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RESUMO 

 

O sistema visual comumente está envolvido em várias enfermidades clínicas. O diagnóstico 
precoce e correto das doenças oculares é essencial para um prognóstico clínico bem sucedido. 
O objetivo foi realizar a avaliação oftalmológica de bovinos da raça Nelore e Gir, por meio dos 
exames de Teste Lacrimal de Schirmer, bacteriológico, citologia conjuntival, tonometria, 
retinografia e biometria ultrassonográfica. Foram utilizados 38 bovinos, machos, hígidos, com 
idade média de 15 meses e distribuídos em dois grupos experimentais, Nelore e Gir. As médias 
obtidas foram analisadas por meio da análise de variância (ANOVA), seguidas do teste de 
Tukey para a comparação das médias entre os grupos. Os resultados do Teste Lacrimal de 
Schirmer e da tonometria não apresentaram diferenças estatísticas nas comparações entre os 
olhos e entre os grupos raciais. No exame microbiológico da conjuntiva foram isoladas quatro 
bactérias gram-positivas e seis gram-negativas dos seguintes gêneros: Bacillus ssp (26,3%), 
Staphylococcus ssp (23,7%), S. maltophilia (18,4%), Stenotrophomonas ssp (18,4%), 
Escherichia ssp (10,6%), Pseudomonas ssp (10,6%), Enterobacter ssp (7,9%), Nocardia ssp 
(2,6%), Streptococcus ssp (2,6%), Citrobacter ssp (2,6%), Proteus ssp (1,3%). No grupo GN 
foi encontrada maior prevalência das bactérias S. epidermidis (31,6%) e S. maltophilia (18,4%), 
enquanto no grupo GG foram observadas Bacillus ssp (36,8%) e. No exame de citologia 
conjuntival, os animais do grupo GG apresentaram número maior de neutrófilos e menor de 
células epiteliais queratinizadas em relação ao grupo GN. À retinografia visualizou-se o disco 
óptico, vasos retinianos, fundo tapetal e não tapetal, sem constatação de diferenças anatômicas 
entre as raças. Notou-se na biometria ocular diferenças entre os grupos para as medidas do 
comprimento axial (CAx), espessura da lente (EL) e profundidade da câmara vítrea (CV), em 
ambos os eixos, horizontal (CAH) e vertical (CAV). As técnicas empregadas podem ser 
rotineiramente utilizadas na clínica médica de bovinos e os resultados encontrados podem guiar 
os médicos veterinários que trabalham com essa espécie e serem utilizados em futuras 
pesquisas.  
 

Palavras-chave: biometria, citologia, microbiologia, produção lacrimal, retinografia, 
tonometria. 
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ABSTRACT 

 

The visual system is commonly involved in several clinical ailments. Early and correct 
diagnosis of eye diseases is essential for a successful clinical outcome. The objective of this 
study was to carry out an ophthalmologic evaluation of Nellore and Gir cattle. Schirmer`s tear 
test, bacteriological evaluation, conjunctival cytology, tonometry, fundus photography, and 
ultrasound biometry were performed in 19 male animals from Nellore breed (NG) and 19 male 
animals from Gir breed (GG).  The means were evaluated using analysis of variance (ANOVA) 
and compared beteen groups by Tukey test. The tonometry and schirmer’s tear test results 
showed no statistical differences when each eye were compared nor for the results found for 
each breed. The microbiological examination of the conjunctiva detected four gram-positive 
bacteria and six gram-negative bacteria: Bacillus ssp (26.3%), Staphylococcus ssp (23.7%), S. 
maltophilia (18.4%), Stenotrophomonas ssp (18.4%), Escherichia ssp (10.6%), Pseudomonas 
ssp (10.6%), Enterobacter ssp (7.9%), Nocardia ssp (2.6%), Streptococcus ssp (2.6%), 
Citrobacter ssp (2.6%), Proteus ssp (1.3%). Was found in NG group while Bacillus spp (36.8%) 
and S. maltophilia (18.4%) were more prevalent in the GG group. The cytological examination 
of the conjunctiva, revealed GG had a greater number of neutrophils and a few epithelial cells 
when compared to NG group. The fundus photography allowed the visualization of the optic 
disc, retinal vessels, tapetal and non-tapetal fundus, but it did not show anatomical differences 
between the breeds. The ocular biometry results showed different measures when groups were 
compared for measurement of the axial length (CAx), lens thickness (EL), and vitreous chamber 
depth (CV) in both axes, horizontal (CAH) and vertical (CAV).  To conclude, the techniques 
employed in this study can be routinely used in clinical cattle evaluation and the results can 
guide veterinarians who work with this species, besides being used in future research. 
 

Keywords: biometry, cytology, microbiology, tear production, fundus photography, 
tonometry. 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Os animais recebem as informações do meio externo, que são constantemente 

enviadas ao sistema nervoso central (SNC), por meio dos órgãos dos sentidos1. Os olhos são 

responsáveis pelo sentido da visão e capturam a luz que incide na superfície ocular. As células 

da retina captam e convertem essa energia luminosa em estímulos nervosos que são 

transmitidos por meio do nervo óptico ao SNC, onde são interpretados, resultando na formação 

da imagem2. Em condições extremas, o funcionamento perfeito da visão pode oferecer uma 

vantagem de sobrevivência para a maioria dos animais existentes3. 

Para explorar os eventos que ocorrem no olho, existe a oftalmologia, uma 

especialidade que estuda a anatomia, a fisiologia e os eventos patológicos desse órgão e suas 

estruturas anexas4. A oftalmologia foi uma das primeiras áreas da medicina a ser considerada 

como uma especialidade independente.  Sua história tem um lugar especial na evolução da 

medicina devido à importância da visão e ao mistério de seu funcionamento. Durante um longo 

tempo, foi conferido aos olhos poderes mágicos, benignos ou agourentos, capazes de lançar 

mau-olhado4. Nos últimos 300 anos, foram realizados diversos estudos e descobertas que 

resultaram em uma enorme evolução para a oftalmologia5, 6.  

A oftalmologia veterinária tem evoluído, maximizando técnicas e tratamentos, para 

proporcionar mais conforto e bem estar animal no que se refere à saúde dos olhos7. As 

constantes pesquisas e o desenvolvimento de instrumentos para o diagnóstico e o tratamento de 

alterações oculares na Medicina Veterinária tem estimulado os profissionais a se especializarem 

nesta área, o que contribui para a reabilitação visual de animais acometidos por oftalmopatias2. 

Portanto, não se pode ignorar que a oftalmologia é um importante ramo da Medicina 

Veterinária, que está́ se tornando uma especialidade cada vez mais difundida7.  

A grade curricular de várias faculdades brasileiras ainda não possui a disciplina 

Oftalmologia Veterinária. Por isso, é necessário muito estudo e dedicação do médico 

veterinário que deseja se tornar especialista nesta área. O interesse em cursos e palestras sobre 

oftalmologia tem aumentado, mesmo entre médicos veterinários de outras especialidades, 

afinal, o conhecimento das enfermidades oculares será fundamental para poder orientar o 

proprietário e encaminhar o animal a um especialista. Além disso, a sociedade de maneira geral 

está cada vez mais consciente e informada sobre o assunto. Em grandes metrópoles, existem 

profissionais especialistas, porém, em outras regiões é muito difícil encontrar um 
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oftalmologista veterinário, o que alerta para um mercado que encontra-se em ascensão e cheio 

de oportunidades8.  

O sistema visual pode estar envolvido em várias enfermidades. Devido à sua 

localização superficial, o olho é exposto a uma vasta gama de microrganismos, compostos 

químicos tóxicos, radiação solar e condições climáticas adversas, tornando-o vulnerável a uma 

grande variedade de lesões9. Como a maior parte das estruturas oculares podem ser bem 

visualizadas, direta ou indiretamente, a avaliação oftalmológica pode fornecer um diagnóstico 

rápido e preciso de várias enfermidades oculares e, também, de todo o organismo, uma vez que 

uma enfermidade ocular pode ser o reflexo de patologias primárias de outros sistemas do 

organismo. Contudo, o exame oftalmológico é uma prática pouco explorada e para a maioria 

dos veterinários, possui uma difícil execução10. Para realizá-lo, o clinico precisa ter 

conhecimento básico de anatomia e fisiologia ocular. Além disso, é necessário a realização de 

um treinamento técnico adequado, principalmente no que se refere ao manuseio de 

equipamentos específicos11.  

Em bovinos, as enfermidades oculares são menos comuns que nos animais de 

companhia, mas podem ocasionar problemas consideráveis quando o rebanho é acometido12. 

Um exemplo é a ceratoconjuntivite infecciosa bovina, que é considerada a doença ocular mais 

importante de bovinos, pois pode gerar perdas na produção do rebanho, embora raramente 

fatal13. O carcinoma de células escamosas ocular é também uma enfermidade ocular de grande 

importância para a bovinocultura, sendo esse o segundo tumor que mais acarreta danos 

econômicos ao rebanho bovino14. Além disso, alterações oculares nessa espécie podem estar 

relacionadas a importantes enfermidades sistêmicas como: raiva, listeriose, encefalopatia 

espongiforme bovina, febre catarral maligna, leptospirose e brucelose3. 

O maior rebanho comercial do mundo está localizado no Brasil. O Nelore é a 

principal raça bovina de corte, que corresponde a 70% do rebanho brasileiro15. Enquanto que, 

a produção de leite é obtida principalmente utilizando animais mestiços zebuínos, sobretudo o 

cruzamento da raça Holandesa com a raça Gir16. No Brasil estudos científicos abordando a área 

de oftalmologia e avaliando bovinos são escassos.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA  
 

2.1. Anatomia ocular 
 

O olho é um órgão sensorial localizado dentro de uma cavidade óssea na cabeça, 

denominada órbita17. É constituído pelas túnicas fibrosa, vascular e nervosa, além da lente, 

humor aquoso, humor vítreo e estruturas acessórias, tais como pálpebras, conjuntiva, aparelho 

lacrimal e músculos extraoculares (Figura 1)18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 1 - Ilustração da anatomia do olho: pupila, íris, córnea, coroide, 

humor vítreo, retina, humor aquoso, lente e esclera.  
Fonte: Schvartz et al.19. 

 

A túnica fibrosa (camada externa) é composta pela córnea e esclera19. A córnea é 

uma estrutura transparente, responsável pela refração da luz, localizada na porção anterior da 

túnica fibrosa do bulbo ocular20,21. Enquanto que, a esclera é uma estrutura elástica e resistente, 

com coloração branca, que estende-se do limbo até a região posterior do globo ocular, e possui 

a função de proteger o conteúdo intraocular e manter o formato do olho22. O limbo é uma linha 

pigmentada na região de transição entre a córnea e a esclera. Possui o seio venoso da esclera 

(canal de Schlemm), local em que é drenado o humor aquoso23. 

A túnica vascular (camada média) é constituída pela coroide, íris e corpo ciliar23. A 

íris é uma estrutura pigmentada, localizada entre a córnea e o lente, responsável por regular a 

passagem da luz por meio da modificação do formato e tamanho da pupila17. O corpo ciliar é 

uma estrutura localizada posterior a íris, que possui fibras, denominadas ligamentos zonulares 

	 Lente	
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que sustentam o lente. Além disso, produz e drena o humor aquoso, que é um líquido 

responsável pela manutenção do equilíbrio da pressão intraocular3. A coróide é um tecido 

vascular delgado e pigmentado, localizado entre a esclera e a retina,  responsável por dar suporte 

metabólico aos cones e bastonetes12, 17. 

A túnica nervosa (camada interna) é composta pela retina e se comunica com o 

cérebro por meio do nervo óptico17. A retina é uma estrutura complexa do sistema nervoso, 

responsável por transformar a luz em impulso nervoso, além de processar este sinal e transferir 

a informação visual para o sistema nervoso central24. Encontra-se localizada na porção interna 

do globo ocular, desde o disco do nervo óptico até a pupila25. 

A lente ou o cristalino é uma estrutura transparente presente na região anterior do 

globo ocular e fica suspensa entre a íris e o vítreo pelas fibras zonulares, e circundada pelos 

processos ciliares26. É um órgão responsável por convergir os estímulos luminosos para a retina, 

contribuindo para a formação da imagem25, 27. O corpo vítreo ou humor vítreo consiste em um 

gel transparente, localizado entre a face posterior da lente e a retina 25, 28. É responsável por 

formar um dos meios refrativos do olho e fornece a pressão necessária para que a retina fique 

posicionada adequadamente contra o epitélio pigmentado da retina29.  

Os anexos oculares são um grupo de estruturas relacionadas ao olho, mas que não 

fazem parte do globo ocular propriamente dito (Figura 2). Essas estruturas são formadas pelos 

músculos extraoculares, pálpebras, terceira pálpebra aparelho lacrimal e conjuntiva27, 30.  O 

aparelho visual possui sete músculos responsáveis por controlar os movimentos do bulbo 

ocular, sendo quatro músculos retos (medial, lateral, dorsal e ventral) e dois oblíquos (dorsal e 

ventral)31. Outro importante anexo ocular é a pálpebra, que é uma continuação da pele facial, 

superior e inferior, capaz de fechar e cobrir o olho18. Ainda, o existe a membrana nictante ou 

terceira pálpebra, uma estrutura móvel, responsável por auxiliar na proteção da córnea e das 

conjuntivas, recobrindo a córnea quando o bulbo sofre retração3. Está localizada entre a córnea 

e a pálpebra inferior, na região nasal do saco conjuntival inferior 29.  
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FIGURA 2 – Ilustração dos anexos oculares. A - músculos extraoculares: músculos oblíquos inferior 

e superior, músculos retos superior, inferior, lateral e medial. B – (A) membrana 
nictitante; (B) cartilagem em forma de T; (C) base da cartilagem, onde se localiza a 
glândula da terceira pálpebra; (D) ponto lacrimal dorsal; (E) ponto lacrimal ventral; 
(F) pálpebra superior; (G): pálpebra inferior; (H) canto lateral.  
Fonte: Ferreira e Truppel32.	

 

O aparelho lacrimal também é um anexo ocular formado por glândulas lacrimais e 

pelos sistemas de ductos que drenam suas secreções a partir do saco conjuntival33. As glândulas 

lacrimais principais estão localizadas entre o bulbo do olho e a parede dorsolateral da órbita, 

sendo responsáveis pela produção da lágrima em reposta a estímulos parassimpático1. A 

drenagem da lágrima é realizada pelos pontos e canalículos lacrimais e, também, pelo ducto 

nasolacrimal, que inicia-se no saco lacrimal e desemboca no assoalho da cavidade nasal31. A 

conjuntiva é uma fina mucosa anexa ao globo ocular, transparente, úmida e brilhante, que 

reveste as porções internas das pálpebras, ambos os lados da terceira pálpebra e a parte anterior 

do bulbo12, 31. Desempenha importante função na dinâmica lacrimal, nos movimentos oculares 

e na cicatrização da córnea, além de promover uma barreira contra a entrada de microrganismos 

e corpos estranhos34. 

 

2.2. Avaliação Oftalmológica de bovinos 
 

O exame oftalmológico deve seguir uma sequência definida, uma vez que a 

realização de determinados testes diagnósticos pode interferir nos resultados de outros. Ainda, 

a análise do bulbo ocular e dos anexos oculares deve ser realizada, preferencialmente, dos 

tecidos superficiais para os mais profundos11, 35.  

A	 B	
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Os testes de reflexo pupilares, direto e indireto, são realizados anteriormente à 

instilação de colírios que provocam midríase, pois resulta na incapacidade de contração do 

músculo esfíncter da íris, impedindo dessa forma a resposta reflexa, que seria a constrição 

pupilar11, 32.  

O Teste lacrimal de Schirmer, cuja função é mensurar a produção lacrimal, deve 

ser realizado antes de qualquer estímulo externo que aumente diretamente ou reflexamente a 

produção lacrimal31. Em seguida, deve-se proceder a obtenção de amostras da córnea e da 

conjuntiva para a realização de citologia ou cultura, previamente à instilação de colírios e 

corantes, uma vez que esses produtos podem conter conservantes bactericidas ou 

bacteriostáticos31, 32.  

Ainda, o uso de colírios midriáticos podem agravar casos de glaucoma e, por isso, 

recomenda-se a mensuração prévia da pressão intraocular, processo denominado tonometria. 

Além disso, podem também elevar um pouco a pressão intraocular em pacientes normais para 

esse parâmetro, interferindo no resultado do exame. Também causam redução do ângulo de 

drenagem iridocorneano, reduzindo a sua área de visualização, devido ao relaxamento do 

músculo esfíncter da íris. Com isso, a gonioscopia, procedimento de visibilização do ângulo de 

drenagem, também, deve ser realizada anteriormente ao uso de midriáticos32.   

Os corantes tópicos, em especial a fluoresceína, devem ser utilizados após a 

fundoscopia, uma vez que podem dificultar a visualização de estruturas mais profundas à 

córnea, caso ocorra retenção do corante. A seguir estão descritas a sequência e forma mais 

apropriada de realização dos exames oftalmológicos31. 

 

2.2.1. Anamnese 
 

A anamnese é uma importante etapa durante o processo de diagnóstico, pois permite 

ao médico veterinário determinar as principais alterações que levaram o proprietário a 

encaminhar seu animal para ser examinado. Além disso, os dados obtidos nesta fase irão nortear 

o exame oftalmológico, assim como, podem sugerir novas vias de questionamentos a serem 

realizados pelo clínico3. Durante a anamnese, as principais alterações relatadas pelos 

proprietários incluem a presença de secreção ocular, alterações na coloração dos olhos, dor, 

opacidade, alterações pupilares, diminuição da visão ou cegueira e aumento do volume do globo 

ocular29. Porém, muitas vezes essas informações não são precisas e confiáveis, principalmente 

em grandes animais com os quais não há convivência diária11.   
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Ainda sobre a anamnese, o médico veterinário deve se preocupar em obter 

informações como o início, a progressão e a duração da alteração ocular. Bem como, doenças 

concomitantes ou queixas secundárias não deve ser subestimadas29. Informações incluindo a 

raça, idade, sexo, medicamentos utilizados, antecedentes familiares com problemas oculares, 

contato com outros animais, histórico de viagem recente, também são úteis para determinar o 

diagnóstico e o prognóstico de muitas oftalmopatias11, 31, 32.  

 

2.2.2. Contenção 
 

O método de contenção vária de acordo com o temperamento individual e o efeito 

desejado. Geralmente, o melhor é utilizar o mínimo possível de contenção química durante a 

realização do exame29. No entanto, quando se lida com grandes animais, a contenção adequada 

do paciente é crítica para a segurança do animal e também do examinador36. A contenção da 

cabeça por meio de freio ou cabresto, normalmente, é suficiente11. Ainda, se necessário, os 

animais podem ser tranquilizados com 0,01-0,03 mg/Kg por via endovenosa ou 0,05 mg/Kg 

por via intramuscular de xilazina, para uma sedação sem decúbito36 

 

2.2.3. Exame à distância  
 

O exame oftalmológico se inicia com a observação da reação do animal ao novo 

ambiente e a situações que possam indiciar algum comprometimento visual9. Os primeiros 

indícios de que um bovino está apresentando alguma alteração na visão são muitas vezes 

percebidos observando o animal dentro de seu ambiente36.  Por isso, deve-se estimular o animal 

a andar pela local do exame, observando se há́ colisão com obstáculos colocados à sua frente11. 

Animais com deficiência visual apresentam tendência a serem mais assustados, podem esbarrar 

em outros animais e objetos, assim como, podem hesitar em se mover ou ficar próximo ao 

rebanho36. 

 Em decorrência da posição lateral do globo ocular, os bovinos possuem um maior 

campo de visão. Quando uma pessoa entra em sua área de visão, o animal deve se mover, 

levantar a cabeça ou com algum outro comportamento para indicar a percepção de estímulos 

externos. Sendo que, a falta de reação pode indicar alguma deficiência visual36. 
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2.2.4. Inspeção ocular 
 

A inspeção permite avaliar o tamanho e a posição do globo ocular, bem como sua 

direção e movimento. Deve-se observar também qualquer descarga ocular, ptose palpebral, 

edema, atrofia muscular, coloração avermelhada e alopecia periocular. Ainda, é necessário 

verificar a simetria das estruturas oculares e seus anexos. Posteriormente, avalia-se a 

movimentação do olho, observando se o mesmo retorna à posição no centro da fissura 

palpebral, após movimentos de elevação, depressão e lateralidade (para direita e esquerda) da 

cabeça11.  

O termo nistagmo é utilizado para descrever os movimentos rápidos e involuntários 

do globo ocular, que pode ser congênito, principalmente em bovinos raça holandesa. Também 

pode ocorrer em animais com cegueira congênita. O nistagmo vertical ou horizontal ou o 

estrabismo ventrolateral ou ventromedial podem ser observados em animais com listeriose. A 

raiva e a febre catarral maligna (forma clínica “cabeça-e-olho”) também são enfermidades que 

pode causar nistagmo Além disso, nistagmo e estrabismo dorsomedial são frequentemente 

observados em casos de polioencefalomalacia36 

O tamanho do bulbo ocular e a sua posição no interior da órbita devem ser 

avaliados. Os bezerros infectados com diarreia viral bovina entre os dias 76 e 150 de gestação 

podem nascer com microftalmia37. O globo ocular pode ter seu tamanho aumentado (buftalmia) 

devido ao glaucoma crônico ou a uma neoplasia intraocular. Um olho marcadamente 

buftalmico, pode impedir o fechamento das pálpebras, podendo resultar em ceratite e ulceração 

da córnea36.  

O posicionamento da pálpebra também deve ser observado. As irregularidades na 

margem palpebral podem impedir a dispersão do filme lacrimal e as ulcerações na pálpebra 

podem significar a presença de carcinoma de células escamosas38. Em bovinos, o ectrópio 

(eversão da margem palpebral) tem sido relatado raramente. Enquanto que, a blefarite 

(inflamação das pálpebras) é mais frequentemente devido à dermatite infecciosa ou 

fotossensibilização. A dermatofilose e a dermatofitose também são enfermidades que podem 

afetar as pálpebras de bovinos36.  
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2.2.5. Exame neuroftalmológico 
 

A capacidade visual dos animais também pode ser conferida por meio de testes que 

avaliam a integridade neuroanatômica do aparelho visual, incluindo o reflexo de resposta 

visual, reflexo pupilar direto e consensual, e reflexo palpebral29.   

O teste de reflexo de resposta visual analisa os nervos óptico, facial e abducente. 

Nessa avaliação, o examinador realiza um gesto de ameaça com a face palmar da mão em 

direção ao olho do paciente, que fará com que o animal pisque e se afaste. É importante que 

durante o estímulo não seja gerada uma excessiva corrente de ar, da qual pode resultar um 

resultado falso positivo11.  

A pupila dos ruminantes apresenta um formato oval com o eixo orientado 

horizontalmente e	devem ser de tamanho iguais e simétricas36. O teste de reflexo pupilar direto 

é realizado por meio de uma fonte luminosa que é incidida em um dos olhos e a pupila 

rapidamente se contrai. Sem retirar a luz, examina-se o outro olho e a constrição pupilar 

contralateral deve ter ocorrido, sendo esse denominado de reflexo pupilar consensual ou 

indireto35. O nervo óptico é responsável pelo estimulo aferente e o nervo oculomotor pela 

constrição da pupila29.  

Os reflexos pupilares podem estar presentes em animais cegos, nos quais a cegueira 

é resultado de uma lesão central (encefálica)11. Possíveis causas incluem a intoxicação por 

chumbo, enxofre, alteração do metabolismo da tiamina, privação de água/toxicidade íons de 

sódio, meningoencefalite trombótica-induzida por H. somni com hemorragia multifocal e 

necrose cerebral, cetose e hipoglicemia. No entanto, se o animal é cego e os reflexos pupilares 

estão ausentes, significa que a lesão está localizada dentro da retina, nervo óptico, quiasma 

óptico ou nas porções iniciais do trato óptico. As possíveis causas incluem meningoencefalite 

trombótica-induzida por H. somni com descolamento de retina e hemorragias intraretinianas, 

envenenamento por samambaia, intoxicação e envenenamento por plantas daninhas36. Ausência 

do reflexo pupilar, sem cegueira, indica lesão do nervo oculomotor39.  

O teste do reflexo palpebral é realizado com o objetivo de verificar a capacidade de 

piscar do animal. Para isso, o canto medial ou lateral precisa ser levemente tocado, produzindo 

um estimulo que resultará em um reflexo de piscar. Nesse teste, o nervo trigêmeo está 

recebendo o estímulo aferente, do qual, por meio do nervo facial, deve resultar em um 

fechamento abrupto das pálpebras29, 35. A falta do reflexo palpebral pode indicar um déficit 

sensitivo (nervo trigêmeo: ramo oftálmico nasal e ramo maxilar temporal) ou um déficit na 

inervação motora (nervo facial). O nervo facial pode ser lesionado por traumas devido à sua 
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localização ser mais superficial. A infecção pela bactéria L. monocytogenes também pode 

causar lesões nos nervos cranianos, resultando na perda do reflexo palpebral por meio da 

paralisia do nervo facial36. 

 

2.2.6. Teste Lacrimal de Schirmer (TLS) 
 

O filme lacrimal é a porção úmida que cobre a córnea e as conjuntivas bulbar e 

palpebral. É frequentemente descrito como uma estrutura constituída por três camadas: a 

camada lipídios (superficial), secretada pelas glândulas tarsais; a camada aquosa 

(intermediária), produzida pelas glândulas lacrimais; a camada mucosa (profunda), derivada 

das células caliciformes da conjuntiva17, 40. A composição e estrutura do filme lacrimal podem 

ser alteradas com o fechamento dos olhos, idade, estimulação da conjuntiva, taxa de fluxo 

lacrimal e algumas enfermidades como a ceratoconjuntivite seca (CCS)40. Sua função é proteger 

a córnea e a conjuntiva, além de, mantê-las úmidas, nutridas e limpas12.  

Na medicina veterinária, os testes oftalmológicos mais utilizados para avaliar 

quantitativamente a porção aquosa do filme lacrimal são: o Teste Lacrimal de Schirmer 1 (TLS-

1), que avalia a secreção basal e o lacrimejamento reflexo, e o Teste Lacrimal de Schirmer 2 

(TLS-2), responsável por mensurar somente a produção lacrimal basal, o qual é realizado após 

instilação de anestésico tópico41.  

O TLS-1 é realizado utilizando-se tiras de papel absorvente, estéreis e individuais, 

dobradas, junto ao saco conjuntival ventral, durante 60 segundos3. As pálpebras do animal 

podem ser mantidas fechadas para que a tira fique em posição segura. Em seguida, 

imediatamente, após a remoção, é feita a leitura da escala milimetrada de umidade presente na 

tira42. Os bovinos, ovinos, caprinos e equinos produzem grandes quantidades de lágrima, 

ultrapassando 20 a 30 mm de umidade em 60 segundos. O TLS-2 quantifica exclusivamente a 

produção lacrimal basal, eliminando o lacrimejamento reflexo por meio da administração 

prévia de anestésico local. É comumente utilizado em humanos, nos quais o lacrimejamento 

reflexo pode mascarar a baixa produção lacrimal basal. É importante verificar se existe a 

presença na conjuntiva de corpos estranhos, irritantes ambientais, conjuntivite, ulceração da 

córnea e uveíte, que podem aumentar a produção lacrimal, bem como, a existência de atresias 

(obstruções adquiridas do aparelho nasolacrimal), o que impede o fluxo de lágrimas36. 

A ceratoconjuntivite seca (CCS) é causada por deficiências quantitativas e 

qualitativas da camada aquosa do filme lacrimal e, normalmente, é bilateral34, 43, 44. Já foi 

relatada em ovinos e bovinos, como resultado da ingestão de ervas tóxicas, que bloqueiam a 
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produção de lágrimas e diminuem o reflexo de piscar dos olhos46, 47. No entanto, nesses animais, 

valores elevados de produção lacrimal são encontrados em conjuntivites e ceratoconjuntivites 

infecciosas45.  Na criação de bovinos, a Ceratoconjuntivite Infecciosa Bovina (CIB) é a doença 

ocular mais importante47, 48, resultando em perdas econômicas enormes, pois pode resultar em 

perda da visão, e consequentemente, perda de peso, redução na produção de leite, dificuldades 

de manejo e custo de tratamentos50,51.  

 

2.2.7. Microbiológico 
 

A flora bacteriana ou microbiota normal da conjuntiva é constituída de 

microrganismos em equilíbrio fisiológico com o sistema imunológico de seu hospedeiro. 

Entretanto, a microbiota ocular está constantemente sendo alterada, influenciada por fatores 

como variações sazonais, temperatura, idade, fatores ambientais, traumatismos e imunidade do 

hospedeiro52. Os agentes infecciosos como a M. bovis, Mycoplasma spp e Chlamydophila spp 

são frequentemente as causas de conjuntivite em ruminantes36. A cultura e o antibiograma são 

exames capazes de fornecer informações úteis sobre a melhor terapia antimicrobiana em 

doenças da córnea e conjuntiva29. É um exame indicado em casos de existência de infecções 

severas, crônicas e não responsivas ao tratamento.  A colheita das amostras pode ser realizada 

tanto na região da córnea quanto do saco conjuntival e margens palpebrais32. É necessária a 

retração das pálpebras do animal e, em seguida, na região lesionada utiliza-se swab umedecido 

em solução fisiológica estéril (NaCl 0,9%), que é posteriormente introduzido em meios de 

conservação e transporte ou diretamente semeado em meios de cultura apropriados53.  

 

2.2.8. Citologia ocular 
 

A conjuntiva é sede de diferentes tipos de lesões com etiologia variada como 

alterações degenerativas, circulatórias e inflamatórias. Por isso, a citologia conjuntival é 

considerada um importante meio de diagnóstico54. É um exame que pode ser usado 

isoladamente, ou combinado com técnicas de cultura para promover rápidos resultados que 

podem influenciar no curso do tratamento. É indicada para determinar os tipos celulares 

predominantes presentes em úlceras de córnea, abcessos cornais/conjuntivais, 

ceratites/conjuntivites severas ou crônicas ou não responsivas ao tratamento, e tumores de 

córnea, conjuntiva e terceira pálpebra. Pode ser feita a partir de esfregaços ou raspados obtidos 

da córnea, conjuntiva, membrana nictitante e pálpebras29.  
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O esfregaço pode ser obtido com swab ou escovas próprias para citologia, enquanto 

que, o raspado é coletado, após anestesia tópica, com uma espátula de aço inoxidável (Kimura) 

ou com a extremidade de uma lâmina cega de bisturi. Ainda, para a análise de células 

neoplásicas as amostras podem ser obtidas por citologia aspirativa com agulha fina32. Outra 

técnica que pode ser utilizada é a citologia por impressão, que fornece informações mais 

detalhadas sobre a localização anatômica de cada segmento e seus respectivos componentes 

celulares, quando comparada ao método convencional. As amostras são coletadas após 

anestesia tópica, empregando discos filtro de celulose, que são colocados sobre a superfície 

ocular, em ambos os olhos com o auxílio uma pinça, por um período de cinco segundos55. O 

material obtido pode ser submetido à analise histológica, imunoistoquímica ou molecular56.  

	
2.2.9. Tonometria 
 

A mensuração da pressão intraocular (PIO) é uma ferramenta essencial para o 

diagnóstico e tratamento das oftalmopatias, principalmente em duas enfermidades que podem 

comprometer a visão: a uveíte e o glaucoma57,58. Os valores normais da PIO, na maior parte das 

espécies, estão entre 15-25 mmHg, sendo esses dependentes do equilíbrio entre as taxas de 

produção e drenagem do humor aquoso29.  

O aumento da PIO é causado por doenças primárias que produzem obstrução física 

na drenagem do humor aquoso. A redução acentuada da pressão intraocular é um importante 

indicativo de uveíte, que está relacionada à diminuição da produção e ao aumento na drenagem 

do humor aquoso57. Além disso, a PIO também pode ser alterada por diversos fatores como: a 

idade, espécie, pressão arterial média, pressão venosa central, pressão oncótica e pressão venosa 

episcleral. A tonometria é a medição da PIO por meio de um equipamento não invasivo, capaz 

de fornecer uma mensuração precisa3.  A literatura atual relata diferentes resultados entre os 

diversos tipos de tonômetros e em diferentes espécies. Por isso, indica-se a utilização sempre 

do mesmo equipamento de tonometria durante o acompanhamento de um paciente34.	

 

a) Tonometria digital 

 

A tonometria digital é realizada com os dedos posicionados sobre a pálpebra 

superior, aplicando pressão para estimar a rigidez apresentada pelo globo ocular10. É um 

procedimento extremamente subjetivo e sua utilização, muitas vezes, resulta em um diagnóstico 
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incorreto e uma terapia ocular inapropriada, o que pode culminar em consequências 

inadmissíveis para os animais, como a cegueira e a dor ocular3.  

 

b) Tonometria de indentação 

 

O tonômetro de indentação de Schiotz é um equipamento de baixo custo, que ainda 

é utilizado na rotina veterinária34. A técnica consiste em aplicar uma força sobre o globo ocular, 

por meio de um êmbolo de peso conhecido, que irá resultar em uma deformação da córnea.  O 

deslocamento do êmbolo irá corresponder ao grau de deformação corneal, que é inversamente 

proporcional à PIO. A cada 0,05 mm de depressão, o ponteiro se move numa unidade de escala. 

Após a leitura do resultado é necessária a conversão do valor encontrado para mmHg por meio 

das tabelas de conversão59. 

 

c) Tonometria de rebote  

 

O tonómetro de rebote dispensa a anestesia corneal prévia e possui uma sonda que 

se movimenta em direção à córnea, a uma velocidade de cerca de 0,2 m/s. Ao atingir o centro 

da córnea, a sonda desacelera e faz um ricochete. Um microprocessador analisa o tempo de 

desaceleração sonda, que é mais rápido em olhos com maior PIO. Assim sendo, quanto maior 

a PIO menor será a duração do impacto60. Na Medicina Veterinária, o Tono Vet® e o 

TonoLab® são os modelos de tonómetro de rebote mais utilizados, sendo o Tono Vet® 

desenvolvido especificamente para animais, podendo ser calibrado para diferentes espécies34. 

 

d) Tonometria de aplanação 

 

A tonometria por aplanação é uma técnica não invasiva, capaz de medir a força 

necessária para aplanar uma área constante da superfície corneal, sendo essa proporcional à 

pressão intraocular29. Os tonômetros de aplanação são facilmente empregados na rotina 

veterinária e podem ser utilizados com o paciente em diversas posições61. Existem diversos 

tonômetros desses disponíveis, dentre os quais o Tono-PenÒ é o mais comumente utilizado. 

Recentemente, foi introduzido no mercado o tonômetro Tono-Pen VetÒ, próprio para a 

medicina veterinária62. Nesses aparelhos, o resultado é expresso em mmHg e apresentado no 

visor ao mesmo tempo em que se observa seu desvio padrão61.  
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A reduzida base do tonômetro de aplanação permite colocá-lo em contato com uma 

pequena área da córnea, o que torna possível o seu uso em olhos doloridos e em pacientes menos 

cooperativos. Além disso, o posicionamento da cabeça do paciente não interfere na obtenção 

da leitura60. A mensuração da PIO por tonometria de aplanação é feita após a aplicação de uma 

gota de anestésico tópico sobre a superfície corneal. A ponta da sonda deve tocar suavemente 

a área central da córnea (Figura 3), com a superfície plana da ponta paralela à córnea, formando 

um ângulo  de 90º3. 

 

FIGURA 3 – Realizaçao do exame de tonometria por aplanação em 
bovino com o Tono-Pen Avia VetÒ.  
Fonte: Arquivo pessoal. 

 
	
2.2.10.  Biomicroscópia – Lâmpada de fenda 

 

A avaliação sistemática das estruturas oculares deve ser realizada por meio de uma 

fonte de luz e instrumentos para magnicação, como a lupa de pala ou biomicroscópio com 

lâmpada em fenda. O biomicroscópio com lâmpada em fenda oferece fonte de luz e 

magnificação ideais, entretanto, seu uso ainda é restrito devido ao seu valor de custo34. 

A biomicroscópia com lâmpada luz de fenda é um exame oftalmológico que 

combina uma fonte de luz focal e a ampliação microscópica. Esse exame permite concentrar a 

luz em uma fenda estreita, capaz de fornecer detalhes microscópicos de profundidade, contorno 

e textura do segmento anterior do olho, tais como o filme lacrimal, córnea, conjuntiva, íris, 

câmara anterior e posterior, lente, humor aquoso e vítreo anterior42.  
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Durante o exame, deve-se observar o posicionamento e aparência das pálpebras, 

dos cílios e do ducto lacrimal. Ainda, avalia-se a coloração, e posicionamento da terceira 

pálpebra, bem como, a localização da glândula da terceira pálpebra e anormalidades de sua 

cartilagem34. Para o exame da conjuntiva, observa-se sua coloração que pode tornar-se 

hiperemica na inflamação, pálida na anemia, ou amarelada na icterícia. O saco conjuntival deve 

ser examinado para verificar a existência de corpos estranhos, parasitas edema (quemose), 

hemorragias e neoformações34, 36.  

A córnea é uma estrutura lisa, transparente e brilhante36. Durante o exame, deve-se 

avaliar a sua transparência, presença de vasos, infiltrados celulares, ulcerações e alterações em 

sua curvatura34. A presença de vasos finos que se originam a partir da conjuntiva pode ser 

sugestiva de doença ocular superfícial (irritação ou ulceração crónica), enquanto que, vasos 

profundos que se originam no limbo podem significar uma ceratite profunda ou uma 

enfermidade intraocular (uveíte anterior ou glaucoma). As opacidades corneanas podem ser 

decorrentes da presença de lipídio, de cálcio, de fibrose, presença de células inflamatórias e 

edema36. 

A câmera anterior normal é transparente e a presença de sangue (hifema), fibrina, 

ou células inflamatórias (hipópio) não são considerados normais. Na uveíte, pode ocorrer o 

extravasamento de proteínas e células inflamatórias para a câmara anterior, na qual o humor 

aquoso torna-se turvo, o que é denominado flare aquoso34. Em ruminantes, a uveite está muitas 

vezes associada a enfermidades sistémicas como septicemia neonatal, septicemia bacteriana 

associada a grave mastite, metrite, reticuloperitonite traumática, leptospirose e listeriose36. A 

profundidade da câmara anterior também deve ser analisada, a qual pode se apresentar mais 

profunda em casos de luxação posterior da lente, ou mais estreita em casos de aderência entre 

a íris e a córnea (sinéquia anterior)34.  

A coloração da íris, presença de aderências, neoformações e a presença de 

membranas pupilares devem ser verificadas34. Em bovinos, a íris pode ser de coloração marrom 

ou de cor azul, ou uma combinação de marrom e azul36. 

Para a avaliação da lente, previamente a pupila deve ser dilatada com uma solução 

oftálmica tropicamida a 1% para permitir a visibilização completa da lente e do segmento 

posterior. A lente deve estar posicionada atrás da íris e deve ser completamente transparente 

com uma superfície anterior convexa e a posterior côncava36. Durante o exame da lente, 

observa-se o seu posicionamento, coloração, tamanho e formato. Em alguns casos, a lente pode 

estar deslocada anteriormente (luxação anterior) ou posteriormente na cavidade vítrea (luxação 

posterior). As opacidades da lente são denominadas cataratas e apresentam coloração 
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esbranquiçada. No entanto, pode haver uma opacidade de coloração acinzentada decorrente do 

envelhecimento fisiológico da lente (esclerose lenticular)34. Em bovinos, a catarata pode ser 

congênita (exposição a diarreia viral bovina entre 76º e 150º dia de gestação) ou secundária a 

traumas e a inflamação36.  

O vítreo normal é uma estrutura transparente localizada no segmento posterior do 

olho. A presença de sangue ou vasos dentro do segmento posterior é anormal e podem ser 

decorrentes da persistência da artéria hialóide. Em ruminantes jovens, uma porção 

remanescente da artéria hialóide é frequentemente observada no centro do disco óptico, a qual 

é denominada papila Bergmeister36. 

 

2.2.11. Oftalmoscopia  
 

A oftalmoscopia é um dos procedimentos de diagnósticos mais utilizados e de mais 

difícil execução e domínio por parte do médico veterinário. Deve ser realizado em ambiente 

completamente escuro, após a administração de um medicamento midriático na córnea, a fim 

de permitir a visibilização das estruturas mais profundas do globo ocular29.  

O exame deve incluir a avaliação do disco óptico, zona tapetal e não tapetal e 

vasculatura fúndica. Durante a inspeção do disco óptico é observado o seu tamanho, cor, padrão 

vascular e forma. A zona tapetal é avaliada em relação à sua refletividade, cor, tamanho e 

padrão vascular, quanto à densidade do pigmento e padrões vasculares53.  

Existem dois métodos utilizados: a oftalmoscopia direta e a indireta. Em 

oftalmologia clínica, as duas técnicas se complementam, o que torna imprescindível o domínio 

de ambas58.  

 

a) Direta 

 

A oftalmoscopia direta é a técnica que os médicos veterinários estão mais 

familiarizados53. O procedimento consiste em uma luz que reflete em um espelho em direção 

ao olho do animal e, em seguida, é refletida de volta, atravessando uma série circular de lentes 

convexas e côncavas no oftalmoscópio do examinador. Essas lentes servem para focar a 

imagem refletida do fundo ocular29. A técnica é capaz de fornecer uma imagem direta e vertical 

do fundo de olho, ampliada em 15 a 17 vezes, dependendo do tamanho do olho do animal3.  
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b) Indireta 

 

A oftalmoscopia indireta permite ao clínico ver uma porção maior do fundo do olho 

quando comparada a oftalmoscopia direta e, também, possibilita a realização do exame a uma 

distância do paciente maior e mais segura29. A técnica utiliza uma fonte de luz e uma lente 

convexa colocada entre o olho do observador e o olho do animal, que resulta na formação de 

uma imagem invertida do fundo ocular. Para a realização do exame (Figura 4), o examinador 

deve segurar a lente com a superfície convexa virada em sua direção, utilizando o dedo polegar 

e o indicador, e com os dedos restantes deve fazer a retração da pálpebra do animal. A lente 

deve ter o seu eixo posicionado ao mesmo nível da pupila do paciente e tem que estar paralela 

à íris, sem inclinação 53.  

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4	– Realização da técnica de oftalmoscopia indireta em bovino.	
Fonte: Townsend36. 

 
2.3.12. Fluoresceína 
 

A utilização de corantes oftalmológicos proporciona o diagnóstico de enfermidades 

corneanas, conjuntivais, lacrimais e nasolacrimais, sendo a  fluoresceína sódica o mais utilizado 

na clínica médica veterinária29.  

A fluoresceína é um corante solúvel em água que, na presença de úlcera de córnea, 

tem a capacidade de impregnar o extroma corneal nos locais em que houver quebra das junções 

intercelulares, corando-o de verde brilhante. Possui duas formas de apresentação comercial: 
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tiras de papel impregnadas com corante ou em colírio. Entretanto, devido ao risco de 

contaminação do colírio o mais indicado é a utilização das tiras56. O teste da fluoresceína é 

utilizado no diagnóstico e na avaliação da extensão de lesões na córnea e, também, para 

identificar pequenos defeitos epiteliais. O corante é facilmente detectado sob a luz azul cobalto, 

presente no equipamento de lâmpada de fenda11.  

 
2.3.13. Exames complementares 
	

Os exames complementares são de grande importância na oftalmologia veterinária 

para o diagnóstico preciso de variadas enfermidades. Dentre eles, destacam-se a 

eletroretinografia, utilizada na avaliação dos potenciais elétricos emitidos pela retina; os 

exames de imagem como a radiografia, a ultrassonografia (USG), que permitem a observação 

de anormalidades orbitais na presença de opacicação de meios transparentes; a angiografia com 

fluoresceína para a análise de anomalias vasculares retinianas e coroidais. Além disso, os 

exames histológicos de tecidos oculares e os aspirados do humor aquoso e do vítreo também 

podem ser utilizados no diagnóstico de neoformações e outras anormalidades, enquanto que, os 

testes laboratoriais como hemograma, exames bioquímicos, sorologia, dentre outros, são 

essenciais no diagnóstico de manifestações oculares secundárias enfermidades sistêmicas34. 

Dentre os exames complementares, destacam-se a USG ocular, eficaz na avaliação 

e biometria das estruturas oculares, e a retinografia, utilizada na avaliação das afecções 

retinianas3.   

 

a) Retinografia  

 

O retinógrafo é um aparelho capaz de registrar imagens fotográficas da retina 

(Figura 20, A e B).  As retinografias podem fornecem imagens de alterações retinianas, 

complementando o exame clínico63.  É um exame utilizado no diagnóstico de alterações 

oculares como: descolamento da retina, glaucoma e degeneração macular relacionada com a 

idade.  Em bovinos, as afecções retinianas podem ser decorrentes de malformações, traumas, 

neoplasias, septicemia neonatal, meningoencefalites, raiva, toxoplasmose, listeriose e 

encefalopatia espongiforme bovina64. O retinógrafo digital possui sensores fotossensíveis, que 

capturam os fótons projetados na imagem óptica e os transformam em sinais elétricos, que são 

digitalizados. Esse equipamento permite a obtenção de imagens da retina em alta qualidade, 

podendo ser armazenadas e processadas por softwares65. 
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A retina bovina normal possui de três a quatro grandes pares de vasos primários. O 

disco óptico possui formato oval e é achatado horizontalmente, podendo ser de coloração 

branca, rosa, cinza e laranja. O fundo tapetal pode ser de amarelo ao roxo azulado, sendo 

uniformemente pontilhado por capilares (estrelas de Winslow). O fundo não tapetal geralmente 

apresenta um tom uniforme de marrom7. 

O nervo óptico pode apresentar um tamanho reduzido decorrente de atrofia ou 

aplasia/hipoplasia e tamanho aumentado ocasionado por mielinização excessiva, por 

papiledema devido à compressão das fibras nervosas ou neurite óptica). A coloração também 

pode estar alterada, a qual apresenta-se pálida em casos de atrofia e hiperêmica na neurite. Os 

vasos sobrejacentes podem ter calibre diminuído em degenerações retinianas ou em anemias 

graves e com calibre aumentado em vasculite ou neurite óptica. A refletividade do fundo tapetal 

também deve ser avaliada durante o exame. As áreas com maior refletividade podem significar 

um afinamento da retina, enquanto que, áreas com reflectividade menores podem ser áreas com 

inflamação ou com infiltrado celular retiniano ou no espaço sub-retiniano. Ainda, a porção 

pigmentada do não tapetal pode apresentar áreas com coloração cinza a rosa, causadas por 

infiltrados celulares dentro da retina ou no espaço sub-retiniano ou em áreas com perda da 

pigmentação devido à degeneração ou atrofia da retina. Em bovinos, especialmente na raça 

Hereford, os colobomas da coróide são relativamente comuns e aparecem como divertículos no 

fundo do olho de coloração que varia do branco ao cinza36. 

 

b) Ultrassonografia 

 

A USG ou ecografia ocular é um método de diagnóstico por imagem que utiliza 

ondas sonoras na avalição de estruturas e alterações no bulbo e na órbita ocular66. A USG, em 

especial o Doppler colorido, tem sido comumente utilizada no diagnóstico e no monitoramento 

de enfermidades que comprometem a vascularização do olho e da órbita, permitindo a avaliação 

do fluxo sanguíneo e da resistência vascular das artérias oftálmicas61. Ainda, é indicado em 

casos de opacidade dos meios oculares, nos quais não é possível a realização da fundoscopia67. 

Também, é importante no diagnóstico de alterações retinianas como: o descolamento da retina 

(total ou parcial), exsudatos subretinianos, edema da retina ou ainda hemorragia vítrea66  

O exame de USG pode ser realizado utilizando-se duas técnicas básicas, a corneal e a 

transpalpebral. O método corneal (Figura 5) é o mais utilizado e é realizado posicionando o 

transdutor em contato direto com a córnea após anestesia local. Permite a visualização de 

imagens mais nítidas do bulbo do olho e da órbita68. A técnica transpalpebral é a mais utilizada 
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A B 

A B 

em casos de injúrias corneais ou após cirurgia intraocular, pois, o transdutor é posicionado sobre 

as pálpebras superior e inferior fechadas, porém, produz artefatos de imagem69. A USG 

oftalmológica permite a realização de quatro mensurações oculares: a profundidade da câmara 

anterior, medida da córnea à cápsula anterior da lente; a espessura da lente, avaliada da cápsula 

anterior à cápsula posterior da lente; a profundidade da câmara vítrea, que corresponde a região 

da cápsula posterior da lente à retina; e o comprimento axial do bulbo, medido da córnea até a 

retina70.	 

 

FIGURA 5 - Realização de ultrassonografia ocular em modo B em um bovino pela técnica 
corneal (A). Imagem ultrassonografica do olho de um bovino (B). Observa-se a 
córnea (seta vermelha), íris (seta amarela), corpo cicliar (seta branca), a câmara 
anterior (CA), a lente (EL) e a câmara vítrea (CV). 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

As mensurações biométricas do bulbo ocular podem ser úteis no diagnóstico de 

oftalmopatias. A medição do diâmetro horizontal do bulbo ocular permite diferenciar a 

buftalmia (aumento do tamanho do globo ocular) da exoftalmia (protrusão do globo a partir da 

órbita), alterações essas que podem ser confundidas, isso porque, o bulbo aumentado de 

tamanho também vai começar a se projetar a partir da órbita. O diâmetro do bulbo ocular com 

buftalmia será maior quando comparado a um bulbo ocular normal. Entretanto, o bulbo ocular 

com exoftalmia terá o diâmetro igual a de um bulbo ocular normal. A exoftalmia unilateral ou 

estrabismo geralmente resultam de lesões causadas por inflamação ou neoplasia36. 

Em bovinos, o linfossarcoma é a mais frequente causa de exoftalmia, isso porque, 

os tecidos retrobulbares são acometidos. O gado leiteiro, principalmente as raças Holandesa, 

Ayrshire, Jersey e Pardo-Suiço, podem apresentar um estrabismo convergente bilateral com 

CA	
	
	
EL	
	
	
	
CV	
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exoftalmia. Acredita-se que seja uma alteração genética e a lesão pode progredir até que o 

animal atinge a maturidade e depois estabilizar. A visão pode ficar comprometida, porém, os 

animais parecem se comportam normalmente dentro um rebanho36.  
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3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 
 

No Brasil existem poucos estudos científicos abordando a área de oftalmologia de 

bovinos. Considerando, o que a bovinocultura representa para o Brasil, acredita-se que há uma 

necessidade de se desenvolver mais pesquisas na especialidade de oftalmologia, principalmente 

em raças de maior importância, como as raças Nelore e Gir, com o intuito de fornecer aos 

médicos veterinários informações capazes de auxiliar no diagnóstico de diferentes 

enfermidades oculares nessa espécie. 

No presente estudo, objetivou-se avaliar aspectos oculares de bovinos da raça Gir 

e Nelore, por meio dos seguintes testes: Teste Lacrimal de Schirmer 1, bacteriológico, citologia 

conjuntival, tonometria de aplanação, retinografia e biometria ocular. 
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CAPÍTULO 2 – PRODUÇÃO LACRIMAL, PRESSÃO INTRAOCULAR, 

MICROBIOTA, CITOLOGIA CONJUNTIVAL, RETINOGRAFIA E BIOMETRIA 

OCULAR DE BOVINOS DAS RAÇAS NELORE E GIR 

 

RESUMO 

 

O objetivo foi realizar uma avaliação ocular de bovinos das raças Nelore e Gir, por meio dos 
exames de Teste Lacrimal de Schirmer, bacteriológico, citologia conjuntival, tonometria, 
retinografia e biometria ocular. Foram utilizados 19 bovinos das raças Nelore (GN) e 19 Gir 
(GG), machos, com idade média de 15 meses. As médias obtidas foram analisadas por meio da 
análise de variância (ANOVA), seguidas do teste de Tukey para a comparação das médias entre 
os grupos. Os resultados do Teste Lacrimal de Schirmer e da tonometria não apresentaram 
diferenças estatísticas nas comparações entre os olhos e entre os grupos raciais. No exame 
microbiológico da conjuntiva foram isoladas quatro bactérias gram-positivas e seis gram-
negativas dos seguintes gêneros: Bacillus ssp (26,3%), Nocardia ssp (2,6%), Staphylococcus 
ssp (23,7%), Streptococcus ssp (2,6%), Citrobacter ssp (2,6%), Enterobacter ssp (7,9%), 
Escherichia ssp (10,6%), Proteus ssp (1,3%), Pseudomonas ssp (10,6%), Stenotrophomonas 
ssp (18,4%). No grupo GN foi encontrada maior prevalência das bactérias S. epidermidis 
(31,6%) e S. maltophilia (18,4%), enquanto no grupo GG foram observadas Bacillus ssp 
(36,8%) e S. maltophilia (18,4%). No exame de citologia conjuntival, os animais do grupo GG 
apresentaram um número maior de neutrófilos e menor de células epiteliais queratinizadas em 
relação ao grupo GN. A retinografia permitiu a visualização do disco óptico, vasos retinianos, 
fundo tapetal e não tapetal, sem constatação de diferenças anatômicas entre as raças. Notou-se 
na biometria ocular diferenças significativas entre os grupos para as medidas do comprimento 
axial (CAx), espessura da lente (EL) e profundidade da câmara vítrea (CV), em ambos os eixos, 
horizontal (CAH) e vertical (CAV). Os resultados dos exames oftalmológicos demonstraram 
haver diferenças entre os bovinos das raças avaliadas. As técnicas empregadas podem ser 
rotineiramente utilizadas na clínica médica de bovinos e os resultados encontrados podem guiar 
os médicos veterinários que trabalham com essa espécie e serem utilizados em futuras 
pesquisas. 
 

Palavras-chave: flora bacteriana, oftalmologia, retina, Schirmer, tonometria. 
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CHAPTER 2 - TEAR PRODUCTION, INTRAOCULAR PRESSURE, MICROBIOTA, 

CONJUNCTIVAL CYTOLOGY, FUNDUS PHOTOGRAPHY AND OCULAR 

BIOMETRY OF CATTLE BREEDS NELLORE AND GIR 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was an ophthalmologic evaluation of cattle breeds Nelore and Gir. 
Schirmer Lacrimal Test Schirmer, bacteriological, conjunctival cytology, tonometry, fundus 
photography and ocular biometry. Were done in 19 males animals from Nellore breed (NG) 
and 19 males animals from Gir breed (GG), males with a mean age of 15 months. The means 
were evaluated using analysis of variance (ANOVA) and Tukey test for comparison of means 
between groups. The Lacrimal Test Schirmer and tonometry results showed no statistical 
differences when each eye were compared and neither for the results found for each breed. The 
microbiological examination of the conjunctivae detected four gram positive bacteria and six 
gram-negative bacteria: Bacillus ssp (26.3%), Nocardia spp (2.6%), Staphylococcus spp 
(23.7%), Streptococcus ssp (2.6%), Citrobacter spp (2.6%), Enterobacter spp (7.9%), 
Escherichia ssp (10.6%), Proteus spp (1.3%), Pseudomonas ssp (10,6%), Stenotrophomonas 
spp (18.4%). Higher prevalence of bacteria S. epidermidis (31.6%) and S. maltophilia (18.4%) 
was found in NG group while Bacillus spp (36.8%) and S. maltophilia (18, 4%) were more 
prevalent in the GG group. The cytological examination of the conjunctivae, GG had greater 
number of neutrophils and a few keratinized epithelial cells when compared to NG group. The 
fundus photography allowed the visualization of the optic disc, retinal vessels, tapetal and non-
tapetal fundus, without finding anatomical differences between the breeds. The ocular biometry 
results showed different measures when groups were compared for measures the axial length 
(CAx), lens thickness (EL) and vitreous chamber depth (CV) in both axes, horizontal (CAH) 
and vertical (CAV). The ophthalmologic examinations showed differences between the 
evaluated cattle breeds. To conclude, the techniques employed in this study can be routinely 
used in clinical medical cattle and the results can guide veterinarians who work with this species 
and be used in future research. 
 
Keywords: bacterial flora, ophthalmology, retina, Schirmer, tonometry. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O sistema visual está comumente envolvido em várias enfermidades devido a sua 

localização superficial que o expõe a uma vasta gama de microrganismos, compostos químicos 

tóxicos, radiação solar e condições climáticas adversas, tornando-o vulnerável a uma grande 

variedade de lesões1.Em bovinos, as oftalmopatias podem causar problemas consideráveis 

quando grupos grandes de animais são acometidos2. A ceratoconjuntivite infecciosa bovina e o 

carcinoma de células escamosas são exemplos de enfermidades oculares que podem gerar 

grandes perdas na produção do rebanho bovino, embora raramente fatais3.  

O TLS é uma técnica quantitativa utilizada na avaliação da produção lacrimal. O 

Teste Lacrimal de Schirmer 1 (TLS-1), mensura a lágrima basal e o lacrimejamento reflexo, 

resultante da estimulação gerada pelo contato da tira com a superfície ocular4. O Teste Lacrimal 

de Schirmer 2 (TLS-2), avalia somente a produção lacrimal basal, após a instilação de 

anestésico tópico5. Os valores obtidos nesse teste são inferiores quando comparados ao TLS-

16. Os valores de referência para o TLS-1 foram descritos para cães, equinos, coelhos e várias 

outras espécies. Entretanto, há pouca informação publicada referente aos bovinos7. A 

ceratoconjuntivite seca (CCS) foi relatada em ovinos e bovinos, como resultado da ingestão de 

ervas tóxicas, que bloqueiam a produção de lágrimas e diminuem o reflexo de piscar dos olhos7, 

8. Em contraste, nesses animais, valores elevados de produção lacrimal são encontrados 

conjuntivites e ceratoconjuntivites infecciosas7. 

As infecções de superfície ocular não são raras, seja por ação de microrganismos 

agressores ou por crescimento descontrolado de bactérias, resultantes da ruptura do equilíbrio 

imunológico com o hospedeiro9. O microbiológico e o antibiograma são exames capazes de 

fornecer informações úteis no diagnóstico de infecções e sobre a melhor terapia antimicrobiana 

em enfermidades corneanas e conjuntivais4. São indicados quando há secreção purulenta, lesões 

corneais ou conjuntivais severas, crônicas e não responsivas, úlceras corneais profundas, severa 

blefarite e dermatite periocular4, 5. A colheita das amostras pode ser realizada tanto na região 

da córnea quanto do saco conjuntival e margens palpebrais6, 10. 

A citologia ocular é um exame simples, rápido e de baixo custo, sendo 

especialmente útil no diagnóstico de duas doenças oculares: a conjuntivite e a ceratite 11. Este 

exame permite a visualização de alterações nas células epiteliais, bem como, a caracterização 

de uma resposta inflamatória celular e a detecção de agentes infecciosos ou células 

neoplásicas12. Pode ser realizada a partir de esfregaços ou raspados da córnea, conjuntiva, 

terceira pálpebra e pálpebras. As amostras podem ser obtidas por meio de swabs, escovas 
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próprias para citologia, espátula de aço inoxidável (Kimura) ou com a extremidade de uma 

lâmina de bisturi4, 13. Ainda, para a análise de células neoplásicas as amostras podem ser 

colhidas por citologia aspirativa com agulha fina14. Outra técnica é a citologia por impressão, 

realizada com a aplicação de papel filtro sobre a superfície do olho, sendo capaz de fornecer 

informações mais detalhadas sobre a localização anatômica de cada segmento ocular e seus 

respectivos componentes celulares, quando comparada ao método convencional15. 

A mensuração da pressão intraocular (PIO) é uma ferramenta essencial para o 

diagnóstico e tratamento das oftalmopatias, principalmente em duas enfermidades que podem 

comprometer a visão: a uveíte e o glaucoma16-18. Os valores da PIO são dependentes do 

equilíbrio entre as taxas de produção e drenagem do humor aquoso. O aumento da PIO é 

causado por doenças primárias que produzem obstrução física para a drenagem do humor 

aquoso, como o glaucoma. A redução acentuada da PIO é um importante indicativo de uveíte, 

a qual está relacionada à diminuição da produção e aumento na drenagem do humor aquoso4. 

A tonometria por aplanação é realizada utilizando-se um tonómetro, que possui um sensor na 

extremidade com capacidade de mesurar a PIO por aplanação do olho, ou seja, com base na 

definição de pressão e unidade de força por área, em que se a área é conhecida e a força 

mesurada, pode-se calcular a pressão19. 

As retinografias são obtidas com um equipamento chamado retinógrafo, que 

fornece imagens de alterações retinianas, como o descolamento da retina, glaucoma e 

degeneração macular20. O retinógrafo digital permiti a observação direta da imagem na tela do 

computador, a obtenção de filmagens e fotos, e ainda permite a escolha das melhores imagens 

e o processamento direto das mesmas em tempo real, podendo ser armazenadas e processadas 

por softwares21, 22. As câmeras portáteis de fundo de olho são aparelhos de fácil manuseio e 

ergonômicos23. A literatura relata a existência de apenas um trabalho em bovinos utilizando 

esse tipo de equipamento24. 

A ultrassonografia (USG) ocular é um método de diagnóstico que utiliza ondas 

sonoras na avaliação de estruturas e alterações no bulbo e na órbita ocular25. A USG ocular tem 

sido utilizada, principalmente, quando existe opacidade dos meios oculares (córnea, humor 

aquoso, lente ou câmera vítrea), impedindo a visualização das estruturas internas do olho26. Em 

bovinos, o desenvolvimento de opacidade ocular é uma ocorrência frequente e está associada à 

enfermidades, como a Ceratoconjuntivite Infecciosa Bovina (CIB), úlceras de córnea, ceratite, 

uveíte anterior e a muitas doenças sistêmicas como a Febre Catarral Maligna e a Diarreia Viral 

Bovina27-29. A USG ocular pode ser feita utilizando-se os métodos amplitude (modo A) e brilho 

(modo B). O modo A é utilizado para a mensuração das estruturas do bulbo ocular, em que o 
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retorno dos ecos das ondas é demonstrado em gráfico30. A USG em modo B permite a 

visualização e a mensuração de componentes internos do olho tais como a córnea, câmara 

anterior, lente e câmara vítrea26.  

A biometria do bulbo ocular constituiu um dos primeiros usos do ultrassom em 

oftalmologia humana31. Atualmente, é utilizada em estudos científicos e em avalições clínicas 

de algumas alterações oculares patológicas, como a atrofia ocular, microftalmia, 

pseudoexoftalmia e glaucoma congênito, além de ser de grande importância no planejamento 

cirúrgico de procedimentos como a ceratectomia e a ceratoplastia32, 33. A USG oftalmológica 

permite a realização de quatro mensurações oculares: a profundidade da câmara anterior (CA), 

medida da córnea à cápsula anterior da lente; a espessura da lente (EL), avaliação da cápsula 

anterior à cápsula posterior da lente; a profundidade da câmara vítrea (CV), que corresponde a 

região da cápsula posterior da lente à retina; e o comprimento axial do bulbo (Cax), medido da 

córnea até a retina34. A anatomia do bulbo ocular de bovinos ainda é pouco documentada e a 

literatura demonstra que existem diferenças entre raças nas medições de estruturas do bulbo 

ocular33. 

O exame oftalmológico pode fornecer informações importantes ao médico 

veterinário sobre alterações oftalmológicas e também de todo o organismo, uma vez que uma 

oftalmopatia pode ser o reflexo de enfermidades sistêmicas35. Contudo, a avaliação 

oftalmológica na clínica de bovinos é pouco explorada considerando os prejuízos econômicos 

que uma doença de rebanho, como a ceratoconjuntivite bovina, pode acarretar. Na espécie 

bovina, existem poucos relatos que descrevem o padrão de normalidade entre raças, seja para 

aspectos anatômicos ou fisiológicos.  No entanto, a padronização racial poderia contribuir para 

o diagnóstico de oftalmopatias de importância econômica e zoonótica, pois variações 

anatômicas raciais são comuns e devem ser consideradas durante a avaliação oftálmica36. 

A escassez de trabalhos sobre o tema e a importância que a bovinocultura representa 

para o estado e país, justifica a realização de um estudo comparativo sobre os exames de 

produção lacrimal, microbiologia, pressão intraocular e citologia conjuntival, em bovinos 

clinicamente hígidos das raças Nelore e Gir.  

O presente estudo teve como objetivo realizar avaliações oftalmológicas comparativas 

entre as raças Nelore e Gir por meio dos exames de Teste de Produção Lacrimal de Schimer, 

bacteriológico, citologia conjuntival, tonometria, retinografia e biometria ocular. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  
 

O estudo foi desenvolvido após a aprovação da Comissão de Ética no Uso de 

Animais da Universidade Federal de Goiás (CEUA/UFG), registrado sob o número 025/2016.  

Foram utilizados 38 bovinos machos, hígidos, com idade média de 15 meses, sendo 

19 animais da raça Nelore (GN) e 19 animais da raça Gir (GG), com pesos médios de 160 ± 

37,97 Kg e 284 ± 54,94 Kg, respectivamente. Os animais eram oriundos de duas diferentes 

propriedades rurais no Estado de Goiás, localizadas nos municípios de Urutaí e Leopoldo de 

Bulhões, as quais possuiam, respectivamente, as raças Nelore e Gir. Durante o período 

experimental, os animais eram mantidos em pasto de Brachiaria decumbens, suplementados 

com sal mineral e água ad libitum.   

O estudo foi conduzido em diferentes datas durante o mês de junho de 2016, sendo 

as avaliações oftalmológicas executadas sempre na mesma sequência e no período matutino.  

Os exames oftalmológicos realizados foram: TSL-1, exame bacteriológico, citologia 

conjuntival e tonometria de aplanação. Os bovinos foram contidos em brete, com a cabeça 

posicionada manualmente por meio de cabresto, a fim de facilitar a centralização do bulbo 

ocular, proporcionar maior segurança aos examinadores e minimizar eventuais movimentos 

bruscos produzidos pelos animais. A contenção foi realizada sem exercer pressão sob o pescoço 

e as pálpebras foram minimamente manipuladas durante a realização das avaliações. 

Para o TLS-1 foram utilizadas tiras estéreis padronizadas (Ophtalmos®, São Paulo, 

Brasil), colocadas junto ao terço medial do saco conjuntival da pálpebra inferior do olho, 

durante um minuto. As pálpebras foram cuidadosamente mantidas fechadas com intuito de 

evitar movimentações excessivas das tiras. Após esse intervalo, foi realizada a remoção das 

tiras e imediata leitura da parte úmida à escala em milímetros. Em seguida, o mesmo exame foi 

repetido no olho contralateral8. 

No exame bacteriológico, as amostras foram obtidas por meio de swabs estéreis, 

com meio de transporte Stuart (Labor Import®, São Paulo, Brasil). A pálpebra foi levemente 

tracionada e o swab, previamente umedecido com solução fisiológica, foi introduzido no saco 

conjuntival da pálpebra inferior, com suave rotação para não ocorrer contaminação com cílios 

ou rima palpebral. Em virtude dos efeitos bactericida e bacteriostático produzidos pelos 

anestésicos tópicos não foi empregado a administração de fármacos que promovessem a 

anestesia durante a colheita bacteriológica. As amostras foram colhidas em ambos os olhos de 

cada animal. Em seguida, foram encaminhadas e processadas no Laboratório de Bacteriologia 

do Departamento de Medicina Preventiva da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade 
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Federal de Goiás37. Para a pesquisa de bactérias aeróbias e anaeróbias facultativas, ocorreu a 

semeadura em ágar sangue de carneiro (5%) e ágar MacConkey, com incubação em aerobiose 

à 37°C por um período de 48 horas. Posteriormente, as colônias isoladas foram caracterizadas 

fenotipicamente (morfologia colonial e celular, coloração de Gram, catalase, oxidase, redução 

de nitrato, produção de inidol, utilização de glicose e teste da desaminação da fenilanina)3.    

A citologia conjuntival foi realizada pelo método de abrasão com escovas 

interdentais (escova interdental 4mm Bitufo®, Itupava, Brasil), devido ao seu tamanho reduzido 

e por possuir cerdas de nylon que repelem à carga negativa da membrana das células epiteliais, 

o que possibilita a obtenção de amostras contendo alta celularidade e com melhor preservação 

morfológica38. Previamente ao procedimento foi instilada uma gota do colírio anestésico de 

cloridrato de proximetacaína 0,5% (Anestalcon, Alcon®, São Paulo, Brasil) para a 

dessensibilização da superfície ocular. Um minuto após a anestesia, a escova foi introduzida no 

saco conjuntival inferior, girando-a e atritando sobre a conjuntiva por seis vezes. Em seguida, 

o material colhido foi cuidadosamente distribuído por rolamento sobre a superfície de lâmina 

de vidro, até que todo o conteúdo fosse liberado. Sendo confeccionada uma lâmina para cada 

olho avaliado, o que totalizou duas lâminas por animal39.  

Após a amostragem, as lâminas foram secas à temperatura ambiente, coradas pelo 

método panótico rápido (Laborclin®, Paraná, Brasil) e, posteriormente, examinadas com um 

microscópio óptico Leica DM750 acoplado à câmera digital Leica ICC50 (Leica 

Microsystems®, Heerbrugg, Suiça) com ampliação de 1000x. As células observadas foram 

diferenciadas em células epiteliais (superfíciais, intermediárias, basais e queratinizadas), 

células caliciformes e células inflamatórias (linfócitos, neutrófilos, macrófagos e eosinófilos). 

Sendo que, o padrão de contagem foi de 200 células para cada lâmina confeccionada40.   

O exame de tonometria por aplanação foi realizado logo após a citologia, sem que 

houvesse a necessidade de repetir a instilação do colírio anestésico. O tonômetro (Tono-Pen 

AVIA® VET™) foi posicionado com a base apoiada sobre o centro da córnea. Para cada animal, 

foram realizadas cinco aferições consecutivas em cada olho, sendo calculado posteriormente a 

média das leituras adquiridas41.    

A avaliação retiniana foi realizada com o equipamento de retinografia denominado 

Clearview Fundus Camera (OpitibrandTM, Colorado, EUA). Previamente, dilatou-se a pupila 

por meio da instilação de duas gotas de tropicamida 1% (Mydriacyl®, Alcon, São Paulo, Brasil). 

Após 30 minutos, foram realizadas várias fotografias de cada olho e as imagens comtemplavam 

todas as estruturas anatômicas de fundo de olho como o disco óptico, vasos retinianos, fundo 

tapetal e não tapetal. O software (Clearview - Optical Imaging System, versão 4.5.8.0) utilizado 
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permitiu a visualização das imagens capturadas, bem como, informar dados referentes aos 

animais e ao exame, como o número de fotos realizadas e qual dos olhos (direito ou esquerdo) 

estava sendo analisado. As imagens obtidas para os bovinos alocados nos dois grupos foram 

comparadas dentro e entre os grupos 24. 

A biometria ocular foi obtida por meio de um aparelho de ultrassonografia com 

transdutor linear com frequência de 12 mHz (Logiq GE Healtchare®, Brasil). Para a sua 

execução, foi instilada uma gota do colírio anestésico de cloridrato de proximetacaína 0,5% 

(Anestalcon, Alcon®, São Paulo, Brasil) para a dessensibilização da superfície ocular.  Foi 

preconizada a utilização de gel acústico estéril (Carbogel, São Paulo, Brasil) e a proteção do 

transdutor com uma camada de gel recoberta por película aderente (Lusafilm R 105, Guarulhos, 

BR). O exame ultrassonográfico foi executado sempre por um único examinador e obteve 

imagens detalhadas das estruturas do bulbo ocular. As medidas oculares foram realizadas em 

corte axial horizontal e em corte axial vertical, com o transdutor posicionado no centro da 

córnea. Posteriormente, foram mensurados, com auxílio dos marcadores do próprio software 

do aparelho de ultrassom, o comprimento axial (CAx) (distância da camada epitelial da córnea 

à parede posterior do bulbo ocular), profundidade da câmara anterior (CA) (distância da 

membrana de Descemet à cápsula lenticular anterior), espessura da lente (EL) (distância entre 

a cápsula lenticular anterior e posterior)  e profundidade da câmara vítrea (CV) (distância entre 

a cápsula lenticular posterior e a parede posterior do fundo ocular). Para cada animal, foram 

obtidas duas imagens de corte axial vertical e duas de corte axial horizontal. Foram calculadas 

as médias das medidas das duas imagens, obtendo-se o valor de médio de cada corte. A limpeza 

dos olhos dos animais foifeitas com solução fisiológico 0,9% (Equiplex, Aparecida de de 

Goiânia, Brasil), sendo promovida uma leve pressão da solução em contato com a córnea para 

a retirada do excesso de gel acústico. Os dados e imagens foram armazenados em arquivos para 

posterior análise estatística42. 

Os dados foram submetidos à estatística descritiva para cálculo das médias e 

desvios padrões e, posteriormente, foram analisados por análise de variância (ANOVA), 

empregando-se o teste de Tukey, por meio do software GraphPad Instat 3.0 (GraphPad Software 

Inc, San Diego, CA, USA) com grau de significância de 5%. 
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3. RESULTADOS 
 

Os resultados do teste de produção lacrimal não foram diferentes (p>0,05) entre o 

olho direito e olho esquerdo de cada grupo, bem como, entre os dois grupos raciais avaliados. 

Os animais da raça Nelore apresentaram valores médios de 24,37 ± 4,83 mm/min para o olho 

esquerdo e 22,63 ±5,14 mm/min para o olho direito, enquanto que, os da raça Gir obtiveram 

24,68 ±6,50 mm/min para o olho esquerdo e 23,74 ±5,50 mm/min para o olho direito. 

No exame bacteriológico da conjuntiva identificou-se crescimento bacteriano 

(Tabela 1) de quatro gêneros de bactérias gram-positivas: Bacillus ssp (23,3%), Nocardia ssp 

(2,2%), Staphylococcus ssp (20,0%), Streptococcus ssp (2,2%); e seis gram-negativas: 

Citrobacter ssp (2,2%), Enterobacter ssp (6,7%), Escherichia ssp (8,9%), Proteus ssp (1,1%), 

Pseudomonas ssp (8,9%), Stenotrophomonas ssp (15,6%).  

Em 14 (14/38) amostras dos animais da raça Nelore houve o crescimento de dois 

tipos de bactéria, resultando em n=52. Foram isoladas bactérias gram-positivas em 46,2% das 

amostras e gram-negativas em 48%, destacando maior frequência a S. epidermidis (23,2%) e S. 

maltophilia (13,5%). No grupo da raça Gir foram identificadas bactérias gram-positivas em 

50% amostras e gram-negativas em 36,8%, com maior ocorrência de bactérias do gênero 

Bacillus ssp (36,8%) e S. maltophilia (18,4%). Nos Nelores foram isoladas bactérias que não 

foram encontradas nas amostras do grupo Gir, tais como: S. pyogenes, N. asteroides, C. 

freundii, E. aerogenes e P. vulgaris.  
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TABELA 1 – Frequência de bactérias isoladas nas amostras conjuntivais bovinos hígidos das raças 
Nelore (GN) e Gir (GG). 

  Frequência (%) 

BACTÉRIAS 
GN GG 

OE 
n=26 

OD 
n=26 

OE+OD 
n=52 

OE 
n=19 

OD 
n=19 

OE+OD 
n=38 

Gram-positva       
Bacillus ssp 11,5 15,4 13,5 36,8 36,8 36,8 
Nocardia asteroides 7,7 - 3,8 - - - 
Staphylococcus aureus - 3,8 1,9 15,8 - 7,9 
Staphylococcus epidermidis 23,2 23,2 23,2 - 10,5 5,3 
Streptococcus pyogenes 7,7 - 3,8 - - - 
Gram-negativa       
Citrobacter freundii - 7,7 3,8 - - - 
Enterobacter aerogenes - 7,7 3,8 - - - 

Enterobacter intermedium 3,8 7,7 5,8 5,3 - 2,6 
Escherichia coli 11,5 7,7 9,6 5,3 10,5 7,9 
Proteus vulgaris - 3,8 1,9 - - - 
Pseudomonas aeruginosa 15,4 3,8 9,6 10,5 5,3 7,9 
Stenotrophomonas maltophilia 15,4 11,5 13,5 21,1 15,8 18,4 
Sem crescimento 3,8 7,7 5,8 10,5 15,8 13,2 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 

OE= Olho esquerdo. OD= Olho direito. 
 

A metodologia empregada na avaliação de citologia conjuntival por meio de 

abrasão com escova permitiu a obtenção de preparações citológicas com celularidade em 

quantidades satisfatórias, em todas as lâminas, permitindo identificar e diferenciar as células 

conjuntivais (Figura 1).  
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FIGURA 1 – Fotomicrografias de células conjuntivais de bovinos hígidos das raças 
Nelore (A e B) e Gir (C e D) colhidas pelo método de abrasão com escova, 
coradas por panótico rápido (1000x). A: célula caliciforme (seta branca); 
B: célula epitelial superficial (seta amarela); C: célula epitelial basal (seta 
vermelha); D: células epiteliais queratinizadas (seta preta). 

 

Os resultados da citologia conjuntival demonstraram uma maior predominância de 

células epiteliais intermediárias e superficiais, em ambos os grupos (Tabela 2). Nos animais da 

raça Nelore as células identificadas foram as mesmas da raça Gir e em frequência semelhante 

(p>0,05). A avaliação estatística demonstrou diferença significativa na frequência de células 

queratinizadas e de neutrófilos entre os dois grupos (p>0,05). Durante a leitura das lâminas, não 

foram encontrados eritrócitos e verificou-se a presença de bactérias em algumas amostras.  

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C D 



	 39	

 TABELA 2 – Frequências médias (%) e desvios padrões do exame de citologia conjuntival pelo método 
de abrasão com escova interdental em bovinos hígidos das raças Nelore (GN) e Gir 
(GG). 

 Médias seguidas de uma letra maiúscula indicam diferença entre os olhos. Médias seguidas de uma letra 
minúscula indicam diferença entre grupos experimentais GN e GG. p = Probabilidade. OE= Olho esquerdo. OD= 
Olho direito. 

		

Os valores obtidos no teste de tonometria não apresentaram diferença significativa 

(p>0,05) entre o olho direito e esquerdo de cada grupo e entre os grupos raciais. Os animais do 

grupo Nelore apresentaram valores médios de 11,72 ± 2,03 mm/min para o olho esquerdo e 

12,00 ± 2,34 mm/min para o olho direito, enquanto que, os da raça Gir obtiveram 13,17 ± 2,39 

mm/min para o olho esquerdo e 12,31 ± 2,17 mm/min para o olho direito. 

A retinografia permitiu a visualização das estruturas de fundo de olho que 

consistem de um disco óptico, vasos sanguíneos da retina, tapetum lucidum ou fundo tapetal e 

tapetum nigrum ou fundo não tapetal. Nos animais examinados não foram observadas 

diferenças anatômicas entre as raças. O fundo tapetal (Figura 2) encontra-se localizado na 

porção superior da retina e apresentou uma coloração azul esverdeada em todos os animais, 

entretanto, quando a luz do aparelho era incidida com maior intensidade a coloração era alterada 

para um tom amarelado. Além disso, possui uma aparência manchada ou granular.  

  Frequência (%)  
 GN GG p 

 OE OD OE OD  
Células epiteliais      
Basais 4,89Aa ± 1,59  4,68Aa ± 2,50  3,92Aa ± 2,53 3,34Aa ± 1,68  0,101 
Intermediárias 55,03Aa ± 13,13 59,76Aa ± 10,44 53,16Aa ± 15,40 51,26Aa ± 14,68 0,389 
Superficiais 14,74Aa ± 10,85 16,97Aa ± 5,90 9,7Aa ± 3,42 11,34Aa  ± 4,48  0,303 
Queratinizadas 2,47Aa  ± 2,33 3,13Aa  ± 2,58 0,74Ab  ± 0,82 0,74Ab ± 0,69 <0,0001 
Caliciformes 0,45Aa ± 0,44 0,24Aa ±0,35  0,26Aa ± 0,31 0,34Aa ± 0,37 0,300 

Células 
inflamatórias      

Linfócitos 21,63Aa ± 15,20 14,71Aa ± 14,20 27,05Aa ± 14,64 25,87Aa ± 13,36  0,389 
Neutrófilos 0,79Aa  ± 1,40 0,45Aa ± 0,98 4,97Ab ± 5,57 7,05Ab ± 6,71 <0,0001 
Eosinófilos 0,00Aa ± 0,00 0,05Aa ± 0,23 0,11Aa ± 0,32 0,05Aa ± 0,23 0,564 
Macrófagos 0,00Aa  ± 0,00 0,00Aa ± 0,00 0,08Aa ± 0,25 0,05Aa ± 0,23 0,387 
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FIGURA 2 – Retinografia de olhos esquerdos de bovinos das raças Nelore (A) e Gir (B). Observa-se 
fundo tapetal (FT) e não tapetal (NT), disco óptico (DO) e vasos retinianos. O fundo 
tapetal apresenta coloração azulada em sua porção ventral (seta branca), esverdeada em 
sua porção dorsal e uma região amarelada onde houve maior incidência de luz (seta 
vermelha). No fundo tapetal também é possível observar manchas escuras com aspecto 
pontilhado (seta amarela).  

 

Em todos os animais foi possível verificar a presença de manchas enegrecidas nas 

na periferia de toda a área tapetal (Figura 3). O fundo não tapetal apresentou a coloração 

marrom escuro. 
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FIGURA 3 - Retinografia de olhos esquerdos de bovinos das raças Nelore (A) e Gir (B). Observa-
se fundo tapetal (FT) e não tapetal (NT) e a presença de manchas enegrecidas (seta 
vermelha) na margem nasal da região tapetal. O fundo não tapetal com cor marrom 
escuro (seta branca). 

 

O disco óptico (Figura 4) estava sempre inserido na área não tapetal logo abaixo da 

região de transição do fundo tapetal para o não tapetal. Apresentou um formato ovalado, com 

diâmetro horizontal maior que o vertical, coloração variava entre tonalidades de laranja e 

marrom, e uma borda bem definida de tonalidade esbranquiçada. Também foi possível observar 

um ponto esbranquiçado no centro do disco óptico. O padrão vascular retiniano visualizado do 

tipo holangiótico, formado por vasos que atravessam a superfície da retina. Verificou-se que a 

presença de quatro pares primários de vasos que convergiam sobre o disco óptico, sendo um na 

região dorsal, um ventral, um ventrolateral e um ventromedial. Os vasos primários 

apresentavam-se entrelaçados, principalmente o par de vasos dorsal.  
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FIGURA 4 - Retinografia de olhos esquerdos de bovinos das raças Nelore (A) e Gir (B). Observa-se 
que o disco óptico (DO) encontra-se localizado na região não tapetal, com formato 
ovalado, diâmetro horizontal maior que o vertical, coloração variava entre tonalidades de 
laranja e marrom, e borda bem definida de tonalidade esbranquiçada (seta vermelha). 
Ainda, verifica-se a presença de um ponto central esbranquiçado (seta branca). O padrão 
vascular retiniano visualizado do tipo holangiótico. Verificou-se a presença de quatro 
pares primários de vasos que emergiam do disco óptico, na região dorsal (a), ventral (b), 
ventromedial (c) e ventrolateral (d).  

 

A ultrassonografia ocular dos bovinos incluídos no experimento mostrou ser uma 

técnica de fácil execução e possibilitou a obtenção de imagens com boa qualidade, as quais 

permitiram a identificação e mensuração das estruturas oculares (Figura 5). A córnea aparece 

como duas linhas convexas ecogênicas, com um espaço anecóico estreito. Em sequência, 

observa-se a câmara anterior como uma área anecóica, imediatamente posterior à córnea. A íris 

e corpo ciliar são visualizadas como estruturas moderadamente ecogênicas, adjacentes à câmera 

anterior. A cápsula anterior da lente mostrou-se como uma linha hiperecoica convexa separada 

de uma linha hipercoica côncava (cápsula posterior) pelo conteúdo lenticular. A câmara vítrea 

também se apresenta anecoica e precede o complexo retina-coróide-esclera, o qual é 

visibilizado como uma linha hiperecogênica côncava.  
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FIGURA 5 - Ultrassonografia em modo B realizada com transdutor linear com frequência de 12mHz. 
Olho esquerdo de um bovino da raça Nelore nos eixos horizontal (A) e vertical (B), e de 
um bovino da raça Gir nos eixos horizontal (C) e vertical (D). Observa-se a córnea (seta 
vermelha), íris (seta amarela), corpo ciliar (seta branca), a câmara anterior (CA), a lente 
(EL) e a câmara vítrea (CV). 
 

Os resultados do exame de biometria ocular encontram-se expressos em média e 

desvio padrão (Tabela 3). A análise estatística demonstrou haver diferença significativa 

(p<0,05) entre grupos para as medidas Cax, El e Cv, em ambos os eixos (CAH e CAV). No 

entanto, não houve diferença significativa (p>0,05) entre os olhos (direito e esquerdo), entre os 

eixos e para a medida CA. 
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TABELA 3 – Média e desvio padrão dos resultados do exame de biometria ultrassonográfica realizada 
com transdutor linear com frequência de 12mHz, expressos em centímetros (cm), em 
bovinos hígidos das raças Nelore (GN) e Gir (GG). 

  GN GG p 

 
C 
A 
H 

 OE OD OE+OD OE OD OE+OD  

Cax 2,88Aa ± 0,04 2,89Aa ± 0,05 2,89Aa ± 0,04 3,03Ab ± 0,07 3,03Ab ± 0,08 3,03Ab ± 0,07 <0,0001 

CA 0,44Aa ± 0,03 0,45Aa ± 0,03 0,44Aa ± 0,03 0,45Aa ± 0,03 0,46Aa ± 0,04 0,46Aa ± 0,04 0,132 

EL 0,93Aa ± 0,02 0,93Aa ± 0,03 0,93Aa ± 0,02 0,97Ab ± 0,03 0,97Ab ± 0,03 0,97Ab ± 0,03 <0,0001 

CV 1,44Aa ± 0,04 1,44Aa ± 0,04 1,44Aa ± 0,04 1,52Ab ± 0,06 1,52Ab ± 0,06 1,52Ab ± 0,05 <0,0001 

C 
A 
V 

Cax 2,89Aa ± 0,04 2,89Aa ± 0,04 2,89Aa ± 0,04 3,03Ab ± 0,08 3,03Ab ± 0,07 3,03Ab ± 0,07 <0,0001 

CA 0,45Aa ± 0,02 0,44Aa ± 0,03 0,45Aa ± 0,02 0,46Aa ± 0,03 0,46Aa ± 0,04 0,46Aa ± 0,04 0,405 

EL 0,93Aa ± 0,02 0,93Aa ± 0,02 0,93Aa ± 0,02 0,97Ab ± 0,97 0,97Ab ± 0,03 0,97Ab ± 0,03 <0,0001 

CV 1,44Aa ± 0,04 1,44Aa ± 0,04 1,44Aa ± 0,04 1,52Ab ± 0,06 1,52Ab ± 0,05 1,52Ab ± 0,06 <0,0001 

Médias seguidas de letra maiúscula indicam diferença significativa entre os olhos.  Médias seguidas de letra 
minúscula indicam diferença significativa entre grupos experimentais. CAx = comprimento axial. CA= 
profundidade da câmara anterior. EL= espessura da lente. CV= profundidade da câmara vítrea. CAH= eixo 
horizontal. CAV= eixo vertical. OE= Olho esquerdo. OD= Olho direito.  
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4. DISCUSSÃO 
 

As técnicas empregas neste estudo foram bem toleradas pelos bovinos, utilizando 

apenas a contenção em brete, sem a necessidade de sedação dos animais. Isso demonstra a 

viabilidade da realização rotineira dos exames oftalmológicos empregados neste estudo em 

bovinos. 

Na medicina veterinária, o TLS-1 pode ser utilizado para confirmar a CCS (valores 

baixos) ou associar sinais de enfermidades que levam ao lacrimejamento (valores elevados)39. 

Apesar dos valores basais de produção lacrimal obtidos pelo TLS-1 terem sidos descritos em 

cães43, gatos44, cavalos45, coelhos46 e várias outras espécies39-41, 47-50, existem poucos relatos 

desse parâmetro para os bovinos7, 8.  

Os resultados da avaliação da produção lacrimal das raças Nelore e Gir foram 

semelhantes aos das raças Holandesa (20,00 ± 5,20 mm/min) e Modicana (20,00 ± 5,20 

mm/min), inclusive os autores também não observaram diferenças na comparação entre os 

olhos e entre as raças7. Tofflemire et al.8 obtiveram valores semelhantes em bovinos com 

genética predominante da raça Holandesa (20,4 ± 5,00 mm/min) e sem diferenças significativas 

na comparação dos resultados entre o olho direito e esquerdo. Resultados diferentes foram 

relatados respectivamente, por Beckwith-Cohen et al.51 e Wieser et al.52 ao avaliarem bovinos 

da raças Holandesa (24,18 ± 6,5 mm/min) e Austrian Spotted Mountain (34,15 ± 20,47 

mm/min). Justificam-se os resultados diferentes porque os autores utilizaram diferentes 

metodologias. Beckwith-Cohen et al.51 mantiveram as tiras na conjuntiva por 30 segundos e 

Wieser et al.52 utilizaram tiras com comprimento maior (10x100mm) do que as utilizadas na 

presente pesquisa (5x40mm), devido os animais apresentarem uma produção lacrimal por 

minuto maior que a comportada pela tira.   

A identificação da flora bacterina conjuntival é essencial para a interpretação dos 

resultados de culturas microbianas, bem como, compreender a dinâmica das enfermidades de 

superfície ocular e as interações microbianas37. No entanto, os resultados do exame 

bacteriológico podem ser influenciados por técnicas de amostragem, localização geográfica, 

clima, estação, estado nutricional e raça de gado37, 53. 

A bactéria S. maltophilia é encontrada em vários tipos de ambientes e pode ser 

isolado em amostras de água, solo, água de esgoto, leite cru, peixe congelado e soluções 

desinfetantes de hospitais. Sabe-se que a S. maltophilia pode causar muitas infecções 

oportunistas como septicemia, pneumonia, infecções do trato urinário, meningite, endocardite, 

artrite séptica e peritonite. Também, é descrita como um patógeno em muitas infecções 
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oculares, incluindo conjuntivite, ceratites, dacriociste, celulite e endoftalmite54. No presente 

estudo, essa bactéria foi isolada em ambos os grupos, porém, há apenas um relato da sua 

identificação na conjuntiva de bovinos saudáveis da raça holandesa55. Ainda, foi identificada 

em amostras conjuntivais de tartarugas56, cachorros57 e alpacas58. 

Estudos realizados em bovinos, apresentaram maior frequência de Bacillus ssp, S. 

epidermidis, P. aeruginosa e E. coli, corroborando com os resultados encontrados nos animais 

examindos. As bactérias do gênero Nocardia ssp, Staphylococcus ssp, Streptococcus ssp, 

Citrobacter ssp, Enterobacter ssp, Proteus ssp, Pseudomonas ssp, Enterobacter ssp, também 

foram isoladas nas amostras do presente estudo e foram descritas em outros estudos com 

bovinos saudáveis37, 53, 55, 59. 

A técnica de citologia conjuntival pelo método de abrasão com escova mostrou ser 

uma técnica simples, rápida e de baixo custo. O exame se mostrou se eficaz para a espécie 

bovina, visto que complicações clínicas oculares não foram observadas. Oriá et al.39 relataram 

que amostras obtidas com escovas interdentais estéreis apresentam números superiores de 

células e uma maior diversidade celular comparadas a outras técnicas como de colheita como a 

realizada por meio de swabs. No presente estudo, também foram encontradas diversos tipos 

células e em grandes quantidades, salientando-se que a técnica escolhida é a mais eficiente para 

a realização da citologia conjuntival. 

 Os resultados encontrados na citologia conjuntival dos animais dos grupos GN e 

GG apresentaram uma quantidade maior de células epiteliais intermediárias e menor de células 

superficiais e basais, quando comparados aos obtidos por Gonçalves1, que realizou citologias 

conjuntivais em bovinos pelo método de impressão. O autor observou as seguintes médias de 

células epiteliais: 7,70% basais, 20,51% intermediários e 61,51% superficiais; as células 

epiteliais queratinizadas foram incluídas na contagem das células epiteliais superficiais. As 

diferenças observadas na frequência de células epiteliais, justificou-se pelo método de colheita, 

uma vez que a citologia por impressão promove a colheita de células mais superficiais do 

epitélio, resultando em uma menor quantidade de células intermediárias15.  

De acordo com Rito12, em cães e gatos pode ser  encontrado um pequeno número 

de células queratinizadas em olhos aparentemente normais. Em um estudo realizado por 

Gonçalves1, observou a presença dessas células em 100% das amostras de citologia por 

impressão da conjuntiva de bovinos. No presente estudo, notou-se a presença de células 

queratinizadas em ambas as raças estudadas. No entanto,  no grupo dos Nelores observou-se 

maior frequência de células epiteliais queratinizadas. Considerando que os animais eram 

mantidos em propriedades distintas, o fator ambiental  pode ter resultado nas diferenças 
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encontradas entre as raças, uma vez que o ambiente pode influenciar os tipos e quantidades das 

células encontradas, especialmente células inflamatórias e superficiais epiteliais, decorrentes 

de traumas constantes e a presença de corpos estranhos1.  

As células caliciformes foram pouco visualizadas concordando com os resultados 

relatados por Gonçalves1. As células caliciformes são encontradas principalmente no fornix 

conjuntival inferior, entre as regiões nasal e medial. Entretanto, na citologia conjuntival pelo 

método de abrasão por escova não consegue alcançar o fornix, explicando a reduzida 

celularidade15. Da mesma forma, a presença de poucas células caliciformes foi descrita por 

Gonçalves1 devido a colheita da amostra citológica por impressão também não contemplar área 

de concentração destas células.  

A análise estatística evidenciou diferença significativa entre os grupos para a 

frequência de neutrófilos, sendo maior no GG. Gonçalves1 obteve resultados com menor 

quantidade de células inflamatórias em amostras conjuntivais pelo método de impressão em 

bovinos: 7,20% de linfócitos, 2,0% de neutrófilos e 0,00% de macrófagos, quando comparados 

aos encontrados no presente estudo. Os neutrófilos são células ativas na resposta inflamatória, 

particularmente na conjuntivite bacteriana ou fúngica, enquanto que, os linfócitos estão 

associados aos casos de conjuntivite viral. Os eosinófilos podem aparecer em maior frequência 

em casos de conjuntivite alérgica, em que há também uma maior perda de células epiteliais1. 

A presença de células inflamatórias na citologia conjuntival pode ser decorrente de 

uma inflamação, dependendo da presença ou ausência de sinais clínicos1. Apesar da presença 

células inflamatórias constatada no presente estudo, não foram identificadas alterações clínicas 

da superfície ocular que indicassem a inflamação e/ou infecção aparente, tais como hiperemia 

da conjuntiva, quemose ou presença de secreções. Em algumas amostras, verificou-se a 

presença de bactérias, no entanto, esse achado é considerado normal na ausência de outros 

sinais clínicos12. A presença de eritrócitos intactos em amostras de citologia conjuntival 

colhidos por meio do método de escova, sugere que poderia ter ocorrido micro lesões 

vasculares39. Contudo, não foram encontrados eritrócitos durante a leitura das lâminas 

indicando que a colheita foi realizada de forma criteriosa. 

Em grandes animais, a tonometria quando realizada apenas com anestesia tópica 

pode ser influenciada for fatores como o comportamento do animal, blefaroespasmo e retração 

do globo para a órbita. A idade também pode influenciar nos valores da PIO, pois bezerros 

jovens têm a câmara anterior menor e os valores de tonometria mais baixos60.  

Os valores de PIO desse estudo foram obtidos por meio do tonômetro de aplanação 

Tono-Pen Avia VetÒ e as médias encontradas nos animais da raça Nelore e da raça Gir não 
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apresentaram diferença significativa entre os olhos (direito e esquerdo) e entre as raças 

avaliadas. Gum et al.60 realizaram um estudo da PIO das raças Jersey e Holandesa com o 

tonômetro Tono-Pen XLÒ, no qual obtiveram a média de 26,9 ± 6,7 mmHg e observou não 

haver diferença significativa entre as médias entre os olhos e entre as raças. Andrade et al.61, 

avaliara, a pressão intraocular de bovinos utilizando o tonômetro de aplanação Tono-Pen XLÒ 

e obtiveram valores médios de 19,7 ± 1,2 mmHg. Os valores maiores encontrados nos 

resultados descritos por esses autores, podem ser devido ao tipo de tonômetro utilizado, uma 

vez que o tipo e o modelo do tonômetro podem também influenciar nas medições de PIO60.  

Andrade et al.61 comparou a PIO de equinos utilizando dois equipamentos diferentes, sendo os 

resultados do tonómetro de rebote Tono Vet® maiores (30,04 ± 3,19 mmHg) quando 

comparados aos do tonómetro de aplanação do Tono-Pen Avia® ( 23,10 ±4,01mmHg). Esse 

estudo evidencia que o tipo de tonómetro utilizado influenciou nos resultados encontrados, 

corroborando com as informações encontradas na literatura. Todavia, não se encontram 

referências do uso do Tono-pen Avia® em bovinos, tampouco estudos com Tono-pen Avia 

Vet®. 

No presente estudo não foram verificadas diferenças anatômicas no fundo de olho 

entre as raças Nelore e Gir. De acordo com Ollivier et al.62, a cor do fundo tapetal pode ser 

influenciada por fatores como a raça, idade, cor da pelagem e quantidade de pigmentação nos 

olhos e na pele. Os bovinos da raça Gir se distinguem pela pelagem vermelha ou amarela e os 

Nelores pela pelagem branco-cinza63. Apesar das diferenças na coloração das pelagens, não 

foram observadass diferenças entre os grupos raciais. Em bovinos, o fundo tapetal encontra-se 

localizado na área dorsal da retina e sua coloração pode variar de amarelo até um roxo 

azulado64. Em ambas as raças, o fundo tapetal apresentou a coloração azul esverdeada, sendo 

essa a mesma tonalidade observada por Santos et al.24 nos olhos de bovinos mestiços (Jersey x 

Holandês).  

A área não tapetal é uma região muito pigmentada e apresenta uma tonalidade 

marrom escuro23, característica também constatada nos bovinos do presente estudo.  

As manchas escuras pontilhadas com aspecto granulado encontradas na área tapetal 

são chamadas de "estrelas de Winslow" (Stars of Winslow), as quais representam os vasos 

sanguíneos coroidais profundos atravessando o tapete e comunicando-se com os 

coriocapilares64. De acordo com Braekevelt65, melanócitos são encontrados progressivamente 

na periferia do fundo tapetal de bovinos, onde misturam-se com as células do fundo tapetal. Por 

isso, é comum visualizar machas de pigmentos amarronzados na região periférica do fundo 

tapetal de bovinos62, assim como, as que foram visualizadas no presente estudo. 
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O disco óptico de ruminantes apresenta um formato ovalado horizontalmente em 

bovinos, de um círculo irregular em cabras e em forma de rim em ovelhas4. Gelatt64 afirmou 

que, em bovinos, o disco óptico está normalmente localizado no fundo não tapetal, logo abaixo 

da região de junção da área tapetal com a não tapetal e sua coloração é variada, podendo ser 

encontrado na cores laranja e marrom. Portanto, os resultados obtidos nesse estudo foram 

condizentes com a literatura consultada.  

Na região central do disco óptico, observou-se em todos os animais um ponto 

esbranquiçado, o qual associou-se a papila de Bergmeister, que é o resquício embrionário da 

artéria hialoide, observada em bovinos na forma de uma pequena projeção que se estende do 

nervo óptico para dentro do humor vítreo24. A borda externa do disco óptico com coloração 

esbranquiçada, tem sido descrita nessa espécie como uma bainha mielina do nervo óptico64, o 

que explica o contorno esbranquiçado visualizado no disco óptico de todos os bovinos 

examinados.  

No presente estudo, observou a presença de vasos em toda a superfície da retina e 

de quatro pares de vasos primários, corroborando com a literatura, que descreve o padrão 

vascular retiniano em bovinos como do tipo holangiótico, formado por vasos que atravessam 

toda a superfície da retina, e que, normalmente, possui de três a quatro pares de vasos 

primários24, 64. 

A técnica ultrassonográfica utilizada permitiu a fácil visualização das estruturas 

oculares dos bovinos examinados, assim como, a realização da biometria ocular. El-maghraby 

et al.31 não verificaram diferença estatística entre as técnicas de ultrassonografia modo A e de 

modo B nas medições das estruturas intraoculares de bovinos e recomendou que as medições 

sejam realizadas em modo-B por considerar a técnica mais fácil. No experimento foi utilizado 

um transdutor de 12 MHz que permitiu a obtenção de imagens similares às encontradas em 

outros estudos com bovinos27, 31. No entanto, esses trabalhos realizaram biometria ocular com 

transdutores de 10MHz, que também propiciaram a realização das medições biométricas. 

O comprimento axial do bulbo ocular, diâmetro da lente, a profundidade da câmera 

vítrea dos bovinos das raças Nelore e Gir apresentaram diferença significativa, enquanto que, 

não foram encontradas significativa para a profundidade da câmara anterior. Potter et al.27 

observou essas mesmas alterações nos resultados biométricos, comparando as raças Jersey e 

Holandesa por ultrassonografia em modo B, demonstrando que as medidas das estruturas 

oculares de bovinos foram influenciadas pela raça. Dessa forma, pode-se presumir que as 

diferenças entre os grupos encontradas nos resultados podem ser atribuídas às características 

das raças estudas.  
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Os resultados da mensuração do comprimento axial ocular dos bovinos utilizados 

neste estudo foram menores que os encontrados por Correa et al.33 em bulbos oculares extraídos 

de bovinos da raça Nelore (3,33 ± 0,15 cm), utilizando paquímetro, e por Potter et al.27 nas 

raças Holandesa (3,46 ± 0,09 cm) e Jersey (3,27 ± 0,19 cm) com ultrassom em modo B. Na 

avaliação de olhos extraídos de animais da raça Angus (3,32 ± 0, 01 cm)31 também foram 

obtidos valores superiores aos verificados nos animais do presente estudo. A divergência entre 

os resultados foi influenciada pela diferença de idade, pois os autores utilizaram 

respectivamente animais com idade média de 30 meses, 66 meses e 24 meses, enquanto que os 

bovinos utilizados nesse tinham idade média de 15 meses. Pois, segundo Correa et al.33, as 

dimensões oculares tendem a aumentar com a idade, já tendo sido descrito em outros 

ruminantes (búfalos, camelos, elefantes asiáticos, caprinos) e em cães33. Porém, no estudo 

realizado por El-maghraby et al.31 as medições oculares realizadas em olhos post mortem 

podem ter sido afetadas em algum grau pelo congelamento, uma vez que uma possível expansão 

pela água durante o congelamento pode acontecer. Isso já́ foi relatado nas espécies equina e 

canina sem, todavia, ter inviabilizado o valor das aferições33. 

A avaliação da câmera anterior foi o único parâmetro que não apresentou diferenças 

significativas entre as raças. Os valores encontrados nos bovinos das raças Nelore e Gir foram 

maiores quando comparados os das raças Holandesa (0,33 ± 0,05 cm) e Jersey (0,36 ± 0,07 

cm)27, e menores quando comparados aos valores obtidos em olhos extraídos de animais da 

raça Angus (0,62 ± 0,04 cm)31. Potter et al.27 relatou que pode ocorrer a subestimação da 

profundidade da câmara anterior devido a depressão da superfície da córnea pela pressão do 

transdutor, o que pode justificar os valores diferentes, uma vez que cada examinador pode ter 

inferido pressões diferentes. 

As medidas de profundidade da lente encontradas neste estudo nos animais das 

raças Nelore e Gir foram inferiores aos resultados de Correia et al.33, que avaliou bulbos 

oculares extraídos de bovinos da raça Nelore (1,53 ± 0,10 cm) por meio de um paquímetro. Da 

mesma forma, foram observados valores superiores em bovinos das raças Holandesa (1,78 ± 

0,09 cm) e Jersey (1,92 ± 0,11 cm)27 e, também, em olhos extraídos de animais da da raça Angus 

(1,13 ± 0,04 cm)31. Kassab67 relatou que a idade influenciou as dimensões da lente em camelos 

e búfalos, isso porque, o córtex da lente aumenta ao longo da vida, resultado da produção 

contínua de novas fibras33, o que justifica os valores divergentes encontrados nesse estudo.  

O comprimento da câmera vítrea dos animais da raça Nelore e da raça Gir foram 

similares aos obtidos por ultrassonografia em modo B em bovinos da raça Holandesa (1,46 ± 
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0,09 cm) e Jersey (1,62 ± 0,04 cm)27, bem como em olhos post mortem de bovinos da raça 

Angus (1,37 ± 0,09 cm)31.  
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5. CONCLUSÕES 
 

As técnicas empregadas podem ser rotineiramente utilizadas na clínica médica de 

bovinos e os resultados encontrados podem guiar os médicos veterinários que trabalham com 

essa espécie e serem utilizados em futuras pesquisas.  

Os resultados do teste produção lacrimal e tonometria não foram  diferentes entre 

as raças, podendo ser empregados como valores de referência na clínica de bovinos. O exame 

microbiológico demonstrou ser uma técnica eficaz na identificação de bactérias presentes na 

conjuntiva. Entretanto, por meio desse estudo observou-se a presença de diferentes tipos de 

bactérias entre os grupos avaliados, que podem ser decorrentes de diferenças raciais, porém, é 

um exame que pode ter seus resultados influenciado por diversos fatores, o que torna necessário 

novos estudos avaliando a flora bacteriana conjuntival de bovinos saudáveis. Os valores obtidos 

na citologia conjuntival demonstraram que a técnica de citologia pelo método de abrasão com 

escova é eficiente na avalição da celularidade cojuntival, uma vez que a colheita permite a 

obtenção de um maior número de células intermediárias e basais, quando comparada a outros 

métodos. O exame de retinografia pode ser facilmente empregado durante a realização da 

avaliação oftalmológica de bovinos, fornecendo informações importantes a respeito da 

anatomia e patologias da retina. Apesar de não ter sido percebido diferenças entre as raças é 

importante que sejam feitos mais estudos avaliando outras raças, uma vez que a literatura sobre 

o tema é escassa para bovinos. A ultrassonografia em modo B se mostrou eficaz para a avaliação 

e biometria das estruturas oculares, sendo uma técnica de grande valia em casos de opacidade 

ocular. A técnica permitiu concluir que o tamanho das estruturas do bulbo ocular de Nelores 

são menores quando comparadas aos bovinos da raça Gir. Além disso, os resultados quando 

comparados a de outros autores corroboram com a literatura, demonstrando que a idade também 

pode influenciar no tamanho das estruturas ocular. Dessa forma, observa-se a necessidade de 

mais estudos comparando raças em diferentes idades. 
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CAPÍTULO 3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A oftalmologia veterinária é uma especialidade promissora. Muitos médicos 

veterinários ainda detêm pouco conhecimento sobre esta área. Porém, felizmente, vem sendo 

cada vez mais estudada e, com isso, tem evoluído ao longo dos anos. Dessa forma, tem surgido 

novas técnicas e tratamentos que visam proporcionar aos animais uma melhor qualidade de 

vida. Porém, devido ao alto custo dos equipamentos utilizados na oftalmologia poucos médicos 

veterinários possuem acesso a eles, o que resulta em um número reduzido de especialistas na 

área.  

O olho é um órgão complexo constituído por várias estruturas importantes com 

características próprias que proporcionam aos animais domésticos maiores chances de 

sobrevivência e uma melhor qualidade de vida ao animal. Entretanto, várias enfermidades 

podem acometer as estruturas oculares, trazendo grandes prejuízos a saúde animal. Logo, o 

conhecimento dos métodos diagnósticos disponíveis permite ao médico veterinário identificar 

corretamente e precocemente e, dessa forma, obter um resultado clínico bem-sucedido. 

A realização correta e ordenada do exame oftalmológico pode prover um 

diagnóstico rápido e preciso de várias enfermidades oculares. Ainda, se realizado juntamente 

com o exame físico de rotina, pode fornecer em importantes informações sobre todo o 

organismo, uma vez que uma alteração ocular pode ocorrer em decorrência de uma enfermidade 

primária que possa estar acometendo outros sistemas do organismo. Mas, para que um 

profissional consiga realizar um exame de qualidade é necessário conhecer sobre os principais 

métodos diagnósticos disponíveis, além da realização de um treinamento técnico adequado, 

principalmente no que se refere ao manuseio de equipamentos específicos. 

A bovinocultura é um setor de grande importância para a economia do país e do 

estado e que está em constante crescimento. Sabe-se que as enfermidades oculares podem 

resultar em consideráveis perdas de produção, principalmente quando grupos grandes de 

animais são acometidos. No entanto, na clínica de bovinos a literatura ainda é bem escassa, o 

que dificulta o diagnóstico das oftalmopatias, uma vez que não se conhece quais são os 

parâmetros normais para diversos exames oftalmológicos nas diferentes raças e idades. A falta 

de informação também faz com que oftalmologia seja uma especialidade pouco difundida 

entres os médicos veterinários que trabalham com essa espécie.  

Pela importância do assunto, acredita-se que todas as informações e estudos sobre 

os olhos e seu funcionamento ajudam a difundir a oftalmologia, aumentam a procura por 

palestras e cursos e o interesse dos médicos veterinários por esta área, além de auxiliá-los na 
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rotina clínica e cirúrgica. A disponibilização de equipamentos modernos e o uso de tecnologias 

avançadas representam novas perspectivas para a oftalmologia veterinária. Logo, informações 

sobre as técnicas de diagnóstico disponíveis atualmente, podem nortear o estudo de diferentes 

enfermidades que acometem o olho e propiciar um exame clinico apropriado, além de contribuir 

para a popularização da área dentro da clínica e cirurgia dos animais domésticos. 

O estudo buscou a realização de uma avalição oftalmológica dos bovinos da raça 

Nelore e Gir. Os exames empregados foram executados sem maiores dificuldades e sem causar 

desconforto aos animais. Os resultados obtidos podem auxiliar os médicos veterinários no 

diagnóstico de oftalmopatias de bovinos e em novas pesquisas. Ainda, os exames utilizados 

nesse estudo podem ser empregados rotineiramente na clínica de bovinos. 

 

	

	


