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INTRODUÇÃO: A úlcera indolente corresponde a uma erosão da camada epitelial da córnea
que não responde adequadamente ao tratamento clínico (LEDBETTER; GILGER, 2013).
Estudos sugerem a predisposição a cães de meia idade, sendo os machos os mais diagnosticados
(GELATT, 2003). Os sinais clínicos observados incluem blefarospasmo, lacrimejamento,
secreção, fotofobia e dor ocular. O diagnóstico ocorre por meio de exame clínico com foco de
luz e magnetização. Para avaliar a integridade da córnea deve-se aplicar o colírio de
fluoresceína 1% (HVENEGAARD et al., 2010). O tratamento preconizado é a ceratotomia em
grade e o uso de colírios, a fim de auxiliar na cicatrização (VIANA, 2013). Diante da
peculiaridade da doença, visto tratar-se de uma úlcera superficial de resolução cirúrgica, o
objetivo do relato é descrever um caso de úlcera indolente em um cão, proporcionando melhor
entendimento sobre a patologia. MATERIAIS E MÉTODOS: O relato de caso descreve um
cão, macho, da raça Shih Tzu e nove anos de idade, com histórico de tratamento clínico sem
sucesso, há cerca de um mês, para uma úlcera corneana. Após exame oftalmológico, o
diagnóstico de ulceração indolente foi confirmado e dessa forma, encaminhou-se o paciente ao
procedimento cirúrgico de ceratotomia em grade, seguido de flape de recobrimento de terceira
pálpebra. Também foi instituido suporte medicamentoso a base de colírios: antibiótico (Zymar,
4x dia), antiiflamatório não esteroidal (Cetrolac, 2x dia), lubrificante (Hyabak, 4x dia) e EDTA
0,35% (4x dia). Após 14 dias, o flape de terceira pálpebra foi desfeito, e perante ao teste de
fluoresceína obteve-se resultado negativo para ulceração. RESULTADOS E DISCUSSÕES:
Diante a literatura e aos fatos apresentados nesse relato, comprova-se a maior prevalência da
doença em cães machos, de meia idade. O diagnóstico deve-se a exames oftalmológicos, a
aplicação do colírio de fluoresceína 1% e ao histórico do paciente, assim como realizado. O
tratamento de ceratotomia em grade, apresenta alta taxa de sucesso terapêutico
(HVENEGAARD et al., 2010) e mostrou-se eficaz. A doença tem caráter reincidente, porém o
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paciente não apresentou sinais de recidiva até o momento, cerca de um ano do procedimento
(GELATT; SAMUELSON, 1982; NIYO; BETTS, 1989). CONCLUSÃO: A técnica cirúrgica
de ceratotomia em grade em associação ao flape de terceira pálpebra e manejo clínico com
colírios, expressou-se eficiente no tratamento de úlcera indolente em um cão da raça Shih Tzu.
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