fenda, tonometria de rebote em córneas antecedentemente dessensibilizadas 

com proximetacaína a 0,5%, na oftalmoscopia binocular indireta (apenas quando a 

situação oftálmica tolerou) e no teste de tingimento pela fluoresceína sódica. 

 Até o presente momento foram apuradas 161 fichas clínicas oftalmológicas, em 

que a análise ocorreu em 104 fichas oftalmológicas. As informações sobre a raça, 

conformação cranial, idade do diagnóstico, sexo, olho acometido (direito ou esquerdo), 

tipo de tratamento, duração da lesão e recidiva foram dissertados e incluídos em uma 

planilha em “software” (Microsoft Excel). Mais à frente serão efetuados o teste-T e teste 

exato de Fisher, em que o valor de p<0,05 será tido como significativo.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A raça dominantemente afetada até o presente momento foi a Shih Tzu, com 25 

cães, seguida dos sem raça definida (SRD) com 19 cães; Boxer (15); Poodle (12); 

Lhasa Apso (8); Pinscher (4); American Pitbull e Yorkshire Terrier ambas com 3 cães; 



                  

                 

 

Buldog Francês, Maltes e Schnauzer com 2 cães, além da raça Boston Terrier, Golden 

Retriever, Cocker Spaniel, Basset Hound,  Labrador, Cocker Americano, Dalmata, 

Pastor Alemão e Chihuahua, todas obtiveram apenas 1 cão diagnosticado com a 

enfermidade. De acordo com a característica de conformação cranial, 50% (52 cães) 

eram braquicefálicos e 50% (52 cães) não eram braquicefálicos. Estudo realizado na 

Inglaterra demonstrou de 104.233 cães atendidos, 843 dos cães apresentaram 

ulceração corneana, sendo que as raças com maior prevalência foram as 

braquicefálicas como o Pug (5,42%), Boxer (4,98%), Shih Tzu (3,45%), e Bulldog 

(2,41%) (O’NEILL et al., 2017). A idade do diagnóstico também foi ponderada, sendo 

que foi notório que os cães idosos, ou seja, acima de 8 anos de idade, se fizeram mais 

presentes, tendo como resultado 60 cães diagnosticados nesta fase da vida, ou seja, 

57,69%, seguido dos cães adultos, ou seja, entre 1 ano de idade e 8 anos de idade, com 

42 cães diagnosticados (40,38%) nesta faixa etária e por fim os animais jovens (<1 ano 

de idade), com 2 animais diagnosticados (1,92%).  

 O tratamento foi subdividido em tratamento ambulatorial e tratamento 

domiciliar. No que diz respeito ao tratamento ambulatorial, 5 procedimentos foram 

constatados dentre as 104 fichas analisadas, sendo eles o desbridamento com cotonete, 

flap de terceira pálpebra associada a ceratotomia em grade, desbridamento com o 

Diamond Burr, colocação de lente de contato e ceratotomia em grade. A colocação da 

lente de contato, sempre associada à outra técnica foi a mais utilizada, sendo aplicada 48 

vezes, ou seja, em 46,15% dos tratamentos, em que estudo indica a colocação de lente 

de contato após o desbridamento do epitélio para assegurar a proteção do novo epitélio 

em formação (IONASCU; ION, 2013). O desbridamento com Diamond Burr foi o 

segundo procedimento mais utilizado, sendo realizado 38 vezes (36,54%), em que 

atualmente, pesquisas consideram tal tipo de tratamento seguro e efetivo nos animais de 

companhia (GOSLING; LABELLE; BREAUX, 2013). Seguido de flap de 3ª pálpebra 

simultaneamente a ceratotomia em grade, implantado 29 vezes (27,88%) e por fim a 

ceratotomia em grade com 6 vezes (5,77%).  

O tratamento domiciliar foi constituído por distintos medicamentos, em que se 

analisou a frequência em que os fármacos foram utilizados dentre os diversos 



                  

                 

 

tratamentos. Os medicamentos utilizados com as suas respectivas classes e frequência 

de uso está elucidado na tabela 1. 

Tabela 1. Fármacos utilizados no tratamento domiciliar de úlcera indolente com 

suas respectivas classes e frequência de uso (%). 

 

Sobre a duração da lesão, ou seja, do dia do diagnóstico de úlcera indolente até a 

alta do paciente, 3 cães (2,88%) precisaram passar pelo procedimento de enucleação 

em consequência a outras complicações e 10 cães (9,61%) não possuíam esta 

informação nas fichas avaliadas.  A duração da lesão em dias que predominou foi de 

15 a 30 dias, com 50 cães (48,07%) compondo este grupo até o instante. Quanto à 

recidiva, observou-se que 17 cães (16,35%) apresentaram recidiva, sendo que 3 

(17,65%) destes exibiram 2 vezes a recidiva da enfermidade. Dentre estes 17 cães, 6 

cães (35,29%) eram classificados como braquicefálicos e os demais, ou seja, 11 cães 

(64,70%), como não braquicefálicos, sendo 12 fêmeas (70,58%) e 5 machos (29,41%) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Atualmente existem inúmeros tratamentos cirúrgicos e clínicos para a úlcera 

indolente, porém até o instante não há alguma sistematização destes, contudo é notável 

que algumas técnicas e medicamentos são mais utilizados que outros pelos médicos 

veterinários. É destacável que algumas raças braquicefálicas, como a Shih Tzu, possuem 

maior predisposição de explanarem a enfermidade quando comparadas a outras raças, 

levantando a hipótese de que há a probabilidade da conformação braquicefálica possuir 

influência sobre fatores da úlcera indolente. 

FÁRMACO FUNÇÃO FREQUÊNCIA DE USO

Acetilcisteína Mucolítico 1,92%

Ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) Inibidor da colagenáse 96,15%

Atropina 1% Midriático 3,85%

Cefalexina Antibiótico (cefalosporinas) 0,96%

Cefazolina Antibiótico (cefalosporinas) 1,92%

Ciclosporina Imunossupressor 0,96%

Dexpantenol (Epitegel®) Cicatrizante e lubrificante 0,96%

Doxiciclina (Doxitrat®) Antibiótico (tetraciclinas) 2,88%

Gatifloxacino (Zymar®) Antibiótico (quinolona de 4º geração) 9,61%

Hyaback Cicatrizante e lubrificante 1,92%

Maxicam AINE 3,85%

Meloxicam AINE 0,96%

Nepafenaco (Nevanac®) AINE 6,73%

Ofloxacina Antibiótico (fluoroquinolonas) 5,76%

Prednisolona (Pred fort®) AIE 0,96%

Soro sanguíneo 2,88%

Still® Anti-inflamatório 6,73%

Tacrolimus (0,03%) Imunossupressor 1,92%

Tobramicina Antibiótico (aminoglicosídeos) 94,23%

Trometamol Cetorolaco (Acular®/Terolac®) AINE 2,88%

Vidisic Lubrificante oftálmico 6,73%
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