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Estudo das lesões corneanas provocadas por laser de  dióxido de 

carbono em animais de companhia 

 

 

Resumo: O presente estudo teve como objectivos explorar o comportamento da córnea 

quando lhe é incidida radiação laser de dióxido de carbono, verificar as características das 

lesões obtidas, as alterações observadas quando se varia potência, tempo de incidência da 

radiação laser e distância desta à córnea, e o uso potencial desta técnica no tratamento de 

queratopatias com expressão clínica em oftalmologia veterinária. 

Foram promovidas 245 lesões na córnea de olhos não enucleados de animais mortos. 

Observou-se que este tipo de radiação laser promoveu a eliminação de uma ou mais 

camadas da córnea. As lesões resultantes constituíram úlceras mais ou menos profundas. A 

radiação laser produziu diversos tipos de lesões, sendo a queimadura da córnea uma delas. 

Deste modo, devido à natureza delicada da córnea e a uma margem de erro muito pequena, 

a selecção das variáveis utilizadas é critica. 

Este estudo não pôde prever como a lesão da córnea se comportará in vivo e qual a sua 

evolução cicatricial. No entanto, obtiveram-se algumas lesões com interesse de poderem ser 

aplicadas. Sendo um estudo preliminar, investigações adicionais que avaliem os efeitos 

agudos e crónicos são necessários antes que a técnica possa ser recomendada. 
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Study of corneal injuries induced by carbon dioxide  laser  

in small animals 

 

 

Abstract: The objectives of the study were to determine the response of the corneal tissue 

upon the incidence of carbon dioxide laser radiation, analyse the obtained lesions and the 

change in their characteristics when parameters like radiation power, duration of incidence 

and distance between source of radiation and cornea were modified, and to assess the 

technique’s potential value in the treatment of keratopathies with clinical relevance in 

veterinary medicine, such as pigmentary keratitis. 

245 lesions were induced in corneas of non-enucleated eyes of dead bodies of animals. 

The incidence of laser radiation eliminated several corneal layers, creating corneal ulcers 

with more or less depth. Different types of lesion were obtained, some of them apparently 

pose a greater deal of problem in terms of their potential to heal (corneal burns). Therefore, 

to avoid these lesions, the selection of operating parameters is critical. 

It’s not the purpose of this study to predict the behaviour of these laser-induced lesions in 

vivo. Some of the obtained ulcers seem manageable in terms of their cicatrisation and 

medical applications. 

This preliminary study should be a point of departure for further investigations to estimate the 

acute and chronic effects of this technique, prior to its application in clinical practice. 
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1. Introdução Geral 

 

Esta dissertação tem como base um estágio curricular de fim de curso com duração de 6 

meses, que se iniciou no dia 3 de Dezembro de 2007 e com término no dia 3 de Junho de 

2008. O estágio foi realizado no Hospital Veterinário de São Bento (HVSB) em Lisboa e foi 

dividido em duas componentes: uma componente prática e uma componente experimental 

(da qual resultou este trabalho). 

A presente dissertação visa a obtenção do grau de Mestre em Medicina Veterinária segundo 

o Regulamento do Mestrado Integrado em Medicina Veterinária.  

 

1.1. Resumo das Actividades Realizadas: 

 

As actividades da componente prática foram divididas entre as áreas de consulta, 

internamento, cirurgia e laboratório (ver anexo 1). 

Os canídeos constituíram a espécie animal mais observada, seguindo-se os felídeos. Os 

animais exóticos surgiram em pequena proporção.   

O Hospital está aberto 24 horas por dia, tendo horário de consultas externas e urgências. 

Nesta área tive possibilidade de assistir a consultas em diversas áreas. Acompanhei e 

auxiliei os vários médicos veterinários do Hospital e tive oportunidade de observar diferentes 

abordagens ao paciente e cliente. Auxiliei na execução do exame físico, exames 

complementares, contenção e, no caso do animal requerer internamento, no processo de 

internar o animal. 

A área de internamento consistiu no acompanhamento de todo o processo de internamento 

do animal: seguimento diário do caso, diagnóstico clínico e decisões terapêuticas. Foi 

realizada a monitorização de todos os animais, incluindo a instituição e avaliação da 

terapêutica, execução de exames complementares necessários, trabalho diário de 

enfermagem, avaliação e desinfecção de suturas, avaliação e realização de pensos. No 

internamento tive ainda a oportunidade de efectuar procedimentos clínicos como a 

cateterização, recolhas sanguíneas, transfusões sanguíneas, algaliação, colocação de 

sonda esofágica, punção de medula, recolha de urina por cistocentese e de líquidos por 

toracocentese e abdominocentese ecoguiada. 

Das áreas clínicas observadas nas consultas e internamento, a mais frequente foi a 

gastroenterologia. De seguida surgiu a oftalmologia, provavelmente por eu ter dispensado 

uma atenção especial a esta área. Outra área que surgiu com elevada frequência foi a 

nefrologia e urologia, com destaque para a insuficiência renal crónica e a urolitíase, 

especialmente nos felinos. As neoplasias também se destacaram bastante, principalmente 

as neoplasias mamárias. Seguiu-se a área de ortopedia e traumatologia, maioritariamente 

as fracturas, e a patologia do aparelho reprodutor, com especial relevância as piómetras. A 
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dermatologia, apesar de ser uma área normalmente muito frequente, não foi das áreas 

clínicas que mais observei.  

Na área da cirurgia tive como funções receber os animais para a cirurgia, cateterização e 

realização de análises pré-cirúrgicas, preparação e organização da sala para cirurgia, 

preparação do animal incluindo administração da pré-medicação anestésica, indução da 

anestesia, entubação do animal, tricotomia, desinfecção da zona e monitorização 

anestésica. Tive oportunidade de efectuar, sob supervisão, algumas cirurgias básicas como 

orquiectomias em gatos, ovariohisterectomia (OVH) numa gata e destartarizações. Participei 

ainda em algumas cirurgias como ajudante.  

As principais cirurgias observadas foram as orquiectomias, principalmente em gatos; as 

OVH, electivas e por piómetras; e as reduções de fracturas. A cirurgia odontológica também 

surgiu com bastante frequência. 

Os blocos de laboratório foram realizados no laboratório de análises clínicas do HVSB e 

consistiu na realização de análises de urina tipo II (exame físico, exame bioquímico e exame 

de sedimento), esfregaços de sangue e sua observação ao microscópio, contagem de 

reticulócitos, testes de compatibilidade sanguínea, análises bacteriológicas – culturas e 

testes de sensibilidade a antibióticos (TSA), cultura de fungos (DTM), observação ao 

microscópio de citologias, punções de medula e líquidos de derrame. 

Os exames complementares de que o Hospital dispõe incluem: análises sanguíneas 

(hemograma, bioquímicas, provas de coagulação e ionograma), radiografias, ecografia 

abdominal e torácica (ecocardiografia), endoscopia e electrocardiografia. Os exames 

complementares foram realizados em número elevado, sendo impossível quantificá-los. 
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2. Objectivos 

 

Este trabalho teve por objectivos explorar o comportamento da córnea quando lhe é incidido 

radiação laser de dióxido de carbono, verificar quais as características das lesões obtidas e 

quais as alterações observadas quando se varia a potência, o tempo de incidência da 

radiação laser e a distância à córnea. 

Pretende-se ainda averiguar a existência de lesões interessantes para aplicações clínicas 

futuras, nomeadamente na resolução de queratite pigmentar superficial (remoção de 

pigmento superficial da córnea) que comprometa a visão do animal. Entenda-se por lesão 

interessante para este efeito, aquela que afecta o estroma corneal tão minimamente quanto 

possível, não altera significativamente a topografia da córnea e, ao mesmo tempo, permite 

alcançar o objectivo cirúrgico, aparentando macroscopicamente e a priori ser facilmente 

cicatrizável com o mínimo de complicações. 
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3. Revisão Bibliográfica 

 

3.1. Generalidades do Globo Ocular 

 

O olho é um órgão fotossensível complexo que atingiu um alto grau de evolução, permitindo 

uma análise da forma dos objectos, cor e intensidade de luz reflectida (Junqueira & 

Carneiro, 1999).  

 

3.1.1. Anatomia e fisiologia do globo ocular  

O globo ocular, representado na figura 1, é constituído pelas túnicas oculares, pelo 

cristalino, pelas câmaras oculares anterior e posterior e pela câmara vítrea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estruturas do globo ocular. Adaptado de: Junqueira, L.C., 

Carneiro, J. (1999). Histologia Básica. (9ª edição). Rio de Janeiro: Editora 

Guanabara Koogan S.A. 
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As túnicas oculares estão dispostas concentricamente e são três: 

1. A túnica fibrosa externa é a de maior consistência e dá forma e protecção ao globo ocular 

(Fernandéz, Lar, Fernandéz & Aguilera, 2008). É constituída por: 

• Esclerótida ou esclera: membrana fibrosa, branca, muito resistente, que protege os 

tecidos intraoculares (Fernandéz et al., 2008). É constituída por fibras de colagénio e 

elásticas (Sisson & Grossman, 1986). 

• Córnea: constitui o sexto anterior da túnica fibrosa. 

O limbo esclerocorneano constitui a zona de transição entre a esclera (fibrosa e opaca) e a 

córnea (homogénea e transparente), e é marcado interna e externamente por uma 

depressão rasa (Young & Heath, 2000). O limbo é altamente vascularizado (Junqueira & 

Carneiro, 1999). 

A túnica fibrosa externa contém terminações nervosas sensíveis à dor e não possui vasos 

sanguíneos (Fernandéz et al., 2008). 

2. A túnica vascular média, também designada por úvea, é caracterizada pela presença de 

vasos sanguíneos e células pigmentadas. As fibras nervosas encontram-se em todas as 

porções, com excepção da íris (Sisson & Grossman, 1986). 

• Coróide: situada entre a esclera e a retina, é composta por fibras elásticas, vasos 

sanguíneos e tecido conjuntivo pigmentado (Sisson & Grossman, 1986). 

Desempenha um papel importante de nutrição da retina e tem função reguladora da 

temperatura ocular (Junqueira & Carneiro, 1999; Fernandéz et al., 2008). A parte 

posterior da coróide apresenta (excepto no suíno e no Homem) uma superfície 

triangular, avascular denominada tapetum lucidum (tapete lúcido), este é composto 

por um arranjo organizado de células que contém zinco e riboflavina, capaz de 

reflectir a luz através de fotoreceptores. O tapete aumenta a sensibilidade visual. A 

cor do tapete lúcido apresenta-se entre o verde, o azul e o amarelo e varia com a 

espécie, raça e idade (PeifferJr & Petersen-Jones, 2001; Petersen-Jones & Crispin, 

2002; Sisson & Grossman, 1986). 

• Corpo ciliar: é uma dilatação da coróide ao nível do cristalino (Junqueira & Carneiro, 

1999). O corpo ciliar tem importantes funções metabólicas, está envolvido na 

produção e drenagem do humor aquoso (Petersen-Jones & Crispin, 2002). Entre o 

corpo ciliar e a esclera encontra-se o músculo ciliar liso do qual se estendem as 

fibras suspensoras que mantêm o cristalino no seu lugar (Junqueira & Carneiro, 

1999). 

• Íris: é um prolongamento membranoso da coróide que se dirige para a região central 

e anterior do olho, cobrindo parte do cristalino e limitando uma abertura central, a 

pupila. A sua superfície anterior é irregular, apresentando fendas e elevações, em 

contraste com a superfície posterior que é lisa. A íris divide o espaço entre a córnea 

e o cristalino em câmara anterior e posterior. Estas câmaras estão preenchidas pelo 
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humor aquoso, sendo a comunicação entre as 

câmaras feita através da pupila. A 

consequência desta relação anatómica é a 

possibilidade de sinéquias da íris anteriores ou 

posteriores (Junqueira & Carneiro, 1999). As 

sinéquias são aderências da íris a outras 

estruturas do olho que se formam como 

resultado da inflamação da íris. A sinéquia 

anterior da íris é a aderência da íris à córnea e 

é uma complicação comum de lesões 

penetrantes da córnea. A fotografia 1 

exemplifica um olho com uma sinéquia 

anterior da íris. A sinéquia posterior da íris é a 

aderência da íris ao cristalino e é uma sequela comum de uveite (Petersen-Jones & 

Crispin, 2002). A íris é a porção da túnica média que é fortemente pigmentada. A 

abundância de melanócitos ou células pigmentares com melanina em várias porções 

do olho têm a função de impedir a entrada de luz estranha ao processo de formação 

de imagem. Os melanócitos da íris são responsáveis pela cor dos olhos, que espelha 

a coloração da íris. Quando um animal tem poucas células pigmentares na íris, a luz 

reflectida aparece-nos como azul. À medida que aumenta a quantidade de melanina, 

a cor da íris passa a cinza, a verde e a castanho. Nos animais albinos não há 

melanina e a cor rosa é devido à reflexão da luz incidente nos vasos sanguíneos da 

íris. A íris apresenta, na sua espessura, feixes de fibras musculares lisas com origem 

no músculo ciliar, responsáveis pelos reflexos pupilares (Junqueira & Carneiro, 

1999). O músculo esfíncter e dilatador da pupila regulam a quantidade de luz que 

entra no olho através da pupila. O músculo esfíncter da pupila é enervado por fibras 

parassimpáticas, sendo responsável pela miose. A forma da pupila em miose é 

circular no cão, enquanto que no gato apresenta a forma de uma fenda vertical. O 

músculo dilatador da pupila é enervado por fibras simpáticas e é responsável pela 

midríase, tendo neste caso a pupila forma circular tanto no cão como no gato 

(Petersen-Jones & Crispin, 2002). 

3. A túnica nervosa ou interna é constituída principalmente por tecido nervoso e é formada 

pela retina (Junqueira & Carneiro, 1999). 

• Retina: constitui a camada interna do globo ocular, é do tipo neurosensorial e origina-

se de uma evaginação do diencéfalo, mantendo-se ligada ao cérebro pelo nervo 

óptico. A retina é onde se inicia o processo da visão, sendo a parte especializada do 

sistema nervoso destinada a recolher, elaborar e transmitir as sensações visuais. 

Histologicamente a retina é constituída por 10 camadas mas é possível dividi-la em 

Fotografia 1. Sinéquia anterior da 

íris, sequela de úlcera perfurante 

da córnea. Gaby, felídeo, fêmea, 

Siamês, 1 ano. HVSB 09.05.2008 

(original). 
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duas, o epitélio pigmentar da retina (mais externo) e a camada fotossensível. A 

porção anterior desta última contém os elementos nervosos e é chamada a parte 

óptica da retina. A camada pigmentar da retina está fortemente unida à coróide, mas 

fixa-se fracamente à camada sensível. É nesta união frouxa (região de contacto do 

epitélio pigmentar com a camada fotossensível) que ocorre o descolamento da 

retina. A retina termina ao nível do corpo ciliar e da íris. O ponto de entrada do nervo 

óptico na porção posterior do globo ocular surge de forma redonda ou oval. A 

vascularização da retina é feita pela artéria e veia central da retina que penetram ao 

nível do disco óptico variando o padrão de distribuição destes vasos com a espécie 

(Fernandéz et al., 2008; Junqueira & Carneiro, 1999; Sisson & Grossman, 1986). 

O cristalino ou lente é transparente, tem forma biconvexa e apresenta grande convexidade, 

que diminui progressivamente com a idade. É constituído por fibras de colagénio, que se 

apresentam sob a forma de elementos prismáticos finos e longos. Estas são células 

altamente diferenciadas, derivadas das células originais do cristalino embrionário. O 

cristalino é mantido em posição por um sistema de fibras orientadas radialmente, 

denominada zônula ciliar, que se inserem de um lado na cápsula do cristalino e do outro no 

corpo ciliar. Este sistema é importante no processo de acomodação do cristalino, uma vez 

que permite focalizar objectos próximos e distantes por mudança na curvatura do cristalino, 

por acção dos músculos ciliares. Assim quando o olho está a ver objectos distantes, o 

cristalino é mantido traccionado pela zônula ciliar num plano vertical ao eixo óptico. Pelo 

contrário, quando o animal foca um objecto próximo, parte do músculo ciliar contrai-se 

promovendo um deslocamento da coróide e do corpo ciliar para a região anterior do olho. A 

tensão exercida pela zônula é relaxada e o cristalino fica mais espesso e, deste modo, o 

objecto fica focado (Junqueira & Carneiro, 1999). O cristalino é ainda constituído pelo 

epitélio subcapsular, que apenas existe na face anterior do cristalino. O epitélio subcapsular 

utiliza glucose, que é difundida para dentro do cristalino a partir do humor aquoso, sendo 

convertida em ácido láctico. Na diabetes mellitus, há acumulação de sorbitol dentro do 

cristalino, resultando na entrada de água por osmose que leva a edema das fibras do 

cristalino e ruptura, perdendo-se a transparência e 

formando-se a situação clínica denominada 

catarata diabética (PeifferJr & Petersen-Jones, 

2001). Um exemplo desta situação encontra-se na 

fotografia 2. 

A câmara anterior do globo ocular encontra-se 

entre a córnea e a íris e comunica com a câmara 

posterior pela pupila. A câmara posterior é um 

pequeno espaço anular, triangular em secção 

transversa, que é envolvido à frente pela íris e na 

Fotografia 2. Catarata por diabetes 

mellitus. Kika, canídeo, fêmea, 

Caniche, 11 anos. HVSB 19.05.2008 

(original). 
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periferia pelo cristalino e suas fibras (Sisson & Grossman, 1986). 

A câmara vítrea está situada entre o cristalino e a retina e contém o corpo vítreo. Este tem 

aspecto de gel claro, transparente, apresenta no seu interior fibras de colagénio e é 

constituído principalmente por água (99%) (Junqueira & Carneiro, 1999). 

 

3.1.2. Órgãos acessórios do globo ocular  

Os órgãos acessórios do globo ocular são a órbita, as pálpebras, o sistema lacrimal, a 

conjuntiva, as fáscias orbitarias e os músculos do bulbo ocular. 

As pálpebras proporcionam protecção adicional e encontram-se sobre as superfícies 

expostas do olho. Devido à sua capacidade de encerrar, representam um factor importante 

na protecção do globo ocular contra agentes externos como a luz, o calor, o frio, o pó, etc. 

Além disso, os seus contínuos movimentos, asseguram uma hidratação constante da 

superfície ocular. Os bordos das pálpebras têm pestanas e contém pequenas glândulas – 

glândulas de Meibomius (Fernandéz et al., 2008; Junqueira & Carneiro, 1999). 

O aparelho lacrimal, em destaque na figura 2, é 

composto pela glândula lacrimal principal e 

acessória, pela glândula da terceira pálpebra, 

pelas glândulas de Meibomius, pelas células 

conjuntivais caliciformes, pelos pontos lacrimais 

superior e inferior, pelos canalículos lacrimais 

superior e inferior e pelo ducto nasolacrimal. A 

glândula lacrimal principal encontra-se em 

posição dorsolateral ao olho e as suas secreções 

são expelidas, através de diversos pequenos 

ductos secretórios, no saco conjuntival 

dorsolateral. A glândula da terceira pálpebra 

encontra-se na base da cartilagem em forma de 

T que suporta a terceira pálpebra ou membrana 

nictitante (localizada na face ventromedial do 

olho). As secreções destas duas glândulas 

juntam-se no saco conjuntival inferior (Cárter & Colitz, 2003). O aparelho lacrimal tem papel 

protector e nutritivo, excreta constantemente a película lacrimal, que se estende sobre a 

superfície exposta do olho arrastando as impurezas para os canalículos lacrimais, e mantém 

húmidos a córnea, a conjuntiva e os sacos conjuntivais (Fernandéz et al., 2008).  

A conjuntiva é a membrana mucosa que reveste a esclera e a superfície interna das 

pálpebras (Junqueira & Carneiro, 1999). A função da conjuntiva é também de protecção, 

tanto mecânica (epitélio e secreções) como por meio de fenómenos inflamatórios 

(Fernandéz et al., 2008). 

Glândula de 
Meibomius 

Canalículos 
Lacrimais 

Ducto 
Nasolacrimal 

Pontos Lacrimais 

Figura 2. Desenho representativo das 

glândulas oculares e seus anexos. 

Adaptado de: Answers.com (2008). 

Lacrimal. Acedido em Abr. 27, 2008, 

disponível em: 

http://www.answers.com/topic/lachrymal 

Glândula Lacrimal Principal 
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3.2. Córnea 

 

3.2.1. Embriologia 

A córnea deriva da superfície da ectoderme e mesênquima. Presume-se que o epitélio da 

córnea deriva da superfície da ectoderme. Há secreção de um estroma primário acelular 

constituído por fibras de colagénio e glicosaminoglicanos. As células da crista neural migram 

entre a superfície da ectoderme e a papila óptica em direcção à futura câmara anterior para 

formar o estroma secundário e endotélio da córnea, bem como muitas estruturas do ângulo 

iridocorneal, estroma da íris e músculo ciliar. O estroma secundário consiste em fibras de 

colagénio do tipo I e fibronectina secretada pelo desenvolvimento de queratócitos. No 

entanto muita da fibronectina perde-se durante o desenvolvimento seguinte (Petersen-Jones 

& Crispin, 2002). 

 

3.2.2. Anatomia e histologia  

A córnea constitui o sexto anterior da túnica fibrosa e em situações normais apresenta-se 

transparente e lisa. 

Nos animais domésticos a córnea é elíptica, de modo que o seu diâmetro horizontal é maior 

que o diâmetro vertical. A espessura da córnea é menor que 0,7 milímetros (mm) tanto no 

cão (Gilger et al., 1991) como no gato (Schoster et al., 1995). A córnea dos cães e dos 

bovinos é mais espessa no centro, e a córnea dos equinos e dos gatos é mais espessa na 

zona do limbo. Apesar da sua aparência frágil, a córnea é uma membrana muito resistente 

(Petersen-Jones & Crispin, 2002; Slatter, 2001). 

A curvatura da córnea pode ter um raio diferente do resto do globo ocular, o que pode ser 

especialmente percepcionado em bovinos e em algumas raças braquicefálicas, nos casos 

em que parece haver protrusão do globo da órbita. A curvatura da córnea e a forma 

arredondada do bulbo ocular são mantidos pelo humor aquoso nas câmaras anterior e 

posterior (Sisson & Grossman, 1986). 

A córnea é o principal meio de refracção do olho e foca uma imagem sobre a retina, a 

capacidade de focagem da córnea depende sobretudo do raio de curvatura da sua 

superfície externa (Young & Heath, 2000).   

A córnea é desprovida de vasos sanguíneos e tecido linfóide, excepto na periferia (no 

limbo), mas apresenta um plexo nervoso bem desenvolvido (Petersen-Jones & Crispin, 

2002; Sisson & Grossman, 1986). A enervação da córnea provém do ramo oftálmico do 

trigémeo (Álvaro & Alonso-Alegre, 2004). Ao chegar à córnea as fibras nervosas perdem a 

mielina e distribuem-se em forma de plexo pelo epitélio e membrana de Bowman (Junqueira 

& Carneiro, 1999). 

A superfície anterior da córnea é banhada pela película lacrimal précorneal. A película 

lacrimal consiste em lípidos produzidos pelas glândulas de Meibomius das pálpebras, uma 
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camada aquosa produzida principalmente pela glândula lacrimal e pela glândula da terceira 

pálpebra, e mucina produzida pelas células conjuntivais caliciformes e por células epiteliais 

da córnea. A camada aquosa da película lacrimal é a mais importante e é produzida em 

grande quantidade. A camada aquosa fornece oxigénio e nutrientes e remove os resíduos 

do metabolismo da superfície da córnea. A protecção antibacteriana é assegurada por 

imunoglobulinas produzidas localmente (principalmente Imunoglobulina A), lisozima que 

dissolve as paredes bacterianas e lactoferrina. A mucina contribui para fixar a película 

lacrimal à superfície da córnea e actua como um filtro, prendendo e removendo partículas 

estranhas para o saco conjuntival inferior que posteriormente são conduzidas para a 

comissura medial, de forma a serem eliminadas do olho. A mucina proporciona ainda um 

meio de adsorção para as imunoglobulinas. Os lípidos impedem a evaporação do 

componente aquoso, permitem uma distribuição mais homogénea da película lacrimal e 

limitam o fluxo de lágrimas a partir das margens palpebrais. A película lacrimal mantém a 

superfície lisa para a refracção de luz, protege 

e nutre a córnea (Cárter & Colitz, 2003; 

Morreale, 2003). 

A anatomia microscópica da córnea, em corte 

transversal, consiste em cinco camadas, que 

podem ser observadas na figura 3. 

1. O epitélio, cuja microfotografia pode ser 

observada na figura 4, constitui a superfície 

externa da córnea. É estratificado, 

pavimentoso, não queratinizado (Junqueira & 

Carneiro, 1999), constituído por cinco a vinte 

camadas de células (Sisson & Grossman, 

1986) e portanto, de espessura variável. O 

epitélio contém numerosas terminações 

nervosas livres, o que explica a grande 

sensibilidade da córnea. As células basais do 

epitélio contêm núcleo, mitocôndrias e 

complexo de Golgi, e estão associadas à 

membrana basal por hemidesmossomas. 

Habitualmente são observadas mitoses na 

camada basal do epitélio, o que reflecte a sua 

elevada capacidade de regeneração. O 

epitélio renova-se a cada 7 dias. Quando uma 

célula basal se divide, as células filhas são 

forçadas em direcção à superfície, e 

Figura 3. Microfotografia de corte 

transversal da córnea. Adaptado de: 

Young, B., Heath, J.W. (2000). Wheater 

Histologia Funcional: Texto e Atlas em 

Cores. (4ª edição). Rio de Janeiro: Editora 

Guanabara Koogan S.A. 

Legenda: Ep - Epitélio; BM - Membrana de 

Bowman; SP - Substância própria ou 

estroma; DM - Membrana de Descemet; 

En - Endotélio. 



 11 

gradualmente perdem os seus organelos. As células mais superficiais do epitélio da córnea 

apresentam microvilosidades que mergulham na película lacrimal précorneal (Junqueira & 

Carneiro, 1999; Slatter, 2001). O epitélio constitui uma barreira muito eficaz aos 

microorganismos (Álvaro & Alonso-Alegre, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A membrana de Bowman pode não ser distinta em todas as espécies. Está mais 

intimamente ligada ao estroma e é considerada como uma parte deste (Sisson & Grossman, 

1986). 

3. O estroma ou substância própria compreende a maior parte da córnea e é constituído por 

múltiplas camadas (lamelas) de fibras de colagénio. Cada camada de fibras está orientada 

paralelamente (Junqueira & Carneiro, 1999). As fibras são de tamanho uniforme e 

estendem-se em toda a espessura da córnea, do “limbo para o limbo”, de modo a produzir 

firme coesão (Crispin, 2005; Petersen-Jones & Crispin, 2002). Esta disposição regular das 

fibras de colagénio do estroma mantém a transparência da córnea (Slatter, 2001). O espaço 

entre as lamelas é ocupado por uma substância fundamental gelatinosa constituída por 

proteoglicanos, glicosaminoglicanos e glicoproteínas. Entre as várias camadas de fibras de 

colagénio encontram-se fibroblastos (queratócitos). Os fibroblastos são capazes de 

sintetizar colagénio, glicoproteínas e glicosaminoglicanos da substância fundamental. O 

tempo de substituição das fibras de colagénio varia com a espécie e é maior com a idade 

(Slatter, 2001). Outras células, como leucócitos, linfócitos e macrófagos, são menos comuns 

numa córnea normal de um animal adulto. No entanto, se houver uma agressão, são 

encontradas no estroma, os fibroblastos são activados e há produção de fibras de colagénio 

não transparentes (Crispin, 2005; Petersen-Jones & Crispin, 2002; Slatter, 2001). 

4. A membrana de Descemet, cuja microfotografia pode ser observada na figura 5, é 

homogénea, constituída por tecido elástico e é produzida pelo endotélio da córnea 

(Petersen-Jones & Crispin, 2002). A membrana de Descemet aumenta com a idade e é a 

membrana mais resistente da córnea (Fernandéz et al., 2008). A membrana de Descemet 

não cora com a fluoresceína (Slatter, 2001). 

 

Figura 4. Microfotografia do epitélio corneano. Adaptado de: Junqueira, L.C., 

Carneiro, J. Histologia Básica. (9ª edição). Rio de Janeiro: Editora Guanabara 

Koogan S.A. 
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5. O endotélio, também observado na figura 5, consiste em uma única camada de células 

aplanadas, está em contacto directo com o humor aquoso da câmara anterior e é importante 

na transparência da córnea ao impedir a hidratação excessiva (responsável por manter o 

equilíbrio hídrico), que resultaria na sua opacidade (Sisson & Grossman, 1986; Young & 

Heath, 2000). Devido à sua grande actividade metabólica, as células do endotélio contém 

numerosas mitocôndrias e abundante retículo endoplasmático liso e rugoso (Slatter, 2001). 

O poder de replicação do endotélio diminui cedo na maioria dos mamíferos, constituindo o 

coelho uma excepção (Petersen-Jones & Crispin, 2002). Quando as células do endotélio 

morrem são substituídas por células vizinhas, de modo a preencherem a lacuna. 

Consequentemente o endotélio fica mais fino e a espessura da membrana de Descemet 

aumenta (Crispin, 2005). O endotélio de um cão jovem tem uma considerável capacidade de 

regeneração, com a monocamada a formar-se em seis semanas após uma destruição de 

90%. Com o avançar da idade o número de células do endotélio diminui. Um trauma durante 

uma cirurgia, mesmo que não seja perceptível, ou uma inflamação (ex. uveite) é de 

particular importância pois diminui o número de células endoteliais. A densidade de células 

endoteliais em cães jovens é aproximadamente de 2800/mm2. Uma descompensação da 

córnea e a incapacidade de eliminar água do estroma ocorre quando a densidade do 

endotélio desce abaixo de 500 a 800/mm2. Esta perda de endotélio corneal causa edema e 

opacidade permanente da córnea (Slatter, 2001). 

 

3.2.3. Fisiologia  

A córnea é o meio de refracção óptica mais poderoso do olho e é transparente (Slatter, 

2001). 

A transparência da córnea baseia-se em ausência de vasos e células sanguíneas, ausência 

de pigmento, controlo do conteúdo em água (estado de relativa desidratação), uma 

superfície óptica lisa (promovida pelo filme lacrimal) e um arranjo de fibras de colagénio 

altamente organizado e regular (Slatter, 2001). 

O metabolismo da glucose providencia a maioria das necessidades energéticas dos tecidos 

da córnea. Grande parte da glucose é metabolizada via ciclo de Krebs (Slatter, 2001). 

Figura 5. Microfotografia da porção posterior da córnea. As setas indicam a 

membrana de Descemet. Por baixo o endotélio. Adaptado de: Junqueira, 

L.C., Carneiro, J. Histologia Básica. (9ª edição). Rio de Janeiro: Editora 

Guanabara Koogan S.A. 
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Como a córnea é avascular, o oxigénio é fornecido de quatro formas: (1) internamente pelo 

humor aquoso, (2) pelo filme lacrimal e pela atmosfera, (3) pelo plexo capilar do limbo, (4) 

pelos capilares da conjuntiva palpebral. O endotélio recebe a maioria do seu oxigénio do 

humor aquoso, mas o oxigénio atmosférico é o maior recurso para o resto da córnea 

(PeifferJr & Petersen-Jones, 2001; Slatter, 2001). 

A água tende a entrar na córnea por uma variedade de processos. O conteúdo normal de 

água na córnea é cerca de 78% do seu peso (Fernandéz et al., 2008). O controlo da entrada 

de água é importante para a transparência da córnea. As células do endotélio são 

importantes neste processo, uma vez que removem a água do estroma para o humor 

aquoso contra o gradiente de pressão intraocular. O epitélio é também importante no 

controlo do conteúdo da água do estroma. Interferências com o fornecimento de oxigénio 

para o epitélio (por exemplo por uma lente de contacto impermeável) levam a glicólise 

anaeróbica, acumulação de ácido láctico e água, e edema da córnea. A remoção de água 

pelo epitélio e pelo endotélio é regulada pela tendência do colagénio e dos 

glicosaminoglicanos no estroma para atrair água. Tanto o endotélio como o epitélio têm 

grandes quantidades de Na+ K+ ATPase associada a uma bomba de sódio, que mantém 

uma relativa desidratação da córnea (PeifferJr & Petersen-Jones, 2001; Slatter, 2001). Se o 

epitélio da córnea for removido, entra água no estroma da película lacrimal, o que leva à 

formação de um grande edema antes que uma nova camada de epitélio tenha abrangido a 

área e o balanço de fluidos tenha sido restabelecido (Slatter, 2001). 

Alterações na quantidade de água na córnea (edema da córnea), no arranjo das fibras de 

colagénio (arranjo irregular no tecido cicatricial, ou alterações na quantidade de 

glicosaminoglicanos), na ausência de vasos sanguíneos, na superfície óptica (remoção do 

epitélio ou da película lacrimal), afectam a transparência da córnea. O efeito da alteração do 

espaço entre as fibras de colagénio pode ser demonstrado pressionando o globo ocular. Isto 

aumenta a pressão intraocular, altera a disposição das fibras de colagénio e provoca 

opacidade da córnea. Quando se liberta a pressão, a transparência da córnea retorna. Este 

mecanismo difere da opacidade que se verifica num edema da córnea, por exemplo devido 

a um aumento da pressão intraocular (glaucoma), em que a lesão do endotélio e a elevada 

pressão causam aumento da água no estroma. Neste caso, a opacidade da córnea é 

permanente (Slatter, 2001). 

 

3.2.4. Cicatrização da córnea 

O processo e a capacidade de regeneração da córnea dependem da camada lesionada:  

1. Lesão do epitélio: o epitélio da córnea tem uma grande capacidade de regeneração. 

Cerca de uma hora após a lesão ocorre uma resposta primária e as células circundantes 

deslizam para a margem da lesão de modo a cobrir a área afectada. Posteriormente 

ocorrem mitoses e a multicamada epitelial é reconstituída. Durante a cicatrização do epitélio, 
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melanócitos do limbo podem ser transportados para áreas previamente transparentes 

(Slatter, 2001). Células fagocíticas, designadamente neutrófilos, podem aceder à lesão 

através do limbo ou da película lacrimal précorneal. Toda a córnea deve estar coberta em 4 

a 7 dias, logo uma cicatrização não complicada do epitélio não deve exceder os 7 dias 

(Crispin, 2005; Petersen-Jones & Crispin, 2002). 

2. Lesão do estroma: a cicatrização do estroma é realizada com a ajuda de células epiteliais 

que preenchem o defeito, com a migração de células do limbo e pela produção de 

elementos do estroma – fibroblastos – que produzem colagénio e substância fundamental. O 

tipo de colagénio é diferente do colagénio original no tipo e orientação, logo a transparência 

da região afectada é comprometida (Petersen-Jones & Crispin, 2002). Se a lesão do 

estroma for superficial, a lesão é preenchida por células epiteliais que, tal como na 

cicatrização do epitélio, deslizam para a área afectada, ocorrendo posteriormente mitoses. 

Em lesões mais profundas do estroma, o epitélio rapidamente cobre a superfície e ocorre 

infiltração e regeneração no estroma abaixo. Como a regeneração é incompleta, a 

espessura da córnea é normalmente reduzida. Uma cicatrização não complicada do estroma 

segue um processo avascular (ver abaixo), porém em lesões infectadas ou destrutivas 

ocorre cicatrização vascular (Slatter, 2001). 

A cicatrização avascular do estroma da córnea ocorre da seguinte forma: 

- Neutrófilos infiltram e circundam a lesão. Estas células alcançam a lesão através da 

película lacrimal e dos vasos do limbo (Slatter, 2001).  

- Os queratócitos das áreas circundantes transformam-se em fibrócitos e migram para a 

área lesada onde sintetizam colagénio e glicosaminoglicanos da substância fundamental. As 

células epiteliais ajudam no processo; se estas últimas estiverem ausentes a cicatrização é 

lenta (Slatter, 2001). 

- Após 48 horas da agressão, os macrófagos invadem a lesão, removem os destroços 

celulares e transformam-se em queratócitos. As fibras de colagénio resultantes da 

regeneração do estroma são irregulares e diminuem a transparência da córnea. Em 

algumas semanas, a densidade da cicatriz diminui mas não desaparece. A resolução da 

cicatriz é maior na córnea dos bovinos e dos gatos do que nas outras espécies (Slatter, 

2001). 

Na cicatrização vascular da córnea de lesões destrutivas, a infiltração celular é mais extensa 

e a área é invadida por vasos sanguíneos com origem no plexo do limbo. Forma-se tecido 

de granulação de onde resulta uma cicatriz mais densa do que na cicatrização avascular. 

Eventualmente os vasos sanguíneos colapsam, mas não desaparecem, ficando como 

“vasos fantasmas”, sendo visíveis ao microscópio. Se a inflamação se repetir numa fase 

posterior, estes “vasos fantasmas” podem rapidamente criar a aparência clínica de uma 

inflamação severa. As irregularidades na superfície da córnea são preenchidas por reacção 
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do epitélio. Os nervos lesionados da córnea regeneram gradualmente e a sensibilidade volta 

à área afectada (Slatter, 2001). 

2. Ruptura da membrana de Descemet: a ruptura da membrana de Descemet é seguida 

pela retracção desta, uma vez que é elástica. Pode ocorrer regeneração da membrana de 

Descemet por migração de células do endotélio para a área afectada (Petersen-Jones & 

Crispin, 2002). A ruptura da membrana de Descemet constitui uma urgência oftálmica 

(PeifferJr & Petersen-Jones, 2001). 

3. Lesão do Endotélio: O endotélio é um tecido muito delicado, se houver uma lesão grande 

normalmente resulta em opacidade permanente da córnea. A capacidade de regeneração 

do endotélio varia com a espécie, sendo que em muitas a capacidade regenerativa está 

praticamente ausente (Crispin, 2005; Slatter, 2001). 

 

3.2.5. Efeitos dos corticosteróides na cicatrização  da córnea  

Os corticosteróides inibem a regeneração epitelial, a infiltração de células inflamatórias, a 

actividade fibroblástica e a regeneração endotelial. O risco de infecção é altamente 

aumentado. O seu uso não é recomendado excepto em indicações específicas (exemplo 

(ex.): queratopatias imunomediadas, depois de uma cirurgia intraocular, queratectomia) 

(Slatter, 2001). 

 

3.2.6. Respostas da córnea às agressões  

Apesar de existirem numerosas queratopatias, a maioria das lesões com importância clínica 

exibem uma das seguintes reacções: 

1. Edema: resulta da acumulação de excesso de fluído no estroma. O fluído acumula-se 

quando as funções de regulação de epitélio e/ou endotélio estão alteradas (Slatter, 2001). A 

alteração do epitélio ou endotélio pressupõem um 

desequilíbrio no estado de hidratação corneal, 

acumulando-se água no epitélio e/ou estroma que 

leva à desorganização da estrutura lamelar do 

estroma com consequente perda da 

transparência. O edema pode ser localizado ou 

difuso (Álvaro & Alonso-Alegre, 2004). No caso do 

edema difuso ou generalizado, ao exame clínico 

da córnea, observa-se o clássico “olho azul” 

(Slatter, 2001), exemplificado na fotografia 3. O 

edema da córnea é usualmente reversível se o 

balanço de fluidos for restabelecido e a causa 

subjacente resolvida. O edema crónico pode 

resultar em neovascularização da córnea. 

Fotografia 3. Edema generalizado da 

córnea, a causa é desconhecida. 

Gaston, canídeo, macho, Basset 

Hound, 12 anos. HVSB 12.03.2008 

(original). 
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Algumas causas de edema da córnea incluem: úlceras superficiais e profundas, 

traumatismos, uveite, neoplasia intraocular, distrofia do endotélio, glaucoma, entre outras 

(Petersen-Jones & Crispin, 2002). 

2. Vascularização: numa córnea normal do cão e gato não estão presentes vasos 

sanguíneos, mas a vascularização é uma resposta comum da córnea a diferentes 

agressões. A vascularização da córnea pode ser superficial ou profunda. A vascularização 

superficial, também chamada vascularização arborescente, ocorre no terço anterior do 

estroma e surge da circulação do limbo. Os vasos superficiais são muito ramificados e de 

coloração vermelho brilhante em contraste com os vasos profundos que são vermelhos 

escuros. Na vascularização profunda, também chamada vascularização recta, os vasos são 

normalmente pequenos, escuros e rectos, ocasionalmente são tão extensos que formam um 

círculo completo na periferia da córnea, são contínuos com a circulação ciliar e 

desaparecem no limbo. A profundidade dos vasos é uma indicação da profundidade da 

lesão inicial da córnea. Em geral, a vascularização é benéfica. No entanto, os vasos 

resultam numa diminuição da transparência, aparecimento de pigmento e, nalguns casos, 

transporte de anticorpos e células inflamatórias que reduzem a transparência da córnea. Por 

esta razão, em situações de cicatrização complicada, a vascularização deve ser controlada 

pelo uso de corticosteróides, desde que o epitélio esteja intacto e a infecção controlada 

(Petersen-Jones & Crispin, 2002, Slatter, 2001). 

3. Pigmentação (ver queratite pigmentar). 

4. Infiltração da córnea: infiltração celular; infiltração de tecido fibrovascular e de granulação; 

depósito de lípidos (comum nos cães mas raro nos gatos); depósito de cálcio (pouco 

frequente em cães e gatos). A infiltração da córnea por células inflamatórias ocorre em 

várias condições patológicas, que serão descritas mais à frente (Crispin, 2005; Petersen-

Jones & Crispin, 2002). 

 

3.2.7. Exames de diagnóstico 

Para avaliar a córnea deve sempre começar-se por fazer uma observação visual directa e 

com lupa numa sala iluminada e com um foco de luz directo. 

Uma vez que as respostas da córnea ocorrem secundariamente a diversas agressões, os 

exames complementares são importantes para determinar o diagnóstico e tratamento. 

1. Teste de Schirmer: consiste numa tira de papel de filtro, estéril e graduada que quantifica 

a produção da porção aquosa da película lacrimal précorneal. Uma vez que a diminuição de 

qualquer um dos componentes da película lacrimal pode resultar em patologia da córnea, a 

sua produção deve ser avaliada em todos os casos de alteração da córnea. Este teste deve 

ser realizado antes que qualquer colírio seja colocado no olho do animal. A tira tem um 

encaixe numa das extremidades que é colocado no saco conjuntival ventral durante 1 

minuto. Deve evitar-se tocar nesta extremidade com os dedos, não só para manter a 
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esterilidade da tira como também para não haver deposição de lípidos cutâneos que podem 

interferir com a absorção. Após 1 minuto a tira é retirada e é imediatamente medido a 

porção humedecida em milímetros. O resultado normal no cão varia entre os 14 e 25 mm. 

Este valor pode estar aumentado em doenças que causem irritação ocular. Um valor menor 

que 10 indica uma queratoconjuntivite seca. Um cão com teste de Schirmer entre 10 e 15 

mm apresenta hiposecreção lacrimal. Nos gatos o valor normal varia entre 12 a 20 mm, no 

entanto os resultados devem ser interpretados com cuidado porque alguns gatos 

clinicamente normais podem ter resultados no teste de Schirmer tão baixos como 5 mm 

(Morreale, 2003; Petersen-Jones & Crispin, 2002). 

2. Fluoresceína: é o corante mais frequentemente utilizado em medicina veterinária para 

avaliar a integridade e viabilidade do epitélio corneal. A fluoresceína é um corante cor de 

laranja que muda para verde em contacto com soluções alcalinas, tais como soluções 

salinas e película lacrimal. É altamente lipofóbico e hidrofílico. Quando é colocado na 

superfície do olho, não permanece em contacto com a membrana do epitélio corneal 

(contém lípidos), mas é absorvido por qualquer exposição do estroma. Este teste é de 

grande valor no diagnóstico de úlceras da córnea em que o epitélio está ausente e o 

estroma está exposto. É importante saber que a fluoresceína não cora a membrana de 

Descemet. A fluoresceína é detectada em pequenas concentrações, especialmente quando 

visto com uma luz azul de um filtro cobalto do oftalmoscópio ou de uma lâmpada de Wood. 

É aconselhável que se utilize apenas soluções de fluoresceína em tiras individuais ou 

colírios unidoses, uma vez que os colírios multidoses são facilmente colonizados por 

Pseudomonas aeruginosa, um potencial agente patogénico da córnea. A solução de 

fluoresceína é colocada no olho do animal e, posteriormente, retira-se o excesso de 

fluoresceína com uma solução salina. A interpretação é simples: uma coloração positiva 

indica um defeito no epitélio e, por isso, uma úlcera da córnea. A fluoresceína não cora 

úlceras onde já ocorreu re-epitelização, mesmo que se observe uma concavidade óbvia 

como resultado de uma perda de estroma (Morreale, 2003; Petersen-Jones & Crispin, 2002). 

A fluoresceína é uma ferramenta importante no diagnóstico de úlceras da córnea e pode ser 

utilizada rotineiramente, fornece resultados inequívocos, não tem contra-indicações e pode 

ser observado facilmente pelos donos (Morreale, 2003; Petersen-Jones & Crispin, 2002). 

3. Rosa Bengala: é outro corante utilizado no diagnóstico da córnea. Em geral, o rosa 

Bengala cora o muco e as células mortas do epitélio. As suas principais aplicações são no 

diagnóstico de queratoconjuntivite seca e de queratite felina por vírus herpes, onde apesar 

de as células do epitélio poderem estar mortas a área pode não estar verdadeiramente 

ulcerada e desta forma não corar com a fluoresceína (Morreale, 2003). Este corante é 

ligeiramente irritante (Petersen-Jones & Crispin, 2002). 

4. Cultura. O diagnóstico de queratite infecciosa e úlcera da córnea pode ser auxiliado por 

culturas da córnea e TSA. Em cães e gatos, infecções fúngicas na córnea são muito raras 
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(mais comuns em cavalos). As infecções na córnea são normalmente causadas por 

bactérias aeróbias, as culturas anaeróbicas não costumam ser utilizadas (Morreale, 2003). 

5. Citologia: remover algumas células de uma córnea alterada pode fornecer informações 

importantes para o diagnóstico e tratamento. Pode ser utilizada para doenças ulcerativas ou 

não ulcerativas da córnea (ex.: queratite eosinofílica felina) (Morreale, 2003). 

6. Biopsia: é útil nos casos em que a citologia se mostra insuficiente. É realizada 

cirurgicamente por queratectomia (Morreale, 2003). 

7. Paquimetria ultrassónica: é uma técnica não invasiva que permite medir a espessura da 

córnea. Necessita de equipamento altamente especializado (Morreale, 2003). 

 

3.2.8. Queratopatias mais comuns no cão e no gato  

Um número considerável de queratopatias tem sido identificado no cão e no gato. Apenas 

as mais importantes serão descritas.  

As doenças da córnea podem ser classificadas em quatro grupos: doenças congénitas, 

distrofias e degenerescências, inflamações ou queratites e neoplasias. 

1. Doenças congénitas da córnea: 

• Quisto dermóide 

Consiste num tecido ectópico – tecido normal numa localização anormal – presente à 

nascença. Normalmente envolve a córnea e a conjuntiva, sendo menos comum nas 

pálpebras. Frequentemente apresenta pêlos que actuam como factor irritante sobre a 

córnea (Álvaro & Alonso-Alegre, 2004; Bjerkas, 2007; Crispin, 2005). 

O tratamento consiste na extirpação cirúrgica do quisto dermóide por queratectomia (Álvaro 

& Alonso-Alegre, 2004). 

• Ausência de córnea / Microcórnea / Megalocórnea:  

A ausência completa da córnea é extremamente rara. A ausência parcial da córnea, ou uma 

córnea que é mais pequena que o normal, ocorre normalmente acompanhada de 

microftalmia. Anomalias deste tipo podem ser unilaterais ou bilaterais e normalmente não 

têm causa aparente (Petersen-Jones & Crispin, 2002). 

Muito mais rara é a microcórnea, uma córnea que é proporcionalmente mais pequena do 

que o normal para o tamanho do globo ocular, estando associada a um contacto defeituoso 

entre a vesícula óptica e a superfície da ectoderme durante o desenvolvimento embrionário 

(Petersen-Jones & Crispin, 2002). 

Megalocórnea, uma córnea maior do que o normal, é rara em cães e gatos e normalmente 

ocorre em simultâneo com outras anomalias oculares (Petersen-Jones & Crispin, 2002). 

Não existe tratamento para a maioria dos defeitos oculares de diferenciação (Petersen-

Jones & Crispin, 2002). 

 

 



 19 

• Opacidade da córnea 

Uma opacidade da córnea difusa e transitória está presente quando os olhos abrem, mas 

não deve ser aparente quando o cachorro tem 4-5 semanas de idade. Uma opacidade focal 

superficial na zona da fissura palpebral também pode ser encontrada em cachorros ou 

gatinhos e normalmente desaparece por volta dos 4 meses de idade (Petersen-Jones & 

Crispin, 2002). 

As opacidades da córnea congénitas mais frequentemente encontradas estão associadas à 

persistência da membrana pupilar. Remanescentes da membrana pupilar estendem-se da 

íris para o endotélio corneal e estão associados a defeitos no endotélio e membrana de 

Descemet. Opacidades associadas à persistência da membrana pupilar são normalmente 

posteriores e focais, não causam problemas clínicos na maioria dos animais e não têm 

indicação de maneio terapêutico. A suspeita de uma opacidade da córnea congénita deve 

ser diferenciada de situações adquiridas tais como, reacções à vacinação para hepatite 

canina no cão, sinéquias anteriores e distrofias da córnea (Álvaro & Alonso-Alegre, 2004; 

Petersen-Jones & Crispin, 2002; Slatter, 2001). 

2. Distrofias e degenerescências: 

As distrofias e degenerescências da córnea podem ser classificadas consoante a sua 

localização em superficiais, estromais ou endoteliais. Apesar do termo distrofia da córnea 

ser usado de forma vaga em várias doenças, distrofia implica uma condição progressiva e 

possivelmente hereditária (ou familiar). No entanto, normalmente não está presente ao 

nascimento e não se associa com outras doenças oculares ou sistémicas. Ocorrem 

alterações funcionais e morfológicas numa córnea previamente normal, frequentemente 

bilaterais, mas não necessariamente simétricas (Crispin, 2005; Miller, Tilley & Smith, 2007; 

Slatter, 2001).  

• Distrofia lípidica da córnea  

Exemplo de um caso na fotografia 4. É uma condição 

relativamente comum em algumas raças (ex.: 

Cavalier King Charles Spaniel, Afghan Hound, 

Beagle, Husky Siberiano, Pastor Alemão, Samoyedo). 

Ocorre quando existe deposição de lípidos no 

estroma corneal (Crispin, 2005). A composição dos 

depósitos é variável: os de colesterol têm um aspecto 

cristalino e podem formar agregados em forma de 

agulhas, enquanto que as opacidades mais 

homogéneas indicam a presença de lípidos não 

cristalinos, como os esteres de colesterol, triglicéridos 

e fosfolípidos. Normalmente coexistem os depósitos 

cristalinos e não cristalinos, porém em proporções 

Fotografia 4. Distrofia lípidica da 

córnea, cuja causa se 

desconhece. Romeu, canídeo, 

macho, Caniche, 10 anos. HVSB 

29.02.2008 (original). 
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distintas (Bjerkas, 2007). A distrofia da córnea lípidica é bilateral, simétrica, não inflamatória, 

de progressão lenta e normalmente não associada a doença sistémica. O diagnóstico 

baseia-se no aspecto clínico: opacidades brancas acinzentadas, ovais a circulares, numa 

posição central ou paracentral, sem sinais de dor, exsudados, nem sinais de inflamação. O 

teste de fluoresceína é negativo. Os níveis séricos de lípidos estão quase sempre normais 

(Álvaro & Alonso-Alegre, 2004; Miller et al., 2007). O epitélio não está normalmente 

envolvido. A visão não está normalmente afectada. Pode ocorrer degenerescência 

secundária a doença inflamatória crónica, tal como episclerite ou queratite superficial 

crónica, ou hipercolesterolémia, que está normalmente associado a hipotiroidismo (PeifferJr 

& Petersen-Jones, 2001). 

O tratamento pode basear-se em restringir os níveis de gorduras saturadas da dieta. Em 

casos muito severos pode realizar-se uma queratectomia, porém as recidivas são 

frequentes (Álvaro & Alonso-Alegre, 2004). 

• Distrofia endotelial 

Caracteriza-se pela presença de edema da córnea difuso devido a uma perda progressiva 

do número de células endoteliais. Como já mencionado, as células endoteliais desidratam 

parcialmente o estroma mediante um sistema de bombeio activo. A perda de células 

endoteliais leva à acumulação de fluído no estroma e, consequentemente, à desorganização 

da sua estrutura e posterior perda de transparência (Álvaro & Alonso-Alegre, 2004). Ao 

longo da vida de alguns animais, especialmente nos canídeos, o número de células 

endoteliais diminui. Esta perda de células 

endoteliais pode ser devido apenas à idade, 

como pode ser observado na fotografia 5, ou 

exacerbada por outros processos patológicos 

(ex.: glaucoma, uveítes) (Slatter, 2001). A 

distrofia do endotélio é bilateral mas não 

necessariamente simétrica no seu começo 

(Álvaro & Alonso-Alegre, 2004). 

Não existe tratamento médico para a distrofia 

do endotélio. A perda de células endoteliais é 

permanente. A aplicação de agentes 

hiperosmóticos (cloreto de sódio a 5%) pode 

ajudar a desidratar a córnea de forma 

temporária, mas são irritantes para alguns 

animais. A termoqueratoplastia pode ser 

benéfica nos casos de doença avançada 

(Álvaro & Alonso-Alegre, 2004; Riis, 2002). 

 

Fotografia 5. Distrofia da córnea senil. A 

origem do pigmento é desconhecida e 

não deve estar relacionada com a 

distrofia. Isidoro, canídeo, macho, Teckel 

de pêlo cerdoso, 17 anos. HVSB 

16.05.2008 (original). 
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3. Queratites 

Define-se queratite como a inflamação da córnea. Os sinais clínicos característicos são 

perda de transparência corneal por infiltração celular, neovascularização corneal, áreas de 

edema, pigmento e/ou formação de tecido de granulação ou fibrovascular. Se a queratite for 

muito severa pode ser acompanhada de deficit visual marcado. As causas de queratite são 

numerosas (Álvaro & Alonso-Alegre, 2004). Alguns exemplos de queratites específicas 

serão abordados: 

• Queratoconjuntivite seca (exemplo de um caso na fotografia 6). 

É um processo inflamatório e degenerativo da 

córnea e conjuntiva provocado por uma deficiente 

secreção da película lacrimal. É um problema 

oftálmico comum que altera o meio da superfície 

ocular, podendo resultar em cegueira. Os sinais 

clínicos incluem corrimento ocular mucóide a 

mucopurulento abundante, conjuntivite, queratite 

e dor com diferentes graus de blefaroespasmo 

(Álvaro & Alonso-Alegre, 2004; Cárter & Colitz, 

2003). As alterações da córnea incluem 

vascularização, cicatrização e pigmentação, que 

podem evoluir e envolver a córnea inteira 

(PeifferJr & Petersen-Jones, 2001). Embora 

existam diversas etiologias associadas ao 

desenvolvimento de queratoconjuntivite seca, 

julga-se que a mais frequente é a destruição 

imunomediada do tecido lacrimal. Pode ser classificada em congénita ou adquirida 

(infecciosa, traumática e neurológica, iatrogénica e imunológica). Diagnostica-se através do 

teste de Schirmer e dos sinais clínicos (Álvaro & Alonso-Alegre, 2004; Cárter & Colitz, 2003). 

O tratamento da queratoconjuntivite seca baseia-se principalmente na administração tópica 

de ciclosporina A (é um imunosupressor não citotóxico, mas a sua acção terapêutica mais 

importante é a capacidade para aumentar a produção lacrimal) e substitutos lacrimais 

(Cárter & Colitz, 2003). Outros fármacos menos usados são o tacrolimus (Berdoulay, English 

& Nadelstein, 2005) e o pimecrolimus (Nell, Walde, Billich, Vit & Meingassner, 2005). 

• Queratite superficial crónica imunomediada 

Também designada por Pannus ou Síndrome de Uberreiter. É uma queratite imunomediada, 

bilateral, proliferativa e ocorre em animais adultos (3-7 anos) (Álvaro & Alonso-Alegre, 

2004). Nas fases iniciais da queratite superficial crónica, as células epiteliais da córnea 

proliferam e o estroma superficial é infiltrado por células plasmáticas, linfócitos, neutrófilos e 

macrófagos. À medida que o processo avança, melanócitos, histiócitos e fibrócitos invadem 

Fotografia 6. Queratoconjuntivite seca 

secundária a Leishmaniose. O animal 

apresenta também edema das 

pálpebras. Miuki, canídeo, macho, 

Labrador, 10 anos. HVSB 31.01.2008 

(original). 
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o estroma, seguido de vascularização e edema (Chandler, Kusewitt & Colitz, 2008). Slatter, 

Lavach e Severin (1977) concluíram que áreas da córnea menos protegidas pelas pálpebras 

tendiam a ser primeiro afectadas pela doença. A causa exacta é desconhecida, podendo 

ocorrer devido a uma reacção imunológica na córnea induzida ou potenciada pela radiação 

ultravioleta, daí ser mais comum em zonas altas e climas com muito sol. Afecta sobretudo 

cães de raça pastor alemão e cruzados, mas pode ser diagnosticada em qualquer raça 

(Álvaro & Alonso-Alegre, 2004). A contribuição da radiação ultravioleta no desenvolvimento 

da queratite superficial crónica foi estudada recentemente por Chandler et al (2008). A 

radiação ultravioleta induz a produção de metaloproteinases do epitélio e matriz do estroma 

corneal. Uma produção excessiva de metaloproteinases pode levar a destruição da matriz 

extracelular. 

O tratamento é para toda a vida do animal, consistindo principalmente na aplicação tópica 

de corticosteróides e ciclosporina e evitar a exposição à radiação ultravioleta. Os resultados 

do tratamento são um sucesso mas a patologia recorre se o tratamento for interrompido 

(PeifferJr & Petersen-Jones, 2001). 

• Queratite pigmentar (ver abaixo) 

• Sequestro corneal felino 

É uma doença que afecta apenas a espécie felina. Pode surgir em qualquer raça, mas 

parece haver uma predisposição nos persas. Parece haver tendência para surgir depois de 

uma lesão prévia da córnea (ex.: traumatismo, queratite por herpesvírus felino). O sequestro 

corneal tem apresentação normalmente unilateral, apesar do olho contralateral possa surgir 

afectado mais tarde. Caracteriza-se por acumulação de pigmento e degeneração de 

colagénio. A lesão varia de uma coloração castanha da córnea à formação de uma placa 

preta de tamanho variável. Com frequência há um bordo solto do epitélio à volta do 

sequestro e, normalmente, desenvolve-se uma neovascularização corneal. A causa é 

desconhecida, sendo que cerca de 55% dos gatos afectados são positivos para o 

herpesvírus felino. Parece existir alguns factores predisponentes como entrópion, anomalias 

na película lacrimal, predisposição genética (gatos braquicefálicos) e úlceras da córnea que 

não cicatrizam (Álvaro & Alonso-Alegre, 2004; PeifferJr & Petersen-Jones, 2001; Regnier, 

2007). 

O tratamento depende da gravidade da lesão e da presença ou não de desconforto. Pode 

resolver-se espontaneamente. O sequestro corneal que causa desconforto é removido por 

queratectomia, sendo o defeito corneal resultante coberto por um flap de conjuntiva ou por 

um enxerto corneal (PeifferJr & Petersen-Jones, 2001; Miller et al., 2007).  

• Queratite eosinofílica felina 

É uma doença inflamatória imunomediada que afecta com maior frequência gatos jovens/ 

adultos. Apesar de a infecção por herpesvírus felino estar presente num grande número de 

gatos com queratite eosinofílica, desconhece-se o papel exacto do vírus na patogenia da 
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doença. Normalmente a lesão surge perto do limbo lateral ou ventromedial e pode afectar 

um ou ambos os olhos. Inicialmente aparece como uma infiltração vascular e celular 

progressiva da córnea perilimbar. À medida que a doença avança surge uma lesão vascular 

elevada com uma superfície granular branca que contém pequenos focos positivos à 

fluoresceína. Ocasionalmente o bordo da lesão poderá estar ulcerado. Deve suspeitar-se de 

queratite eosinofílica em qualquer gato com uma vascularização corneal com progressão 

lenta, relativamente indolor e com placas infiltrativas brancas na córnea. O diagnóstico pode 

ser confirmado com uma análise citológica da lesão, onde surge elevado número de 

eosinófilos. O tratamento consiste em costicosteróides tópicos, havendo possibilidade de 

recidiva (Regnier, 2007). 

• Queratite ulcerativa 

A ulceração da córnea é uma oculopatia comum e importante nos animais domésticos. 

Caracteriza-se pela perda de epitélio corneal e quantidades variáveis de estroma: estroma 

superficial – úlcera superficial, ou três quartos de estroma corneal – úlcera profunda. As 

úlceras provocam dor que se manifesta por blefaroespasmo, epífora, protrusão da 

membrana nictitante e fotofobia. A vascularização está normalmente associada a uma 

situação crónica. As causas de ulceração são numerosas, sendo as mais frequentes 

traumatismos, corpos estranhos, queratoconjuntivite seca, distrofia, infecções, doenças 

imunológicas e anomalias das pálpebras como distriquíase, triquíase, entrópion e cílios 

ectópicos. O diagnóstico é realizado com base nos sinais clínicos e através do teste de 

fluoresceína (Álvaro & Alonso-Alegre, 2004; Crispin, 2005; Slatter, 2001). 

As úlceras que atingem apenas o epitélio normalmente cicatrizam rapidamente. Estas 

úlceras geralmente não estão infectadas (porém terapêutica antibacteriana deve ser 

instituída para prevenir infecções bacterianas secundárias oportunistas). As úlceras que 

atingem o estroma estão muitas vezes infectadas. Nestes casos, a cicatrização é atrasada e 

pode ocorrer progressão para uma úlcera profunda. A progressão da lesão pode ser limitada 

a uma pequena área ou afectar toda a córnea. Em úlceras crónicas ou infectadas, as 

proteases (enzimas que digerem proteínas) podem acelerar o avanço de uma úlcera simples 

até à ruptura e prolapso da íris em 24 horas. As proteases são produzidas pelo epitélio em 

cicatrização, leucócitos e bactérias (em especial pela Pseudomonas spp) e a sua acção é 

potenciada pelos corticosteróides. Quando ocorre exposição da membrana de Descemet, o 

processo recebe o nome de descemetocelo, um exemplo deste pode ser observado na 

fotografia 7a. O descemetocelo é uma urgência ocular e se não for tratado de forma 

imediata e adequada, pode conduzir à ruptura da membrana com saída do humor aquoso e 

prolapso da íris (Slatter, 2001; Ollivier, 2003). 

 

 

 



 24 

a c 
a 
a 

 

 

 

 

 

 

O primeiro passo no tratamento da queratite ulcerativa é identificar e eliminar a causa, 

seguido de providenciar as condições óptimas à cicatrização e prevenir a progressão. O 

tratamento cirúrgico está indicado se houver qualquer possibilidade de perfuração da 

córnea, e consiste na realização de um flap ou enxerto conjuntival ou de um enxerto corneal 

(Ollivier, 2003; Petersen-Jones & Crispin, 2002; Slatter, 2001). A fotografia 7b e c mostram a 

preparação e sutura de um flap conjuntival realizado num animal que apresentava 

descemetocelo. 

• Úlcera indolente da córnea  

Em algumas literaturas é designada por distrofia da membrana basal epitelial. Segundo 

Bentley e Murphy (2004) não existe distrofia primária da membrana basal, pelo que esta 

designação está desactualizada.  

Trata-se de uma úlcera superficial da córnea que não cicatriza (Riis, 2002). É uma patologia 

relativamente comum e está associada a uma aderência anormal do epitélio da córnea ao 

estroma subjacente. É mais frequente em algumas raças de cães, como o Boxer, embora 

outros factores, como a idade e uma lesão ocular prévia, possam ser relevantes (Crispin, 

2005). Durante a vida do animal, ambos os olhos têm risco de desenvolver úlcera, apesar de 

surgir normalmente como uma situação unilateral. Ocorre em animais mais velhos (6-7 

anos) que se apresentam com dor moderada acompanhada de blefaroespasmo e epífora. A 

úlcera é positiva ao teste da fluoresceína, é sempre superficial, demonstra pouca ou 

nenhuma tendência para a resolução e é circundada por epitélio não aderente (Crispin, 

2005).  

O diagnóstico diferencial inclui: úlcera superficial da córnea; deficiências na quantidade, 

constituição e distribuição da película lacrimal e condições distróficas (Crispin, 2005). 

Fotografia 7. a) Descemetocelo, teste de fluoresceína negativo. É possível observar também 

vascularização da córnea. b) c) Cirurgia para evitar a ruptura da membrana. Preparação de flap 

conjuntival e sutura do mesmo. Sebastião, canídeo, macho, Grande Dinamarquês, 5 anos. HVSB 

25.03.2008 (original). 

b c 
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O tratamento consiste em queratectomia superficial seguida de queratotomia em grelha ou 

punteada (Crispin, 2005). 

4. Neoplasias 

Tanto os tumores primários da córnea como os secundários são extremamente raros. A 

maioria dos tumores que envolvem a córnea têm origem no limbo – melanomas epibulbares 

ou limbares (Álvaro & Alonso-Alegre, 2004). Dos tumores que envolvem especificamente a 

córnea, os mais referenciados na literatura são o carcinoma das células escamosas 

intraepitelial e o papiloma. Das neoplasias secundárias, o linfoma é o tumor que mais 

provavelmente poderá infiltrar a córnea ou produzir sinais na córnea associados a infiltração 

ocular, tal como edema e neovascularização (Petersen-Jones & Crispin, 2002). 

É necessário bastante cuidado no diagnóstico de neoplasia da córnea, uma vez que é muito 

mais provável que uma massa solitária na córnea e que não envolve o limbo seja uma 

inclusão epitelial ou uma reacção a material estranho (Petersen-Jones & Crispin, 2002). 

 

3.2.9. Queratite pigmentar 

A queratite pigmentar apresenta-se como uma coloração castanha ou negra, focal a difusa 

da córnea, muitas vezes associada a neovascularização e cicatrização corneal (Miller et al., 

2007). Exemplos de casos com queratite pigmentar podem ser observados na fotografia 8.  

 

 

 

 

 

A pigmentação na parte posterior da córnea pode ser uma característica de uma 

queratopatia congénita tal como a persistência da membrana pupilar ou outros tipos de 

disgenesia de segmentos anteriores. A pigmentação adquirida é mais comum, sendo uma 

resposta inespecífica à inflamação da córnea (média ou severa) por irritação crónica (Álvaro 

& Alonso-Alegre, 2004, Crispin, 2005). 

Fotografia 8. Queratite pigmentar. Em a) Gaston, cão, macho, Basset Hound, 12 anos. 

HVSB 12.03.2008. Em b) Timtim, canídeo, macho, raça indeterminada, 8 anos. HVSB 

28.04.2008 (original). 
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O pigmento no estroma surge através da proliferação de melanoblastos normais do limbo 

que migram para o estroma durante a inflamação, parece ser uma característica da idade e 

pode ser visto quando os quistos da úvea rupturam e aderem à córnea ou em associação 

com sinéquias anteriores (Crispin, 2005). 

O pigmento no epitélio da córnea provém da camada basal, que tem a mesma origem 

embrionária da camada basal da conjuntiva que contém naturalmente pigmento. A 

pigmentação epitelial é mais comum em doenças crónicas da córnea especialmente quando 

há uma exposição continua a um factor irritante, tal como entrópion, distriquíase, triquíase, 

queratoconjuntivite seca, exposição crónica nos braquicefálicos, entre outras. Nalguns 

casos, a remoção do estímulo normalmente previne ou torna mais lenta a progressão da 

pigmentação. A inflamação e vascularização severa estão normalmente associados a uma 

maior pigmentação (Slatter, 2001). 

A queratite pigmentar é mais frequente em raças braquicefálicas porque muitos destes 

animais possuem grandes fissuras palpebrais, lagoftalmos, entrópion medial inferior ou 

triquíases (Álvaro & Alonso-Alegre, 2004). Pode ocorrer em qualquer idade (Miller et al., 

2007). 

Os problemas que provém da pigmentação dependem da extensão e profundidade da 

deposição de pigmento (Petersen-Jones & Crispin, 2002). 

A causa subjacente deve ser removida. Deve-se verificar se a produção lacrimal está 

assegurada, se a frequência de encerramento das pálpebras é normal e se é completa (3-5 

vezes por minuto) ou se existe exoftalmia. A pigmentação, por si só, não é normalmente 

tratada, a não ser que interfira com a visão ou progrida rapidamente em raças susceptíveis 

(ex.: Pug, Pequinês, Shih Tzu). Nestes casos a correcção cirúrgica, queratectomia 

superficial, é a melhor opção. Pode tentar-se diminuir a melanose corneal com a aplicação 

de ciclosporina A tópica (Álvaro & Alonso-Alegre, 2004).   

 

 

3.3. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (laser) 

 

A palavra “laser” é um acrónimo que significa Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation, ou seja, amplificação da luz por emissão estimulada de radiação (Berger & Eeg, 

2006). 

Em 1917 Albert Einstein, no seu trabalho Zur Quantentheorie der Strahlung (sobre a Teoria 

Quântica da Radiação), discutiu a interacção entre átomos, iões e moléculas, na absorção e 

emissão espontânea de radiação electromagnética. Einstein deduziu que através de um 

processo atómico um único tipo de radiação electromagnética poderia ser produzida por 

emissão estimulada. A teoria de Einstein descreveu pela primeira vez o conceito de laser. 

Levou mais de 40 anos até ser criado o primeiro laser, feito a partir de um cristal de rubi, por 
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Theodore Maiman (Bartels, 2002; Berger & Eeg, 2006; Wright, 1982). A possibilidade de 

aplicar o laser na medicina clínica e cirúrgica surgiu praticamente em simultâneo com a 

invenção do laser (Crane, 2002).  

Nos anos 70 realizaram-se ensaios clínicos com laser e utilizou-se o laser de dióxido de 

carbono na cirurgia de pequenos animais (Crane, 2002).  

Nos anos 90 verificou-se uma inovação e melhoria dos equipamentos, em relação ao seu 

tamanho, facilidade de utilização, manutenção e, principalmente, ocorreu uma diminuição no 

seu custo, o que constituiu um bom impulso para o uso de laser em medicina veterinária. De 

facto, o uso de laser em medicina veterinária não é novo, mas o custo da tecnologia laser 

constitui obviamente um factor limitador à sua utilização mais frequente (Crane, 2002). 

As aplicações de laser em medicina e cirurgia são inúmeras. Em Medicina Humana, é 

utilizado em vários procedimentos estéticos.  

O uso de laser em medicina veterinária inclui aplicações cirúrgicas e não-cirúrgicas. As 

aplicações cirúrgicas envolvem alterações físicas ou remoção de tecidos. Os tratamentos 

cirúrgicos a laser podem ser aplicações fototérmicas ou fotomecânicas. Um exemplo de 

aplicações fototérmicas comuns é a vaporização a laser de tecidos. Uma aplicação 

fotomecânica do laser consiste em fragmentar cálculos vesicais ou biliares. As aplicações 

não cirúrgicas incluem bioestimulação a laser e diagnóstico incluindo biopsia óptica (Bartels, 

2002).  

 

3.3.1. Definição, fundamentos gerais 

As lâmpadas luminosas e lasers geram luz, que é o nome comum para a energia 

electromagnética que conseguimos ver. O espectro electromagnético compreende 

comprimentos de onda (λ) muito curtos – raios gama (γ) a 10-12 metros (m) - até às ondas 

rádio com comprimento de onda de 103 m. Os comprimentos de onda do laser 

correspondem aos comprimentos de onda infravermelho - 1 mm a 750 nanómetros (nm) - e 

ultravioleta - 100 a 400 nm - do espectro electromagnético (Bojrab, Ellison & Slocum, 2000; 

Peavy, 2002). 

A descrição detalhada da física laser não é objecto desta revisão geral.  

A energia do laser depende do nível energético dos átomos e moléculas em conformidade 

com o seu estado de excitação. Um átomo em estado de repouso absorve energia térmica, 

eléctrica ou óptica e é excitado passando para um estado de energia superior. Depois de 

absorver a energia, o átomo retoma espontaneamente para o seu estado de repouso e 

liberta energia na forma de um fotão. A emissão estimulada referida por Einstein assenta em 

que um átomo não só absorve um fotão incidente e o reemite ao acaso após um certo 

tempo (emissão espontânea), mas que também esse mesmo átomo reemite o fotão 

absorvido se um segundo fotão interagir com ele. O fotão reemitido tem a mesma frequência 

que o fotão que o estimulou. Um laser funciona desde que se consiga excitar um número 
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mínimo de fotões para um nível de energia superior, de modo a que se obtenha uma 

inversão de população (quando existem mais átomos excitados do que átomos no estado 

fundamental). Quando isto ocorre, a emissão espontânea de fotões, que acontece 

naturalmente, é amplificada pelos átomos vizinhos, que vão emitir fotões estimulados pelos 

primeiros. Estes fotões, por sua vez, estimulam a emissão de outros num efeito de cascata. 

Para que o estado de inversão de população seja mantido, é necessário que seja bombeada 

energia para o sistema constantemente. O espaço onde este processo ocorre é denominado 

cavidade óptica. A cavidade óptica é geralmente um tubo ou uma estrutura cilíndrica e 

contém o meio onde o laser é produzido, podendo este ser sólido (ex. um cristal), líquido 

(ex. um corante), gás ou vapor. O laser a gás é um dos mais eficientes (um exemplo de um 

laser a gás é o laser de dióxido de carbono). Cada laser tem o nome de acordo com o meio 

em que é produzido. Nas extremidades da cavidade óptica existem espelhos altamente 

reflectores. Os fotões que se deslocam em direcção a um espelho são reflectidos para a 

cavidade e interagem com os átomos (Berger & Eeg, 2006; Crane, 2002; Peavy, 2002; 

Wright, 1982). 

A radiação emitida pelo laser tem três características particulares: é coerente, é colimada e 

é monocromática (Berger & Eeg, 2006; Wright, 1982). De uma forma simples, a diferença 

entre a luz do laser e a luz de uma lâmpada de filamento incandescente é que a luz do laser 

é mais intensa, é emitida numa só direcção e tem um comprimento de onda único, enquanto 

que a luz de uma lâmpada incandescente é fraca, é emitida em todas as direcções e é 

formada por diversos comprimentos de onda (Berger & Eeg, 2006). 

 

3.3.2. Interacção laser-tecido  

A influência de uma luz laser num tecido (ou em qualquer outro material) depende das 

propriedades ópticas, químicas e mecânicas do tecido e das características do raio laser 

incidente, incluindo comprimento de onda, distribuição de energia e tempo de exposição 

(Peavy, 2002).  

Quando uma luz entra em contacto com uma substância pode ser reflectida, transmitida, 

dispersada ou absorvida, e as propriedades ópticas da substância são caracterizadas por 

coeficientes de cada um destes eventos. Os vários comprimentos de onda da luz não 

reagem com substâncias semelhantes da mesma forma (Peavy, 2002). 

Os tecidos são substâncias heterogéneas que contêm uma variedade de componentes que 

variam consoante o tipo de tecido e consoante a estrutura do tecido. As propriedades 

ópticas de um tecido são influenciadas pelas propriedades ópticas das substâncias que o 

compõem e a concentração e distribuição dessas substâncias no tecido (Peavy, 2002).  

As elevações de temperatura nos tecidos são maiores quando os fotões são bem 

absorvidos pelos tecidos do que quando são pobremente absorvidos, neste caso a energia 

térmica é distribuída por uma área maior. Para o clínico o primeiro critério de selecção de 
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um laser é escolher um cujo comprimento de onda seja o máximo absorvido pelos 

componentes dos tecidos (Peavy, 2002). 

As interacções laser-tecido categorizam-se consoante a energia laser seja convertida em 

calor (fototérmica), energia química (fotoquímica) ou energia acústica (mecânica-

fotodisruptiva) (Berger & Eeg, 2006; Peavy, 2002). 

O mecanismo fototérmico é o principal mecanismo induzido pelos lasers utilizados na 

cirurgia de tecidos moles e ocorre quando a luz laser é absorvida por o tecido e convertida 

em energia térmica ou calor, o que resulta num aumento da temperatura tecidular. A água, a 

hemoglobina, a melanina e algumas proteínas dos tecidos absorvem vários comprimentos 

de onda da luz laser resultando no aquecimento dos tecidos. Estes são os componentes que 

têm sido alvo de maior atenção devido à sua interacção com as radiações ultravioleta e 

infravermelho. O esquema da figura 6 mostra de forma esquemática a lesão que o laser 

provoca nos tecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se a temperatura dos tecidos atingir os 42 a 60 graus Celsius (ºC), a hipertermia pode 

provocar a constrição ou destruição de vasos sanguíneos, resultando em hipóxia e morte 

celular. Quando a temperatura dos tecidos aumenta aos 60 a 100ºC, ocorre coagulação, 

contracção do colagénio, desnaturação das proteínas e ocorre destruição irreversível dos 

tecidos concomitantemente com desidratação e/ou dessecação a nível celular. Quando a 

temperatura é acima dos 100º C, ocorre vaporização quase instantânea dos tecidos, há 

ebulição da água intracelular e do tecido sólido a vapor e fumo. Quando a temperatura é 

Figura 6. Esquema representativo da lesão que o laser provoca nos 

tecidos. A temperaturas superiores a 100ºC ocorre vaporização dos 

tecidos. Nos tecidos adjacentes há necrose e nos tecidos que não 

atingem os 60ºC verifica-se uma zona de lesão térmica geralmente sem 

morte tecidular. 

Adaptado de: Peavy, G.M. (2002). Lasers and laser-tissue interaction. In 

K.E. Bartels, The Veterinary Clinics of North America Small Animal 

Practice: Lasers in Medicine and Surgery. Vol. 32. USA: Saunders.   

Vaporização. Temp.> 100ºC 

Zona de necrose, desnaturação 
de proteínas. 
Temp. 60-100ºC 

Zona de lesão térmica. 
Temp. <60ºC 
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superior a 150ºC, liberta-se hidrogénio, nitrogénio e oxigénio e fica carbono, neste caso 

ocorre carbonização dos tecidos. A lesão típica que o laser provoca nos tecidos é uma 

cratera, onde ocorreu a vaporização, com zonas de lesão térmica à volta. Nos tecidos 

adjacentes à cratera, que apresentem temperaturas entre os 60 a 100ºC, ocorre a 

desnaturação das proteínas, o que resulta na necrose dos tecidos. Nos tecidos cujas 

temperaturas não atingem os 60ºC pode estar presente lesão térmica mas geralmente não 

há morte dos tecidos (Berger & Eeg, 2006; Peavy, 2002).  

A energia de laser em pulso pode ser convertida em energia acústica (mecânica) na forma 

de uma onda de choque ou onda de alta pressão, a qual pode alterar a estrutura tecidular 

(Bojrab et al., 2000). 

As reacções fotoquímicas ocorrem quando a luz laser é absorvida e convertida em energia 

química. Esta energia quebra ligações bioquímicas, resultando em destruição ou alteração 

dos tecidos. Os lasers utilizados neste processo são aqueles que apresentam comprimentos 

de onda curtos (Berger & Eeg, 2006). 

Alguns comprimentos de onda no espectro do visível também podem induzir reacções 

bioquímicas. Este tipo de reacção pode relacionar-se com a interacção laser fotodinâmica. 

Em geral, as reacções fotodinâmicas empregam moléculas que absorvem luz 

(fotosensibilizadores como os derivados da hematoporfirina) para produzir uma forma de 

oxigénio (oxigénio hiperexcitado) bioquimicamente reactivo no tecido quando é activado por 

uma luz com comprimento de onda específico. As interacções fotodinâmicas são um tipo 

especial de interacção fotoquímica e estão na base de um processo terapêutico denominado 

terapia fotodinâmica (Bojrab et al., 2000). 

A bioestimulação é um processo induzido por laser de baixa potência que pode aliviar a dor, 

estimular a cicatrização de feridas ou modificar outros processos biológicos (Bojrab et al., 

2000). 

 

3.3.3. Precauções de segurança 

Os lasers cirúrgicos são instrumentos potencialmente perigosos, e devem ser utilizados com 

segurança e respeito. Um acidente pode resultar em lesões severas para o operador, 

auxiliares ou para o paciente. No entanto, nas mãos de um veterinário experiente, o laser de 

dióxido de carbono é hoje considerado um laser seguro (Bojrab et al., 2000). 

Os documentos que descrevem as normas de segurança no uso de laser foram publicados 

pela American National Standards Institutes (ANSI). A ANSI é uma organização privada que 

desenvolveu normas de segurança para o uso de laser na indústria e na medicina, 

consultando especialistas reconhecidos (Fry, 2002). 

Durante o procedimento a laser, há risco de queimadura ocular do operador, auxiliares e 

pacientes. As queimaduras podem ocorrer se, por exemplo, um raio laser inadvertidamente 

for reflectido por uma superfície de metal do campo cirúrgico. As protecções oculares devem 
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ser específicas para o comprimento de onda do laser utilizado (Bojrab et al., 2000). O 

comprimento de onda do laser de dióxido de carbono é detido por vidro (Wright, 1982). 

Gases e líquidos explosivos ou inflamatórios, incluindo os gases anestésicos, e soluções 

utilizadas para a preparação do campo cirúrgico não podem ser utilizados perto do raio 

laser. Deste modo, numa cirurgia a laser, a assepsia do campo cirúrgico não pode ser feita 

com álcool ou, se este for utilizado, é necessário que evapore por completo antes de se 

iniciar o procedimento. Pode colocar-se à volta do campo cirúrgico esponjas humedecidas, 

constituindo assim um factor de protecção adicional principalmente quando se utiliza lasers 

com comprimento de onda muito absorvido pela água (laser de dióxido de carbono) (Bojrab 

et al., 2000). 

A inalação de fumo e vapor também é um factor a ter em conta. A cirurgia a laser pode 

produzir mais fumo do que os procedimentos electrocirúrgicos. Os produtos de fumo dos 

lasers não diferem daqueles provenientes da electrocirurgia, contudo a quantidade talvez 

seja maior. Assim sendo, é recomendado um sistema de evacuação de fumos quando se 

utiliza laser (Bojrab et al., 2000). 

Deve ser fixado à porta da sala de cirurgia uma placa que informe que uma cirurgia a laser 

está a decorrer (Bojrab et al., 2000). 

A possibilidade de queimaduras e fogos acidentais num procedimento a laser está 

geralmente relacionado com o facto de o operador pressionar acidentalmente o interruptor 

de activação do laser. Todos os aparelhos estão equipados com um modo de operação 

standby, no qual o aparelho está em funcionamento porém a energia laser não pode ser 

activada. Uma grande responsabilidade do enfermeiro ou auxiliar é pressionar o interruptor 

standby sempre que a energia laser não seja necessária (Bojrab et al., 2000). 

 

3.3.4. Laser de dióxido de carbono (CO 2) 

O laser de dióxido de carbono foi um dos primeiros lasers médicos utilizados na exérese de 

tecidos. Foi desenvolvido em 1964 por C.K.N. Patel e Bell Laboratories (Bartels, 2002; 

Wright, 1982). 

Os procedimentos cirúrgicos estiveram entre as primeiras aplicações do laser de dióxido de 

carbono. Em 1966 Yahr and Strully perceberam as propriedades de corte e de hemostase 

do raio laser de dióxido de carbono. Jako, em 1968, iniciou o uso de cirurgia com laser de 

dióxido de carbono em lesões das cordas vocais de um cão e aplicações clínicas deste laser 

em laringoscopia microscópica foram descritas por Strong e Jako em 1972. Posteriormente 

Kaplan e colegas descreveram o uso de laser de dióxido de carbono para o tratamento de 

erosões cervicais. Upton and Bellina descreveram como utilizaram este laser no tratamento 

de uma neoplasia cervical (Wright, 1982). Hoje o laser de dióxido de carbono é um dos 

lasers mais utilizados em medicina veterinária, sendo usado para incisão, excisão e ablação 

de tecidos moles (Holt, 2002). 
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O laser de dióxido de carbono tem um comprimento de onda de 10,600 nm (radiação 

infravermelha longa). A este comprimento de onda, a energia do laser é altamente absorvida 

pela água o que o torna ideal para o corte e vaporização (Berger & Eeg, 2006; Gilmour, 

2003), é portanto um laser muito útil em cirurgia de tecidos moles (as moléculas de água 

constituem mais de 85% do volume da maioria das células dos tecidos moles). A interacção 

laser-tecido é do tipo fototérmico, a energia do raio laser é convertida em calor no ponto de 

impacto, instantaneamente ocorre ebulição da água intercelular provocando a vaporização 

das células que desaparecem como fumo – vaporização térmica dos tecidos (Gans, 2007). 

Além de dióxido de carbono, a cavidade óptica contém nitrogénio (ajuda a excitar o dióxido 

de carbono) e hélio (funciona como um “tampão” de gás para a transferência de calor) 

(Bartels, 2002). 

O laser de dióxido de carbono produz luz que não é transmitida através de fibras de vidro ou 

de quartzo. Como pertence ao espectro infravermelho o raio é invisível (Fry, 2002). 

O laser de dióxido de carbono tem algumas vantagens relativamente ao uso de bisturi. O 

raio laser incide de forma muito precisa quando o raio está focado e quando se afasta dos 

tecidos, a intensidade do laser nos tecidos diminui, podendo ser usado para cauterizar 

pequenos vasos sanguíneos e linfáticos (Gans, 2007). Este laser promove a coagulação ou 

estase dos vasos sanguíneos com menos de 0,6 mm. Um corte hemostático melhora a 

visibilidade do campo cirúrgico o que, para além das vantagens óbvias, leva a uma 

diminuição do tempo cirúrgico. De forma semelhante o laser diminui o edema pós-operatório 

por bloquear os vasos linfáticos e reduz os factores iniciais da inflamação. De forma 

subjectiva parece existir menos dor associada a uma incisão e dissecção com laser. Os 

microrganismos também são destruídos/ vaporizados pelo raio laser, o que reduz a infecção 

local. Todas estas características permitem um menor tempo de hospitalização e uma 

recuperação mais rápida do paciente (Bojrab et al., 2000; Gans, 2007; Gilmour, 2003). 

O laser de dióxido de carbono tem normalmente um braço articulado com uma série de 

espelhos que focam o raio laser. Isto é uma vantagem pois permite utilizar a energia laser 

em muitas aplicações clínicas onde o acesso ao campo cirúrgico é limitado (Wright, 1982). 

O facto de ser altamente absorvido pela água também limita os efeitos fototérmicos nos 

tecidos a uma zona de aproximadamente 0,1 mm (Gilmour, 2003), pelo que a lesão térmica 

provocada por uma determinada quantidade de energia é relativamente superficial. Esta é 

uma das características mais importantes do laser de dióxido de carbono que é conhecido 

pela expressão “What you see is what you get”. Como a lesão térmica é relativamente 

superficial e como há completa vaporização dos tecidos, no pós-operatório a fibrose é 

mínima e a cicatrização é rápida (Berger & Eeg, 2006). 

A maioria dos lasers apresenta três modos operacionais:  

1. Modo Contínuo – em que há libertação de raio laser quanto tempo o operador estiver a 

pressionar o pedal de activação, com uma potência predeterminada, sendo a acumulação 
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de energia térmica nos tecidos controlada pelo cirurgião. Este modo é utilizado para grandes 

cortes, por exemplo quando se pretende vaporizar agressivamente tumores (Berger & Eeg, 

2006; Gans, 2007).  

2. Modo Pulsátil – neste modo cada vez que o operador pressiona o pedal de activação 

liberta-se um raio laser com duração e potência predeterminadas, se o operador continuar a 

pressionar o pedal há um período em que não é liberto raio laser seguido de outro raio laser 

com a mesma duração e potência. É utilizado para pequenas lesões. Os benefícios deste 

modo é o arrefecimento dos tecidos periféricos entre as incisões, o que maximiza os efeitos 

de vaporização e minimiza a acumulação de calor, reduzindo o trauma térmico (Berger & 

Eeg, 2006; Gans, 2007).   

3. Modo Superpulse – emite um raio laser de alta potência com múltiplas e ultra curtas 

pausas, aparentemente como um raio contínuo. Da mesma forma que o anterior este modo 

reduz o trauma térmico, permitindo obter um raio laser de alta potência com o mínimo de 

transferência de energia para os tecidos circundantes. O pico de potência que é produzido 

no modo superpulse é muito maior que a potência média que o modo contínuo é capaz de 

produzir. Este último é utilizado na maioria das aplicações de tecidos moles (Berger & Eeg, 

2006; Gans, 2007). 

 

3.3.4.1. Aplicações do laser de dióxido de carbono  

O laser de dióxido de carbono é utilizado em muitas especialidades cirúrgicas. As aplicações 

em cirurgia compreendem procedimentos convencionais nos quais a dissecção precisa é 

importante e a perda de sangue de pequenos vasos é esperada. Como o laser também 

promove a estase dos vasos linfáticos é utilizado na extirpação de tumores malignos, 

podendo reduzir a possibilidade de metastização de células malignas (Wright, 1982). 

Como promove a assépcia do local de incisão, o raio laser pode ser utilizado, através de um 

endoscópio, para destruir áreas neoplásicas em cavidades orgânicas, como por exemplo a 

bexiga (Wright, 1982). 

Além da excisão de neoplasias (intrabdominais, intratorácicas, cutâneas, mamárias, entre 

outras) são muitas as aplicações de laser de dióxido de carbono descritas na bibliografia e 

sites da Internet: castração, OVH, amputação de cauda, otohematoma, incisão e drenagem 

de abcessos, ressecção do palato mole, glossectomia, biopsia hepática, exérese de lobos 

hepáticos, biopsia esplénica, dissecção e ablação prostáticas, nefrectomia parcial e 

nefrotomia, cistotomia, uretrostomia e tiroidectomia (Berger & Eeg, 2006; Bojrab et al., 2000; 

Gans, 2007; Holt, 2002; Accuvet Laser Surgery, 2008). 

O laser de dióxido de carbono não secciona osso de forma eficiente, devido à elevada 

composição em minerais e baixa composição em água do osso. Quando o laser de dióxido 

de carbono é aplicado no osso há uma vaporização incompleta e forma-se uma cratera na 

superfície do osso. Se se continuar a aplicar a energia do laser nessa cratera forma-se uma 
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faísca amarela. Apesar de não ser útil para o corte de osso, o laser de dióxido de carbono é 

muito útil para a abordagem às estruturas que rodeiam o osso e para incisão de cartilagem e 

ligamentos (Holt, 2002). 

Apesar de a incisão com laser tender a ser mais lenta do que os métodos convencionais, 

este tipo de cirurgia oferece uma melhor hemostase e visibilidade, menos edema pós-

operatório e menor dor pós-operatória (Holt, 2002). 

 

3.3.4.2. Laser de dióxido de carbono na oftalmologi a 

A utilização de lasers biomédicos para aplicações oftalmológicas em medicina veterinária 

não é tão frequente como em medicina humana. À medida que aumenta a experiência, o 

interesse e os lasers se tornam mais acessíveis aos oftalmologistas veterinários, as 

aplicações clínicas aumentam, com o aparecimento de protocolos terapêuticos benéficos. 

As primeiras aplicações de laser CO2 em medicina veterinária restringiram-se ao tratamento 

das pálpebras e estruturas associadas (Holt, 2002). 

Ainda hoje, o laser de dióxido de carbono é descrito como tendo principalmente aplicações 

extraoculares (pálpebras e conjuntiva). O comprimento de onda do laser CO2 tem como 

primeiro efeito a fotoablação e é mais absorvido pela água do que pelo pigmento (Gilmour, 

2002). 

O laser de dióxido de carbono é utilizado para blefaroplastia tal como correcção de entrópion 

e distiquíase; exérese de lesões palpebrais tais como queratose seborreica, xantelasma 

(depósito de colesterol nas pálpebras); exérese de papilomas e melanose conjuntivais; 

tumores palpebrais (Gilmour, 2002; Holt, 2002) como por exemplo adenomas das glândulas 

de Meibomius (Bussieres, Krohne, Stiles & Townsend, 2005); recolocação da glândula 

lacrimal da terceira pálpebra (Berger & Eeg, 2006).   

A fotografia 9 exemplifica uma das aplicações do laser CO2 nas pálpebras. 

Fotografia 9. Utilização de laser de dióxido de carbono para resolver um entrópion. Neste 

procedimento utilizaram-se o modo contínuo e 4 watts (W) de potência. Em a) é possível 

visualizar a alteração palpebral que o animal apresentava antes do procedimento. Em b) 

aplicação da radiação laser e em c) pode observar-se o entrópion resolvido que irá permitir o 

correcto encerramento das pálpebras. Jiba, canídeo, macho, Chow-chow, 1 ano. HVSB 

13.05.2008 (original). 

a b c 
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A radiação laser CO2 é absorvida pela córnea (constituída por 78% de água) e pela esclera 

(Gilmour, 2002). Não é fácil encontrar bibliografia que faça referência às aplicações de laser 

CO2 na córnea e estas estão normalmente relacionadas com tumores da córnea (Wilkie & 

Whittaker, 1997) e do limbo (Gilmour, 2002). Apesar de não documentado em estudos 

controlados, alguns clínicos tem defendido o uso de laser CO2 no tratamento de úlceras da 

córnea (Gilmour, 2002). Segundo Gilmour (2003) o uso de laser CO2 na córnea está 

indicado em úlceras indolentes, pequenos sequestros da córnea e queratopatia bolhosa 

secundária a distrofia de endotélio, desaconselhando o seu uso em úlceras não indolentes, 

queratite pigmentar, queratite superficial crónica (pannus), vascularização corneal, fibrose, 

distrofia lípidica e queratite eosinofílica. 

O excimer laser tem sido o laser mais utilizado para aplicações na córnea. A aplicação mais 

conhecida do excimer laser é a cirurgia refractiva em Humanos que tem sido alvo de muita 

atenção devido à sua popularidade entre o público e a grandes interesses comerciais 

(Gilmour, 2002). O custo do aparelho de excimer laser torna improvável que este se torne de 

uso veterinário (Gilmour, 2003). 
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4. Material e Métodos 

 

4.1. Aparelho de Laser de Dióxido de Carbono 

 

Neste estudo utilizou-se o aparelho de laser de dióxido de carbono ML015 – CC (Vet 

Eickemeyer, Alemanha, Tuttlingen), que pode ser visualizado na fotografia 10. 

O aparelho apresenta um braço extensível na extremidade do qual existe uma ponta 

esterilizável, local de onde sai a radiação laser. 

Do lado esquerdo do aparelho de 

laser, em destaque na fotografia 11, 

localiza-se a chave que liga e desliga 

o aparelho e o botão de segurança 

que permite ao operador desligar o 

aparelho, a qualquer momento, em 

caso de emergência. 

 

 

 

 

O painel de comandos do aparelho de laser utilizado neste estudo pode ser observado na 

fotografia 12. 

O primeiro passo após ligar o aparelho é escolher no painel de comandos o modo 

operacional com que o utilizador vai trabalhar. Como já referido, existem três modos: 

contínuo (CONT), pulsátil (REPT) e super pulse (SUPER PULSE). O modo utilizado neste 

estudo foi o pulsátil. Deste modo, de cada vez que o pedal é pressionado liberta-se um raio 

laser com duração e potência predeterminados. No presente estudo o pedal foi pressionado 

de modo a que a radiação laser (com tempo de incidência e potência predeterminados no 

estudo) fosse libertada apenas uma vez. Posteriormente, selecciona-se a potência 

pressionando as setas para cima e para baixo. O aparelho em causa permite potências 

compreendidas entre 0,5 a 15 W. Neste estudo foram utilizadas potências de 2 W; 1,5 W; 1 

Fotografia 10. Aparelho de laser de CO2 ML015 - CC 

utilizado no estudo. HVSB (original). 

Braço 

Chave e Botão 
de Segurança 

Painel de Comandos 

Fotografia 11. Chave e botão de 

segurança do aparelho de laser de 

CO2 ML015 - CC. HVSB (original). 
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W e 0,5 W. De seguida, selecciona-se o tempo de incidência do raio laser no tecido (na 

córnea) em segundos (s). O aparelho permite tempos de incidência tão pequenos como 0,05 

s e o tempo máximo de 1 s. No estudo seleccionaram-se durações de 1 s; 0,5 s e 0,25 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que o operador visualize exactamente onde a radiação laser vai incidir tem que activar 

o laser de diodo (DIODE) que funciona como ponteiro vermelho e permite ao utilizador uma 

precisão exacta. Quando o operador está pronto e pretende que haja libertação de radiação 

laser pressiona-se o botão Activar / Standby de modo a ver surgir uma luz vermelha antes 

da inscrição READY. A partir desse momento é imprescindível ter-se 

muito cuidado, uma vez que quando se pressiona o pedal libertar-

se-á radiação laser. Sempre que o procedimento seja interrompido, 

volta-se a pressionar o botão Activar / Standby de modo a que a luz 

vermelha surja em STBY, o que permite desactivar a libertação de 

radiação, mesmo que se pressione o pedal, sem ter de desligar o 

aparelho.  

O pedal, presente na fotografia 13, permite ao utilizador não utilizar 

as mãos para activar a libertação de radiação e, ao mesmo tempo, 

ter ele próprio o controlo do tempo durante o qual o pedal é 

pressionado. 

 

 

Regular a 
Potência 

Regular o 
Tempo 

Escolher 
o Modo 

Activar / 
Standby 

Activar o laser 
de diodo 

Fotografia 12. Painel de comandos do aparelho de laser CO2 ML015 - CC. 

HVSB (original). 

Fotografia 13. 

Pedal. HVSB 

(original). 
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4.2. Globos Oculares 

 

Foram utilizados 66 globos oculares não enucleados de animais mortos: 25 olhos 

pertenciam a cães (C), 37 a gatos (G) e 4 a coelhos (Co). Antes de se iniciar cada ensaio os 

globos oculares foram observados e aqueles que tinham oculopatias não foram incluídos no 

estudo. Deste modo, só foram utilizados globos oculares que se encontravam 

macroscopicamente normais. Utilizou-se cadáveres tanto de fêmeas como de machos de 

várias idades. O tempo que decorreu entre a morte e o ensaio variou desde imediatamente 

após a morte até 24 horas. 

 

4.3. Procedimentos Experimentais  

 

A distância entre a ponta do braço extensível e a córnea (distância à córnea) variou entre 15 

mm e 90 mm. No estudo fez-se variar esta distância em 5 mm entre cada incidência de 

radiação laser. A distância à córnea foi medida com 

um paquímetro (figura 7).  

Neste estudo as variáveis utilizadas foram três: 

potência em watts, tempo de incidência em 

segundos e distância à córnea em milímetros. 

Cada lesão resultou de um raio laser com potência, 

tempo de incidência e distância à córnea 

prédefinidos. No estudo efectuaram-se duas lesões 

com as mesmas variáveis. 

Colocou-se, em todos os ensaios, um blefarostato 

(fotografia 14), de forma a expor completamente a 

córnea. Em alguns cadáveres foi necessário injectar 

soro no espaço retrobulbar, de modo a ocorrer 

alguma protrusão do globo ocular. 

Em cada globo ocular provocaram-se quatro lesões 

com a mesma potência e duração mas com 

distâncias à córnea diferentes.  

A excepção foi os dois coelhos utilizados no estudo. 

Nestes animais efectuaram-se apenas duas lesões 

em cada globo ocular. 

 

 

 

 

Fotografia 14. Blefarostato utilizados 

no estudo. HVSB (original). 

Figura 7. Paquímetro utilizado para 

medir a distância à córnea e a 

dimensão das lesões. 
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4.4. Análise de Dados 

 

4.4.1. Presença de retracção da córnea  

Fotografou-se a córnea após terem sido 

efectuadas as lesões. Numa primeira fase 

registou-se se a lesão provocada pela 

radiação laser era acompanhada por 

retracção da córnea. Registou-se que sim 

(S) nas lesões acompanhadas de 

retracção da córnea e não (N) nas lesões 

sem retracção corneal. Um exemplo de 

uma lesão acompanhada de retracção da 

córnea é visível na fotografia 15.  

 

 

 

4.4.2. Presença de queimadura da córnea 

Posteriormente registou-se se existia ou não queimadura da córnea. No fundo verificou-se, 

nesta primeira fase, se o epitélio (a camada da córnea mais superficial e visível) estava 

queimado. Os casos em que ocorreu queimadura foram registados com sim (S) e aqueles 

que não ocorreu queimadura com não (N). A fotografia 16a evidência uma córnea queimada 

em contraste com a fotografia b da mesma figura em que é possível observar uma córnea 

onde não se verificou queimadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 15. Exemplo de lesão com 

retracção da córnea, visível especialmente na 

lesão cujas variáveis utilizadas foram: 0,5W; 

1s; 15 mm. Ensaio 55 (original). 

(1,5W; 1s; 15mm) 

(1,5W; 1s; 20mm) 

(1,5W; 1s; 30mm) (1,5W; 1s; 25mm) 

a 

(0,5W; 1s; 15mm) 

(0,5W; 1s; 20mm) 

(0,5W; 1s; 25mm) 

(0,5W; 1s; 30mm) 

(1W; 0,5s; 35mm) 

(1W; 0,5s; 40mm) 

(1W; 0,5s; 50mm) 

(1W; 0,5s; 45mm) 

 b  b 

Fotografia 16. Em a) quatro lesões ilustrativas de queimadura da córnea. (ensaio 25). Em b) não 

ocorreu queimadura da córnea em nenhuma das lesões. (ensaio 52) (original). 
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4.4.3. Destacamento da película corneana  

Numa fase seguinte, retirou-se a película de córnea formada, 

com a pinça de dissecção presente na fotografia 17, e 

classificou-se a facilidade com que esta película foi destacada 

em: destaca-se muito facilmente (A), destaca-se facilmente 

(B), destaca-se dificilmente (C), destaca-se muito dificilmente 

(D), impossível de destacar (E). A título de exemplo, o ensaio 

51, visível na fotografia 18 evidencia em a) quatro lesões após 

a incisão do raio laser e na em b) após a película de tecido ter 

sido removida. 

 

 

 

4.4.4. Abrangência e queimadura do estroma 

Posteriormente verificou-se, macroscopicamente, se a lesão atingiu o estroma e nos casos 

em que a córnea sofreu queimadura se o estroma também foi queimado. Registou-se com 

sim (S) ou com não (N) se o estroma foi ou não atingido e se foi ou não queimado. 

Exemplos destas lesões estão presentes na fotografia 19. 

 

4.4.5. Medição da dimensão das lesões  

Numa última fase mediu-se a dimensão da lesão em milímetros, com o paquímetro. 

Mediram-se o diâmetro maior e o diâmetro menor da lesão, sendo o resultado da dimensão 

da lesão o produto entre eles. 

Fotografia 17. Pinça de 

dissecção ADSON sem 

dente (original). 

Fotografia 18. Fotografias que ilustram o ensaio 51, para que se entenda o significado de uma 

lesão antes de destacar a) e depois de destacar a película b) (original). 

(1W; 0,5s; 35mm) 
(1W; 0,5s; 40mm) 

(1W; 0,5s; 45mm) 

(1W; 0,5s; 50mm) 

(1W; 0,5s; 35mm) 
(1W; 0,5s; 40mm) 

(1W; 0,5s; 45mm) 

(1W; 0,5s; 50mm) 

a b 
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(0,5W; 0,5s; 35mm) 

(0,5W; 0,5s; 50mm) (0,5W; 0,5s; 45mm) 

(0,5W; 0,5s; 40mm) 

a 

(1W; 0,5s; 15mm) 

(1W; 0,5s; 20mm) 

(1W; 0,5s; 25mm) 

(1W; 0,5s; 30mm) 

d 

(1W; 1s; 5,5mm) 

(1W; 1s; 60mm) 

(1W; 1s; 65mm) 

(1W; 1s; 70mm) 

b 

(1W; 1s; 35mm) (1W; 1s; 40mm) 

(1W; 1s; 45mm) 

(1W; 1s; 50mm) 

c 

Fotografia 19. Em a) – ensaio 61 - as duas lesões superiores são exemplos de lesões nas quais o 

estroma foi atingido. Nas outras duas lesões (as inferiores) o estroma não é abrangido. Em b) – 

ensaio 46 - estão presentes também duas lesões nas quais o estroma foi atingido (lesões com as 

variáveis 1W; 1s; 55mm e 1W; 1s; 60mm) e duas nas quais não foi (lesões com as variáveis 1W; 

1s; 65mm e 1W; 1s; 70mm). Em c) – ensaio 43 - todas as lesões abrangem o estroma. Em d) – 

ensaio 50 - apresenta lesões com queimadura do estroma (original). 
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5. Resultados 

 

As lesões resultantes da incidência de radiação laser CO2 na córnea foram lesões 

assimétricas ovaladas. 

O tempo de incidência de 0,25 segundos revelou-se pouco praticável, pelo que só foi 

utilizado em quatro ensaios. Como se trata de um período de tempo muito curto, torna-se 

complicado para o operador afastar o pé do pedal antes que se dê a libertação de um 

segundo raio laser com a mesma potência e tempo de incidência. O resultado de uma 

situação deste tipo é a incidência no tecido de uma radiação com energia superior à 

pretendida.  

Nos casos em que foram utilizadas variáveis de 1 W e 0,5 s; 0,5 W e 1 s; e 0,5 W e 0,5 s, só 

foram praticadas distâncias de incidência até 70 mm nos dois primeiros casos e até 50 mm 

no último. Distâncias destas e superiores não desenvolveram lesão macroscópica da córnea 

ou a lesão obtida foi demasiado superficial, difícil de destacar e com bordos irregulares, pelo 

que foram consideradas lesões mínimas e sem interesse. Além disto, distâncias à córnea 

superiores a 55 mm também se revelaram pouco executáveis. Um procedimento à córnea 

requer bastante precisão e segurança na sua execução, o que não é conseguido a grandes 

distâncias. 

Nos quatro globos oculares de cadáveres de coelhos utilizaram-se variáveis que 

provocaram anteriormente, nos globos oculares de cadáveres de cão e de gato, lesões 

consideradas interessantes, com o objectivo de verificar semelhanças ou diferenças entre 

espécies. Apenas foram utilizados dois cadáveres desta espécie porque a disponibilidade de 

cadáveres condicionou o estudo da mesma. 

As lesões consideradas interessantes correspondem às lesões em que a radiação laser 

incidente removeu de forma eficaz o epitélio e o estroma superficial da córnea ou apenas o 

epitélio corneal. 

Os resultados registados durante a experimentação podem ser visualizados no anexo 2. 

 

5.1. Análise Descritiva dos Dados 

 

5.1.1. Dimensão das lesões 

A média das dimensões das 245 lesões obtidas no estudo foi de 2,59 x 3,15 mm, tendo a 

menor lesão 1,07 x 1,09 mm (variáveis 2 W; 0,25 s; 85 mm) e a maior lesão 4,55 x 4,58 mm 

(variáveis 2 W; 1 s; 85 mm). As lesões tenderam a aumentar ligeiramente à medida que a 

distância à córnea foi aumentada. Para determinar qual a lesão de menores e maiores 

dimensões calculou-se a área da lesão através da fórmula matemática A= π.a.b (sendo A a 

área de uma forma oval, π= 3,14, a o raio maior e b o raio menor). 
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5.1.2. Queimadura da córnea 

Nos ensaios em que se obteve lesões macroscopicamente observáveis, verificou-se 

queimadura da córnea em 38,4% das lesões, como pode ser observado no gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3. Retracção da córnea 

A retracção da córnea presenciou-se em 42,9% das lesões, como mostra o gráfico 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4. Destacamento da película corneana  

De acordo com o gráfico 3, o destacamento da película eliminada procedeu-se de forma fácil 

na maioria das lesões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Percentagem de lesões obtidas no estudo com e sem retracção da córnea 

(n = 245). 

Gráfico 1. Percentagem de lesões obtidas no estudo com e sem queimadura da 

córnea (n = 245). 

Gráfico 3. Facilidade com que a película foi destacada (n = 245). 
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A película destacou-se muito dificilmente ou foi impossível de destacar nos ensaios em que 

a radiação laser provocou grande queimadura da córnea, ou naqueles em que provocou 

uma lesão mínima ou simplesmente não provocou lesão macroscópica da córnea. 

 

5.1.5. Distâncias à córnea de 15 e 20 mm  

O gráfico 4 mostra os resultados obtidos quando se utilizou distâncias à córnea de 15 e 20 

mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas distâncias à córnea de 15 e 20 mm verificou-se queimadura da córnea em todas as 

lesões. A queimadura atingiu o estroma em 97,2% dos casos e observou-se retracção da 

córnea em 80,6% dos ensaios.  

Exemplos destas lesões estão presentes na fotografia 20. 

 

 

 

 

 

 

5.1.6. Lesões com potência de 2 W e distâncias à có rnea até 50 mm 

Os resultados obtidos quando foram utilizadas potência de 2 W, tempos de incidência de 1; 

0,5 e 0,25 s e distâncias até 50 mm estão resumidos no gráfico 5. 

(0,5W; 1s; 15mm) 

(0,5W; 1s; 20mm) 

(0,5W; 1s; 25mm) 

(0,5W; 1s; 30mm) 

b 

(0,5W; 1s; 15mm) 

(0,5W; 1s; 20mm) 

(0,5W; 1s; 25mm) 

(0,5W; 1s; 30mm) 

Fotografia 20. Ensaio 54 em que todas as lesões foram acompanhadas de queimadura da córnea 

a). Houve queimadura do estroma nas lesões provocadas por distâncias de 15 e 20 mm que se 

podem observar em b) (original). 

Gráfico 4. Resultados obtidos com distâncias à córnea de 15 e 20 mm (n = 36).  
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Com estas variáveis houve 75% de ensaios com queimadura da córnea e igual percentagem 

com retracção da córnea. A queimadura do estroma verificou-se em 62,5% dos casos.  

Na fotografia 21 pode observar-se lesões obtidas após incidência de radiação laser com 2 W 

e 0,5 s, em todas as lesões houve queimadura do estroma. 

 

 

 

 

5.1.7. Lesões com potência de 2 W e distâncias à có rnea a partir de 55 mm  

Quando foram utilizados potência de 2 W e distâncias à córnea a partir de 55 mm obtiveram-

se lesões de acordo com o gráfico 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2W; 0,5s; 15mm) (2W; 0,5s; 20mm) 

(2W; 0,5s; 25mm) (2W; 0,5s; 30mm) 

a 

(2W; 0,5s; 15mm) 

(2W; 0,5s; 20mm) 

(2W; 0,5s; 25mm) 

(2W; 0,5s; 30mm) 

b 

Fotografia 21. Em a) lesões após aplicação da radiação laser. Em b) lesões após remoção da 

película. Ensaio 9 (original). 

Gráfico 5. Resultados obtidos com potência de 2 W e distâncias à córnea até 50 mm 

(n = 48). 

Gráfico 6. Resultados obtidos com potência de 2 W e distâncias à córnea a partir de 

55 mm (n = 42). 
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Para lesões com potência de 2 W e distâncias à córnea a partir de 55 mm, não houve 

queimadura da córnea em 97,6% dos casos. O estroma não foi queimado em nenhum dos 

casos mas foi atingido em 61,9% dos casos em que houve lesão macroscópica. Com estas 

variáveis, surgiu retracção da córnea em 40,5% dos ensaios. Exemplos destas lesões são 

as obtidas no ensaio 13 que se apresenta na fotografia 22. 

 

 

 

 

 

 

5.1.8. Lesões com potência de 1,5 W e distâncias à córnea até 50 mm 

Como mostra o gráfico 7, as lesões obtidas da aplicação de radiação laser de CO2 com 

potência de 1,5 W, tempos de incidência de 1 e 0,5 segundos e distâncias até 50 mm, foram 

acompanhadas de queimadura da córnea em 81,3% de ensaios e com retracção da córnea 

em 28,1%. A queimadura do estroma verificou-se em 56,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2W; 0,5s; 55mm) 
(2W; 0,5s; 60mm) 

(2W; 0,5s; 65mm) 
(2W; 0,5s; 70mm) 

(2W; 0,5s; 55mm) (2W; 0,5s; 60mm) 

(2W; 0,5s; 65mm) (2W; 0,5s; 70mm) 

Fotografia 22. Em a) lesões em que não se observou queimadura e retracção da córnea. Após 

destacar a película verificou-se que apenas a lesão obtida com a distância de 70 mm não atingiu 

o estroma. Ensaio 13 (original). 

Gráfico 7. Resultados obtidos com potência de 1,5 W e distâncias à córnea até 50 

mm (n = 32). 
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5.1.9. Lesões com potência de 1,5 W e distâncias à córnea a partir de 55 mm 

No gráfico 8 pode observar-se os resultados obtidos quando foram utilizadas potência de 1,5 

W e distâncias à córnea a partir de 55 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com as variáveis 1,5 W; 1 s e 0,5 s e distâncias à córnea superiores a 50 mm observou-se 

que as lesões obtidas não foram acompanhadas de queimadura da córnea em nenhum 

ensaio. O estroma foi atingido em 43,3% dos casos em que houve lesão macroscópica. 

Com estas variáveis, surgiu retracção da córnea em 16,7% dos ensaios.  

A fotografia 23 exemplifica lesões sem queimadura da córnea, que abrangem o estroma e 

que não abrangem o estroma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,5W; 0,5s; 55mm) 

(1,5W; 0,5s; 60mm) 

(1,5W; 0,5s; 65mm) 

(1,5W; 0,5s; 70mm) 

(1,5W; 0,5s; 55mm) 

(1,5W; 0,5s; 60mm) 

(1,5W; 0,5s; 65mm) 

(1,5W; 0,5s; 70mm) 

Fotografia 23. Lesões sem queimadura da córnea e bastante superficiais a). Em b) lesões que 

atingem muito pouco o estroma ou no caso da lesão 1,5 W; 0,5 s; 70 mm lesão que não atinge o 

estroma. Ensaio 38 (original). 
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Gráfico 8. Resultados obtidos com potência de 1,5 W e distâncias à córnea a partir de 

55 mm (n = 30). 

a b 
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5.1.10. Lesões com potência de 1 W e distâncias à c órnea até 50 mm 

O gráfico 9 mostra os resultados obtidos quando foram utilizadas potência de 1 W, tempos 

de incidência de 1 e 0,5 segundos e distâncias até 50 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com potência de 1 W, tempo de incidência de 1 e 0,5 segundos e distâncias até 50 mm, 

verificou-se que 59,4% das lesões apresentaram queimadura da córnea. A queimadura do 

estroma verificou-se em 46,9% e 53,1% apresentou retracção da córnea.  

As lesões da fotografia 24 apresentam queimadura da córnea que atinge o estroma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1W; 0,5s; 15mm) 
(1W; 0,5s; 20mm) 

(1W; 0,5s; 25mm) 
(1W; 0,5s; 30mm) 

(1W; 0,5s; 15mm) 
(1W; 0,5s; 20mm) 

(1W; 0,5s; 25mm) (1W; 0,5s; 30mm) 

Fotografia 24. Lesões obtidas no ensaio 49 com as variáveis 1 W, 0,5 s e 15, 20, 25 e 30 mm 

antes - a) - e depois - b) - de remover a película (original). 

Gráfico 9. Resultados obtidos com potência de 1 W e distâncias à córnea até 55 mm 

(n = 32). 
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5.1.11. Lesões obtidas com potência de 1 W e distân cias à córnea a partir de 55 mm 

Como mostra o gráfico 10 não foi observado queimadura da córnea em nenhuma lesão 

resultante de radiação laser com potência de 1 W e distâncias à córnea a partir de 55 mm. O 

estroma foi atingido em 20% dos casos em que houve lesão macroscópica. Com estas 

variáveis, surgiu retracção da córnea em 5% dos ensaios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.12. Lesões obtidas com potência de 0,5 W e dist âncias à córnea até 30 mm 

Como mostra o gráfico 11 nas lesões obtidas, quando foram utilizadas potência de 0,5 W, 

tempos de incidência de 1 e 0,5 segundos e distâncias à córnea até 30 mm, houve 75% de 

ensaios com queimadura da córnea e igual percentagem com retracção da córnea. A 

queimadura do estroma verificou-se em 56,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Resultados obtidos com potência de 1 W e distâncias à córnea a partir de 

55 mm (n = 20). 
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Gráfico 11. Resultados obtidos com potência de 0,5 W distâncias à córnea até 30 mm 

(n = 16). 
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5.1.13. Lesões obtidas com potência de 0,5 W e dist âncias à córnea a partir de 35 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como pode ser observado no gráfico 12, para lesões com potência de 0,5 W e distâncias à 

córnea a partir de 35 mm, não se presenciou queimadura da córnea em nenhum ensaio. O 

estroma foi atingido em 64,7% dos casos em que houve lesão macroscópica. Com estas 

variáveis, surgiu retracção da córnea em 29,4% dos ensaios. A fotografia 25 apresenta 

lesões obtidas com estas variáveis. 

 

 

 

 

5.1.14. Lesões obtidas nos globos oculares de coelh os 

Nos globos oculares de coelhos aplicou-se radiação laser com 0,5 W, 0,5 s e distâncias à 

córnea de 30 a 50 mm.  

O gráfico 13 mostra os resultados obtidos nestes ensaios. 

 

 

 

 

(0,5W; 1s; 35mm) 
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(0,5W; 1s; 45mm) (0,5W; 1s; 50mm) 

b 

Fotografia 25. Lesões bastante superficiais e com interesse. Após retirar a película observou-se 

que o estroma tinha sido atingido nas quatro lesões. Ensaio 56 (original). 

Gráfico 12. Resultados obtidos com potência de 0,5 W e distâncias à córnea a partir 

de 35 mm (n = 17). 
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Estas variáveis não provocaram queimadura da córnea em nenhuma das lesões obtidas, o 

estroma foi atingido em 50% das lesões. A lesão foi acompanhada de retracção da córnea 

em 37,5% dos casos.  

A fotografia 26 apresenta fotografias das lesões obtidas em dois dos quatro globos oculares 

de coelhos utilizados no estudo. 

 

 

 

 

 

 

(0,5W; 0,5s; 40mm) 

(0,5W; 0,5s; 45mm) 

a 

(0,5W; 0,5s; 40mm) 

(0,5W; 0,5s; 45mm) b 

(0,5W; 0,5s; 35mm) 

(0,5W; 0,5s; 40mm) 

c 

(0,5W; 0,5s; 35mm) 

(0,5W; 0,5s; 40mm) 
d 

Fotografia 26. Lesões obtidas nos globos oculares de coelho. Em a) e b) ensaio 64 antes e 

depois de destacar a película respectivamente. Em c) e d) ensaio 65 antes e depois de destacar a 

película respectivamente (original). 
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Gráfico 13. Resultados obtidos nos globos oculares de coelhos (n = 8). 
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5.1.15. Lesões interessantes 

Observaram-se algumas lesões com interesse e exequíveis entre aquelas em que não 

houve queimadura da córnea, em que não se utilizou tempo de incidência de 0,25 s e em 

que a distância à córnea não foi superior a 50 mm, nomeadamente as lesões dos seguintes 

ensaios:  

- Ensaio 43 e 44, lesões a que correspondem as variáveis 1 W; 1 s; 45 e 50 mm, que podem 

ser observados na fotografia 27. 

 

 

 

 

- Ensaio 51 e 52, lesões a que correspondem as variáveis 1 W; 0,5 s; 35, 40, 45 e 50 mm. 

- Ensaio 56 e 57, lesões a que correspondem as variáveis 0,5 W; 1 s; 35, 40, 45 e 50 mm. 

- Ensaio 59 e 60, lesões a que correspondem as variáveis 0,5 W; 0,5s; 25 e 30 mm. As 

lesões do ensaio 59 podem ser observadas na fotografia 28. 
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(0,5W; 0,5s; 30mm) 
b 

Fotografia 27. Ensaios 43 – a) - e 44 – b) - após destacar a película. Todas as lesões se 

estendem ao estroma (original). 

Fotografia 28. Ensaio 59 antes – a) – e após – b) - destacar a película. As lesões obtidas com 

distâncias à córnea de 15 e 20 mm foram acompanhadas de queimadura da córnea e no caso da 

primeira também por queimadura do estroma. Em contraste com as distâncias de 25 e 30 mm 

que deram origem a lesões superficiais e interessantes (original). 
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- Ensaio 61 e 62, lesões a que correspondem as variáveis 0,5 W; 0,5 s; 35, 40 e 45 mm. 

Exemplo do ensaio 61 na fotografia 29. 

 

 

 

 

Das lesões consideradas interessantes, 36,7% foram acompanhadas de retracção da 

córnea. A película removida durante os ensaios destacou-se muito facilmente em 16,7%, 

facilmente em 73,3% e dificilmente em 10% destas lesões, como se pode observar no 

gráfico 14.  
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Fotografia 29. Ensaio 61 antes – a - e depois – b - de destacar a película. Neste ensaio 

obtiveram-se lesões muito interessantes, bastante superficiais e que atingiram o estroma 

minimamente ou não o atingiram (original). 

0% 20% 40% 60% 80%

Muito facilmente

Facilmente
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Percentagem

Gráfico 14. Facilidade com que a película foi destacada nas lesões consideradas 

interessantes (n = 30). 

b 
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6. Discussão 

 

A radiação laser efectiva (que atinge a córnea) promove a eliminação de uma ou mais 

camadas da córnea. As lesões resultantes, na prática, constituem úlceras mais ou menos 

profundas. Estas lesões podem variar no seu tamanho consoante a potência, o tempo de 

incidência e a distância à córnea seleccionados. A média da dimensão das lesões 

observadas foi de 2,59 x 3,15 mm. Nos nossos ensaios, à medida que a distância à córnea 

aumentava, o tamanho da lesão também tendia a aumentar. No entanto, distâncias à córnea 

grandes devem ser evitadas.  

Distâncias à córnea demasiado grandes, além de serem pouco praticáveis, podem não levar 

a lesões visíveis da córnea ou estas serem tão superficiais que não tem interesse em 

aplicações clínicas. Estas lesões superficiais formam películas muito difíceis de destacar. 

A radiação laser provoca diversas alterações na córnea de um animal morto. A retracção da 

córnea é uma delas e surge num grande número de lesões. Mesmo quando são utilizadas 

potências baixas (0,5 W) e períodos de incidência curtos (0,5 s) a lesão pode ser 

acompanhada de retracção da córnea. Parece improvável que a retracção da córnea se 

tenha verificado porque foram utilizados globos oculares de animais mortos. É possível que 

esta alteração resulte da contracção das fibras de colagénio do estroma, e portanto parece 

indicativa de que o estroma foi atingido. De facto, em todos os ensaios em que se 

registaram retracção da córnea a lesão atingiu o estroma. Por outro lado, as menores 

percentagens de retracção da córnea verificaram-se quando a distância à córnea foi maior e 

consequentemente quando a lesão da córnea foi menos profunda. As alterações que a 

retracção da córnea provoca na sua estrutura teriam que ser comprovadas 

histologicamente. Não é possível prever neste estudo qual o resultado clínico desta 

retracção e quais as implicações que esta pode ter na cicatrização da lesão. Em termos da 

forma como pode afectar a visão, uma alteração na curvatura da córnea induz sempre 

algum astigmatismo (Bokobza, 1999). O que é difícil de analisar é o impacto que isso pode 

ter na acuidade visual do animal e se pode afectar a visão a ponto de comprometer a 

qualidade de vida deste. 

Verificámos que a queimadura da córnea é uma possibilidade quando esta é submetida a 

radiação laser CO2. A queimadura da córnea é sempre uma alteração indesejável e de 

evitar. Deste modo, distâncias à córnea demasiado próximas, como 15 e 20 mm, não devem 

ser utilizadas. Estas distâncias promoveram, independentemente das outras duas 

constantes, queimadura da córnea, quase sempre acompanhada também de queimadura do 

estroma e retracção da córnea. 

A utilização de potências de 2 W e 1,5 W também se revelou uma má opção. Na maioria das 

lesões obtidas com estas potências e distância inferiores a 55 mm houve queimadura da 
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córnea e do estroma. Com potências de 2 W e 1,5 W, as lesões que se poderiam revelar 

interessantes são obtidas utilizando distâncias superiores a 50 mm.  

Neste estudo, obtiveram-se algumas lesões interessantes e sugestivas de poderem ser 

experimentadas e aplicadas em patologias clínicas como a queratite pigmentar superficial. 

Trata-se de lesões que não são acompanhadas de queimadura da córnea e que são muito 

superficiais, atingindo o epitélio e o estroma superficial ou apenas o epitélio. Estas lesões, 

pelo seu aspecto macroscópico, poderiam posteriormente, in vivo, ser abordadas como 

úlceras da córnea comuns. 

Estas lesões interessantes só foram obtidas quando a potência seleccionada foi de 1 W e 

0,5 W. Mesmo com estas potências houve uma grande percentagem de lesões com 

queimadura que atingiu o estroma. Uma potência de 0,5 W, tempo de incidência de 1 e 0,5 s 

e 35 a 45 mm de distância à córnea, revelaram-se as variáveis mais seguras na medida em 

que não produziram, neste estudo, queimadura da córnea.   

A utilização de raios lasers com as variáveis 1 W; 1 s; 45 e 50 mm, 1 W; 0,5 s; 35, 40, 45 e 

50 mm e 0,5 W; 0,5s; 25 e 30 mm também revelaram ser interessantes, embora não tão 

seguros como os anteriores, uma vez que um pequeno engano do cirurgião, na distância à 

córnea, de meio milímetro (nas distâncias menores) pode resultar na queimadura da córnea. 

Observe-se a figura 33 como exemplo desta situação. Assim, a utilização de radiação laser 

CO2 na córnea deve ser cautelosa. É imprescindível que o cirurgião seja prudente e pondere 

a escolha das variáveis a utilizar para que não provoque lesões irreversíveis na córnea do 

paciente. Assim, e tendo em conta que a córnea é uma estrutura delicada e de pequena 

espessura, é necessário um cuidado rigoroso para que a energia aplicada não seja superior 

à necessária ao efeito pretendido. 

O modo como a película se destaca poderá ser um factor importante na utilização in vivo. 

Uma película difícil de destacar obriga a um maior traumatismo da córnea com a pinça de 

dissecção e resulta numa lesão com bordos irregulares. Nas variáveis que provocaram 

lesões consideradas interessantes, a película foi retirada com facilidade. 

O número de globos oculares de coelhos utilizados no estudo não foi suficiente para deduzir 

que a radiação laser provocará as mesmas alterações noutras espécies, no entanto não 

podemos deixar de assinalar que as lesões foram muito idênticas às obtidas com as 

mesmas variáveis no cão e no gato. 

Como já referido, a publicação referente a este tema é escassa. As referências ao uso de 

laser de dióxido de carbono na córnea estão normalmente relacionadas com lesões 

indesejáveis da córnea (Widder, Severin, Kirchhof & Krieglstein, 1998) e o seu uso não é 

recomendado (Codère, Brownstein, Garwood & Dresner, 1988). Um artigo sobre o uso de 

laser de dióxido de carbono na exérese de adenomas das glândulas de Meibomius 

menciona que a espessura da córnea e a morfologia das células endoteliais são alterados 

pela energia do laser (Bussieres et al., 2005). De facto, o endotélio corneal é uma única 
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camada de células que não apresenta capacidade de regeneração significativa. Desta 

forma, é extremamente importante evitar que o endotélio seja lesionado. A energia do laser, 

particularmente quando é inapropriadamente utilizada, cria uma extensa área de lesão 

térmica que pode provocar alterações irreversíveis no endotélio corneal. Estas alterações 

podem resultar em edema permanente da córnea com consequências visuais e ulcerativas 

(Gilmour, 2003). O endotélio corneano, tal como outras estruturas do olho, pode ser 

protegido utilizando radiação com tempo de exposição curto (Waring, 1989). 

Gilmour (2003) refere-se ao laser de dióxido de carbono como inapropriado para remover 

pigmento superficial da córnea, baseando-se na recidiva deste observada no estudo de 

Shieh, Boldy e Garbus (1992). Estes autores descreveram a remoção com sucesso de 

pigmento superficial de dois Pugs utilizando o excimer laser. Estes dois animais 

apresentavam outras patologias oculares associadas e o pigmento estava acompanhado de 

neovascularização da córnea. O pigmento recidivou 6 meses depois num dos animais e 8 

meses depois no outro. Os próprios autores deste artigo consideram que os problemas 

oculares subjacentes podem ter contribuído para a recorrência das lesões. No mesmo artigo 

está ainda referido que a recidiva do pigmento está também descrita após queratectomia 

superficial.  

Este é um estudo preliminar, sendo necessária uma abordagem mais detalhada às variáveis 

que provocaram lesões com interesse para aplicações clínicas futuras. Desta forma, será 

imperativo repetir essas lesões em cadáveres a fim de se verificar se as lesões se repetem 

em conformidade.  

De seguida será necessário experimentar em globos oculares de cadáveres que exibam 

queratopatias como por exemplo a queratite pigmentar. A experimentação numa córnea com 

queratite pigmentar superficial será um passo importante, uma vez que este estudo não 

permitiu concluir se a radiação laser com as variáveis utilizadas se comportará de forma 

semelhante numa córnea com pigmento. Segundo Gilmour (2002), a radiação laser CO2 é 

menos absorvida pela melanina do que pela água. 

A fase seguinte à experimentação em cadáveres será experimentar in vivo num animal com 

uma córnea normal e posteriormente com patologia. A evolução da úlcera obtida com a 

radiação laser de dióxido de carbono não foi avaliada neste estudo. Segundo Gilmour 

(2003), o efeito da radiação laser nas terminações nervosas (que parece ser uma vantagem 

na cirurgia de tecidos moles para diminuir a dor pós-operatória) na córnea pode atrasar a 

cicatrização quando comparada com a cirurgia clássica. Pelo contrário, Shieh et al. (1992), 

no artigo em que descrevem a utilização de excimer laser para remover pigmento corneano 

em dois Pugs, referem não ter encontrado problemas na cicatrização epitelial, havendo re-

epitelização em sete dias.  

No final, terá de se questionar se o uso de laser dará resultados iguais ou melhores que 

outros procedimentos cirúrgicos (cirurgia clássica como a queratectomia superficial). Os 
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benefícios obtidos com esta abordagem poderão ser intracirúrgicos, como menos tempo de 

cirurgia, ou póscirúrgicos como reduzir o desconforto do paciente, obtenção de uma 

cicatrização mais rápida, menor risco de complicações e menos percentagem de 

recorrência. Gilmour (2003) refere como vantagens do laser CO2 no uso de úlceras 

indolentes da córnea um menor desconforto póscirúrgico e como desvantagens o aumento 

do tempo de cicatrização, contracção do colagénio do estroma com deformação da córnea e 

lesão das células endoteliais.  

Apesar do laser CO2 não ser o mais indicado para a córnea, o seu preço acessível torna-o 

uma ferramenta mais utilizada em medicina veterinária. O benefício do estudo da utilização 

deste tipo de laser na córnea será potenciar a utilização de um aparelho que tem múltiplas 

aplicações cirúrgicas. 
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7. Conclusões 

 

A utilização de radiação laser de dióxido de carbono na córnea parece ser interessante. 

Neste estudo foram obtidas lesões que aparentam ser exequíveis in vivo. 

Algumas considerações devem ser feitas quando se pretende utilizar laser de dióxido de 

carbono na córnea: as lesões são muitas vezes acompanhadas de retracção da córnea; a 

sua aplicação desmedida pode resultar em queimadura da córnea, ulceração profunda ou 

perfuração. Deste modo, devido à natureza delicada da córnea e a uma margem de erro 

muito pequena, a selecção da potência, tempo de incidência e distância à córnea é critica 

quando se utiliza laser CO2 na córnea. 

Este estudo não pôde prever como a lesão da córnea, provocada pela radiação laser, se 

comportará in vivo e qual a sua evolução cicatricial.   

Sendo um estudo preliminar, investigações adicionais, que avaliem os efeitos agudos e 

crónicos, são necessárias antes que a técnica possa ser recomendada para aplicação 

clínica. 
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Anexo 1  

Análise geral da casuística observada durante a componente prática do estágio 

 

• Espécie Animal 

Análise percentual das espécies animais observadas 

Espécie Percentagem 
Canídeos 51,99% 
Felídeos 44,70% 
Animais Exóticos 3,31% 
Total 100,00% 
 

 

• Área clínica (medicina interna + medicina externa) 

 

Análise percentual da casuística de acordo com a ár ea clínica envolvida 

Área Percentagem 
Gastroenterologia 20,09% 
Oftalmologia 13,24% 
Nefrologia e Urologia 10,96% 
Oncologia 9,59% 
Ortopedia e Traumatologia 8,90% 
Ginecologia, Andrologia e Obstetrícia 8,68% 
Dermatologia 6,39% 
Doenças infecciosas 5,02% 
Pneumologia 4,57% 
Profilaxia 3,20% 
Cardiologia 2,05% 
Neurologia 2,05% 
Doenças parasitárias 2,05% 
Endocrinologia 1,60% 
Toxicologia 0,91% 
Hematologia  0,68% 
Total 100,00% 
 

- Casuística gastrointestinal 

Entidade clínica Percentagem 
Cavidade oral 

Doença periodontal 13,6% 
Gengivite 1,1% 
Estomatite 2,3% 
Abcesso dentário 2,3% 
Epulis 1,1% 
Impactação dentária 1,1% 
Persistência dos dentes de leite 2,3% 
Fenda do palato 1,1% 
Sub-total 25,0% 
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Entidade clínica Percentagem 
Esófago 

Corpo estranho 1,1% 
Megaesófago 3,4% 
Sub-total 4,5% 

Glândulas salivares 
Mucocelo cervical 1,1% 

Estômago + Intestino 
Subnutrição 1,1% 
Gastrite idopática 2,3% 
Gastrite alimentar 1,1% 
Gastrite por corpo estranho 1,1% 
Ruptura gástrica 1,1% 
Dilatação gástrica 3,4% 
Dilatação + torção gástrica 4,5% 
Torção esplénica 1,1% 
Enterite parasitária 2,3% 
Enterite por corpo estranho 3,4% 
Gastroenterite idiopática 5,7% 
Gastroenterite alimentar 1,1% 
Doença inflamatória intestinal crónica 4,5% 
Neoplasia intestinal 2,3% 
Obstipação 4,5% 
Megacólon 1,1% 
Colite 3,4% 
Colite necrótica 1,1% 
Sub-total 45,5% 

Ânus + Recto 
Neoplasia das glândulas perianais 1,1% 
Abcesso perianal 1,1% 
Fístula perianal 1,1% 
Sub-total 3,4% 

Pâncreas 
Insuficiência Pancreática Exócrina 1,1% 
Pancreatite 4,5% 
Sub-total 5,7% 

Fígado 
Lipidose hepática 3,4% 
Colangite/Colangio-hepatite felina 1,1% 
Colestase 1,1% 
Insuficiência Hepática 1,1% 
Cirrose hepática 1,1% 
Ruptura hepática traumática 1,1% 
Sub-total 9,1% 

Peritoneu 
Peritonite 5,7% 
Total 100,0% 
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- Casuística oftalmológica 

Entidade clínica Percentagem 
Tísica bulbar 3,4% 
Úlcera de córnea 8,6% 
Úlcera indolente 1,7% 
Descemetocelo 1,7% 
Distrofia lípidica da córnea 6,9% 
Distrofia endotelial 1,7% 
Edema da córnea 8,6% 
Leucoma da córnea 3,4% 
Queratoconjuntivite seca 6,9% 
Conjuntivite 1,7% 
Simbléfaro 3,4% 
Queratite pigmentar 10,3% 
Hemorragia na câmara anterior 1,7% 
Coágulo de fibrina na câmara anterior 1,7% 
Entrópion 5,2% 
Ectrópion 1,7% 
Uveite 1,7% 
Sinéquia anterior da íris 5,2% 
Sinéquia posterior da íris 1,7% 
Hifema 1,7% 
Catarata senil 13,8% 
Catarata por diabetes mellitus 3,4% 
Glaucoma 1,7% 
Edema palpebral 1,7% 
Total 100,0% 
 

- Casuística da patologia do aparelho urinário 

Entidade clínica Percentagem 
Insuficiência renal aguda 6,3% 
Insuficiência renal crónica 27,1% 
Urolitíase  

Estruvite 31,3% 
Urato 2,1% 
Oxalato de cálcio 4,2% 
Oxalato de cálcio + estruvite 2,1% 

Infecção do trato urinário 18,8% 
Pielonefrite 6,3% 
Ruptura de bexiga 2,1% 
Total 100,0% 
 

- Casuística oncológica 

Entidade clínica Percentagem 
Adenocarcinoma mamário 11,9% 
Linfoma generalizado 7,1% 
Linfoma mediastínico 2,4% 
Linfoma intestinal 2,4% 
Linfoma renal 2,4% 
Linfossarcoma 2,4% 
Fibrossarcoma 4,8% 
Mastocitoma cutâneo 2,4% 
Plasmocitoma 2,4% 
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Entidade clínica Percentagem 
Lipoma 9,5% 
Adenoma colorectal 2,4% 
Carcinoma da tiróide bilateral 2,4% 
Sarcoma anaplásico 2,4% 
Carcinoma espinocelular 2,4% 
Carcinoma das células beta (insulinoma) 2,4% 
Histiocitoma 2,4% 
Hemangiosarcoma esplénico 9,5% 
Hemangiosarcoma cutâneo 4,8% 
Carcinoma prostático 2,4% 
Carcinoma uretral 2,4% 
Tumores ovários 2,4% 
Adenoma das glândulas hepatóides 2,4% 
Metástases:  

Pulmonares 7,1% 
Hepáticas 4,8% 

Melanoma 2,4% 
Total 100,0% 
 

- Casuística da patologia músculo-esquelética e art icular 

Entidade clínica Percentagem 
Patologia articular 

Displasia da anca 7,7% 
Artrose 7,7% 
Luxação sacro-ilíaca 5,1% 
Luxação coxo-femural 2,6% 
Ruptura do ligamento cruzado anterior 2,6% 
Bursite 2,6% 
Sub-total 28,2% 

Traumatologia * 
Fractura do úmero 2,6% 
Fractura de rádio-ulna 5,1% 
Fractura de metacarpiano 2,6% 
Fractura do fémur 10,3% 
Fractura da tíbia 7,7% 
Fractura da bacia 5,1% 
Fractura acetabular 2,6% 
Fractura das costelas 2,6% 
Fractura da mandíbula 7,7% 
Fractura da maxila 5,1% 
Fractura do crânio 2,6% 
Sub-total 53,8% 

Patologia muscular 
Hérnia diafragmática 2,6% 
Hérnia umbilical 2,6% 
Hérnia abdominal 2,6% 
Hérnia perineal 5,1% 
Sub-total 12,8% 
Neoplasia óssea 5,1% 
Total 100,0% 
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* Casuística dos tipos de trauma observados 

Entidade clínica Percentagem 
Mordedura 25,0% 
Atropelamento 43,8% 
Queda 31,3% 
Total 100,0% 
 

- Casuística das entidades clínicas do aparelho rep rodutor feminino 

Entidade clínica Percentagem 
Piómetra 43,8% 
Gestação 3,1% 
Distócia 3,1% 
Pseudogestação 3,1% 
Neoplasia mamária 37,5% 
Prolapso Vaginal 3,1% 
Pólipos vaginais 6,3% 
Total 100,0% 
 

- Casuística das entidades clínicas do aparelho rep rodutor masculino 

Entidade clínica Percentagem 
Quistos prostáticos/paraprostáticos 50,0% 
Prostatite 33,3% 
Criptorquidismo 16,7% 
Total 100,0% 
 

- Casuística da patologia dermatológicas 

Entidade Clínica Percentagem 
Dermatites parasitárias 

Sarna sarcóptica 3,6% 
Sarna demodécica 3,6% 
Sub-total 7,1% 

Dermatites fúngicas 
Dermatofitíase 3,6% 
Dermatite a Malassezia pachidermatis 3,6% 
Sub-total 7,1% 

Dermatites bacterianas 
Piodermite 10,7% 

Dermatites alérgicas 
Dermatite por alergia alimentar 3,6% 
Dermatite alérgica à picada da pulga 17,9% 
Dermatite atópica 10,7% 
Sub-total 32,1% 

Otites externas 
A ácaros 17,9% 
Bacteriana 3,6% 
Por pragana 3,6% 
Sub-total 25,0% 
 
 
 
  



 68 

  

Entidade clínica Percentagem 
Outras afecções 

Lacerações/feridas por agressão 7,1% 
Enfisema subcutâneo (traumático) 3,6% 
"Hot spot" 3,6% 
Otohematoma 3,6% 
Sub-total 17,9% 
Total 100,0% 
 

- Casuística das doenças infecciosas observadas 

Entidade clínica Percentagem 
Parvovirose canina 18,18% 
Esgana 4,55% 
Panleucopénia felina 13,64% 
Rinotraqueíte felina 4,55% 
Leucose felina (FeLV) 13,64% 
Imunodeficiência felina (FIV) 22,73% 
Peritonite infecciosa felina 13,64% 
Coriza felina 9,09% 
Total 100,00% 
 

- Casuística da patologia do aparelho respiratório 

Entidade clínica Percentagem 
Patologia do trato respiratório inferior 

Bronquite 5,0% 
Asma felina 5,0% 
Contusão pulmonar 5,0% 
Edema pulmonar 20,0% 
Pneumonia 5,0% 
Neoplasia pulmonar 20,0% 
Sub-total 60,0% 

Patologia da pleura 
Pneumotórax (traumático) 10,0% 
Pneumotórax idiopático 5,0% 
Efusão pleural 5,0% 
Quilotórax 15,0% 
Hemotórax 5,0% 
Sub-total 40,0% 
Total 100,0% 
 

- Casuística da patologia cardíaca 

Entidade clínica Percentagem 
Insuficiência da válvula tricúspide 11,1% 
Insuficiência cardíaca congestiva 44,4% 
Derrame pericárdico 11,1% 
Cardiomiopatia hipertrófica 11,1% 
Persistência do 4º arco aórtico direito 11,1% 
Neoplasia cardíaca 11,1% 
Total 100,0% 
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- Casuística da patologia neurológica 

Entidade clínica Percentagem 
Epilepsia idiopática 22,2% 
Hérnia discal:  

Cervical 22,2% 
Toracolombar 22,2% 

Compressão da cauda equina 11,1% 
Miastenia gravis 11,1% 
Hidrocéfalo 11,1% 
Total 100,0% 
 

- Casuística das doenças parasitárias 

Entidade clínica Percentagem 
Leishmaniose 55,56% 
Dirofilariose 22,22% 
Babesiose 11,11% 
Hemoplasmose 11,11% 
Total 100,00% 
 

- Casuística da patologia endócrina 

Entidade clínica Percentagem 
Diabetes mellitus 57,1% 
Hipoadrenocorticismo 14,3% 
Hiperadrenocorticismo 28,6% 
Total 100,0% 
 

- Casuística das intoxicações 

Entidade clínica Percentagem 
Suspeita por dicumarínicos 50,0% 
Paracetamol 25,0% 
Canabis 25,0% 
Total 100,0% 
 

- Casuística da patologia hemática 

Entidade clínica Percentagem 
Anemia hemolítica imunomediada 33,33% 
Trombocitopénia imunomediada 33,33% 
Leucemia linfocítica aguda 33,33% 
Total 100,00% 
 

Tratamentos observados nas consultas 

Tratamento Percentagem 
Quimioterapia 14,3% 
Avaliação e desinfecção de sutura 33,3% 
Remoção de pontos 9,5% 
Penso 9,5% 
Administração de medicação injectável 33,3% 
Total 100,0% 
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Animais exóticos 

Espécie / Entidade clínica Percentagem 
Papagaio  
     Respiratório 20,0% 
     Neurológico 10,0% 

Coelho  
    Vacinação 20,0% 
    Pododermatite 10,0% 
    Exérese de massa cutânea –  
    - adenoma basocelular 10,0% 
Periquito  
    Remoção de anilha 10,0% 

Pombo  
   Fractura do rádio 10,0% 

Porco-da-índia   
   Sobrecrescimento dentário 10,0% 
Total 100,0% 
 

 

• Área cirúrgica 

 

- Casuística das cirurgias de tecidos moles 

Intervenção Percentagem 
Cavidade oral 

Destartarização 7,0% 
Exodontia 6,0% 
Extracção de fragmentos de dentes de leite 1,0% 
Sub-total 14,0% 

Olho 
Exérese de neoformação palpebral 1,0% 
Resolução de úlcera indolente 1,0% 
Resolução de descemetocelo 1,0% 
Redução de entrópion 1,0% 
Sub-total 4,0% 

Ouvido 
Resolução de otohematoma 1,0% 

Pele e tecido subcutâneo 
Exérese de nódulos cutâneos 6,0% 
Exérese de massa nasal 1,0% 
Sub-total 7,0% 

Aparelho digestivo 
Resolução de torção gástrica – Gastropexia 
e Esplenectomia 2,0% 
Enterotomia para remoção de corpo 
estranho 2,0% 
Sub-total 4,0% 
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Intervenção Percentagem 
Aparelho reprodutor feminino 

OVH:  
por piómetra 11,0% 
para interrupção da gestação 1,0% 
electiva 12,0% 

Mastectomia 8,0% 
Exérese de neoformação vaginal 2,0% 
Episiotomia 1,0% 
Cesariana 1,0% 
Redução de prolapso vaginal 1,0% 
Sub-total 37,0% 

Aparelho reprodutor masculino 
Orquiectomia 15,0% 
Omentalização prostática 2,0% 
Sub-total 17,0% 

Aparelho urinário 
Cistotomia para remoção de cálculos 2,0% 
Uretrostomia 1,0% 
Nefrotomia 1,0% 
Nefrectomia 1,0% 
Sub-total 5,0% 

Cirurgia torácica 
Resolução de persistência do 4º arco aórtico 
direito 1,0% 

Outras 
Laparotomia exploratória 4,0% 
Lavagem abdominal 1,0% 
Herniorrafia:  

Perineal 2,0% 
Umbilical 1,0% 
Abdominal 1,0% 
Diafragmática 1,0% 

Sub-total 10,0% 
Total 100,0% 
 

- Casuística das cirurgias ortopédicas e neurológic as 

Intervenção Percentagem 
Artroplastia 8,3% 
Redução de hérnia cervical 8,3% 
Redução de hérnia toracolombrar 8,3% 
Remoção de placa e parafusos 8,3% 
Remoção de cavilha 16,7% 
Redução de luxação coxo-femural 8,3% 
Redução de fractura 33,3% 
Colocação de proteína estimuladora de 
crescimento ósseo 8,3% 
Total 100,0% 
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- Casuística da cirurgia maxilo-facial 

Intervenção Percentagem 
Resolução de fractura maxilar 28,6% 
Resolução de fractura mandibular 42,9% 
Hemimaxilectomia 14,3% 
Reconstrução de dente 14,3% 
Total 100,0% 
 

• Análises laboratoriais 

Análise Percentagem 
Cultura bacteriana 6,7% 
Realização e leitura de Api 3,3% 
TSA 6,7% 
Análise de urina tipo II 36,7% 
Índice de produção de reticulócitos 3,3% 
Análise de esfregaço de sangue 16,7% 
DTM 10,0% 
Análise de citologia 13,3% 
Análise de líquido de derrame 3,3% 
Total 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73 

Anexo 2 

Tabela dos resultados obtidos durante a experimentação 

 

      Epitélio Estroma   

Nº Esp. P (W) T (s) Dist.  
(mm) 

Retracção da 
Córnea Queimou  Destaca-se  Atingiu  Queimou  Dimensão  

(mm) Obs. 

15 S S E S S 2,11x3,02 
20 S S E S S 2,15x3,22 
25 S S E S S 2,35x3,40 

1 G 2,0 1,0 

30 S S E S S 2,49x3,58 

Queimadura 
profunda da córnea. 
Grande retracção da 

córnea. 

15 S S D S S 1,51x2,03 
20 S S D S S 1,56x2,16 
25 S S D S S 2,45x3,12 

2 G 2,0 1,0 

30 S S C S S 2,81x3,40 

Queimadura 
profunda da córnea. 
Grande retracção da 

córnea. 

35 N S B S S 3,55x4,02  

40 N S B S S 3,31x3,44  

45 S S B S S 3,07x3,76  

3 C 2,0 1,0 

50 S S B S S 3,25x4,26  

35 S S B S S 2,59x3,04  

40 S S B S S 2,70x2,78  

45 S S B S S 3,23x3,52  

4 G 2,0 1,0 

50 N N B S N 3,18x3,55  

55 S N B S N 3,94x3,97  

60 S N B S N 3,65x4,66  

65 S N B S N 3,81x4,13  

5 G 2,0 1,0 

70 S S C S N 3,60x4,52  

55 S N B S N 3,73x4,05  

60 S N A S N 3,25x3,47  

65 N N A S N 2,86x3,49  

6 C 2,0 1,0 

70 N N A S N 2,83x3,56  

75 S N A S N 4,01x4,10  

80 S N A S N 4,26x4,71  

85 S N B S N 4,34x4,55  

7 G 2,0 1,0 

90 N N B S N 3,92x4,47  

75 S N A S N 3,57x4,05  

80 S N B S N 4,37x4,39  

85 S N B S N 4,55x4,58  

8 C 2,0 1,0 

90 S N B S N 3,81x4,39  

15 S S B S S 2,14x3,49  

20 S S C S S 2,62x2,51  

25 S S C S S 2,49x3,55  

9 G 2,0 0,5 

30 S S C S S 2,73x2,88  

15 S S B S S 2,17x3,49  

20 S S C S S 2,78x2,94  

25 S S A S S 2,86x2,88  

10 C 2,0 0,5 

30 S S B S S 2,80x3,44  

35 N S B S N 3,02x3,81  

40 N S B S N 3,36x3,57  

45 S N B S N 3,44x3,49  

11 G 2,0 0,5 

50 S N B S N 3,52x3,55  

35 S S B S S 2,46x3,18  

40 S S B S N 2,86x3,39  

45 S N B S N 3,41x3,47  

12 C 2,0 0,5 

50 N N B S N 3,28x3,52  

55 N N A S N 2,24x3,25  

60 N N A S N 2,31x3,26  

65 N N B S N 3,39x3,62  

13 G 2,0 0,5 

70 N N B S N 2,20x3,34 Lesão mínima do 
estroma. 

55 S N D S N 2,91x4,30  

60 S N D S N 2,99x4,52  

65 S N D S N 3,09x4,11  

14 C 2,0 0,5 

70 S N D S N 2,65x4,83  
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      Epitélio Estroma   

Nº Esp. P (W) T (s) Dist.  
(mm) 

Retracção da 
Córnea Queimou  Destaca-se  Atingiu  Queimou  Dimensão  

(mm) Obs. 

75 N N A N N 2,77x2,77 
80 N N A N N 2,30x3,97 
85 N N A N N 2,77x4,29 

15 G 2,0 0,5 

90 N N A N N 1,75x4,20 

Lesão mínima sem 
interesse. 

75 N N E N N - 
80 N N E N N - 
85 N N E N N - 

16 C 2,0 0,5 

90 N N E N N - 

Não houve lesão 
macroscópica da 

córnea. 

15 N S B S S 1,49x1,76  

20 N S B S S 1,47x1,79  

25 S S B S S 1,80x2,67  

17 G 2,0 0,25 

30 S S B S N 2,00x2,26  

15 S S B S S 1,56x1,76 Queimadura 
profunda da córnea. 

20 S S B S S 1,51x2,00  

25 S S B S S 2,20x2,43  

18 C 2,0 0,25 

30 N S B S N 2,19x2,65  

35 S N A S N 2,11x2,90  

40 N N A S N 2,61x2,85  

45 N N A S N 2,56x3,96  

19 G 2,0 0,25 

50 N N A S N 2,42x3,31  

35 S S C S N 2,32x2,92 
40 S N C S N 2,20x2,56 
45 S N D S N 2,18x2,83 

20 C 2,0 0,25 

50 S N C S N 2,02x2,30 

Grande retracção da 
córnea. 

55 N N A S N 1,75x2,00 Lesão mínima do 
estroma. 

60 N N A N N 1,33x2,12 
65 N N B N N 2,05x2,39 

21 G 2,0 0,25 

70 N N B N N 1,69x2,34 

Lesão mínima sem 
interesse. 

55 N N B S N 2,15x3,32 
60 N N B N N 1,93x2,83 
65 N N B N N 2,85x3,03 

22 C 2,0 0,25 

70 N N B N N 1,70x2,78 

Lesão mínima sem 
interesse. 

75 N N A N N 2,12x2,88 
80 N N A N N 1,70x2,21 
85 N N A N N 1,07x1,09 

23 G 2,0 0,25 

90 N N A N N 1,63x2,59 

Lesão mínima sem 
interesse. 

75 N N E N N - 
80 N N E N N - 

Lesão mínima sem 
interesse. 

85 N N E N N - 

24 C 2,0 0,25 

90 N N E N N - 

Não houve lesão 
macroscópica da 

córnea. 

15 S S B S S 1,88x2,00 Queimadura 
profunda da córnea. 

20 N S B S S 1,98x2,22  

25 S S B S S 2,03x2,48  

25 C 1,5 1,0 

30 N S B S S 2,19x2,60  

15 S S C S S 1,88x1,94 Queimadura 
profunda da córnea. 

20 S S C S S 1,88x2,34  

25 S S C S S 1,89x2,66  

26 C 1,5 1,0 

30 N S C S S 2,21x2,69  

35 N S B S S 2,39x2,63  

40 N S B S N 2,31x3,48  

45 N S B S N 2,48x2,80  

27 C 1,5 1,0 

50 N S B S N 2,61x3,92  

35 N S B S S 2,42x2,46  

40 N S B S N 2,22x3,31  

45 N S B S N 2,58x3,34  

28 C 1,5 1,0 

50 N S B S N 2,81x3,54  

55 S N B S N 2,85x4,41  

60 N N B S N 3,24x4,44  

65 N N B S N 3,07x3,62  

29 G 1,5 1,0 

70 N N B S N 2,81x4,01  
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      Epitélio Estroma   

Nº Esp. P (W) T (s) Dist.  
(mm) 

Retracção da 
Córnea Queimou  Destaca-se  Atingiu  Queimou  Dimensão  

(mm) Obs. 

55 S N B S N 3,23x3,94  

60 S N B S N 3,36x3,99  

65 S N B S N 3,53x4,01  

30 G 1,5 1,0 

70 S N B S N 3,38x4,20  

75 N N B S N 3,22x5,05  

80 N N B S N 3,79x4,71 
85 N N B S N 3,46x5,04 

Lesão mínima do 
estroma. 

31 G 1,5 1,0 

90 N N B N N 3,30x4,40 Lesão mínima sem 
interesse. 

75 N N C N N 3,88x4,31  

80 N N C N N 3,05x4,22 
85 N N C N N 3,44x4,44 

32 G 1,5 1,0 

90 N N C N N 3,42x4,72 

Lesão mínima sem 
interesse. 

15 N S B S S 1,69x3,17  

20 N S B S S 2,04x2,41  

25 N S B S S 2,00x2,12  

33 G 1,5 0,5 

30 N S B S S 2,40x3,11  

15 S S B S S 1,71x2,19 
20 S S B S S 2,11x2,39 
25 S S B S S 2,44x2,68 

Queimadura 
profunda da córnea. 

34 G 1,5 0,5 

30 S S B S S 3,24x2,79  

35 N N A S N 2,34x2,58  

40 N N A S N 2,31x3,33  

45 N N B S N 2,35x2,63  

35 G 1,5 0,5 

50 N N B S N 2,21x2,90  

35 N S A S N 2,49x2,73  

40 N S B S N 2,53x3,73  

45 N N B S N 2,85x3,40  

36 G 1,5 0,5 

50 N N B S N 3,02x4,46  

55 N N B N N 3,40x4,05 
60 N N B N N 2,90x3,43 
65 N N B N N 3,56x4,05 

37 C 1,5 0,5 

70 N N B N N 3,36x3,45 

Lesão bastante 
superficial, com 

interesse. 

55 N N C S N 2,68x3,93 
60 N N C S N 2,89x3,66 
65 N N B N N 2,91x3,71 

38 G 1,5 0,5 

70 N N B N N 3,19x3,38 

Lesão bastante 
superficial, com 

interesse. 

75 N N B N N 2,61x2,88 
80 N N B N N 1,85x2,54 
85 N N C N N 2,01x2,05 

39 C 1,5 0,5 

90 N N C N N 1,24x1,63 

Lesão mínima sem 
interesse. 

75 N N D N N 2,84x3,59 
80 N N D N N 3,22x3,86 

Lesão mínima sem 
interesse. 

85 N N E N N - 

40 G 1,5 0,5 

90 N N E N N - 

Não houve lesão 
macroscópica da 

córnea. 

15 S S A S S 2,41x2,48 
20 S S A S S 1,69x1,69 

Queimadura 
profunda da córnea. 

25 S S A S S 2,09x2,43  

41 C 1,0 1,0 

30 S S A S N 2,66x2,78  

15 S S B S S 2,05x2,16 
20 S S B S S 1,72x1,85 
25 N S B S S 2,13x2,30 

Queimadura 
profunda da córnea. 

42 G 1,0 1,0 

30 N S B S S 2,24x2,48  

35 S S B S N 2,64x2,79  

40 S S A S N 2,66x3,12  

45 S N B S N 2,97x3,54 

43 C 1,0 1,0 

50 N N B S N 2,80x3,74 

Lesão bastante 
superficial, com 

interesse. 

35 S N C S N 2,98x3,85  

40 N S B S N 2,88x3,47  

45 N N B S N 3,18x3,60 

44 G 1,0 1,0 

50 N N B S N 2,89x3,62 

Lesão bastante 
superficial, com 

interesse. 
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      Epitélio Estroma   

Nº Esp. P (W) T (s) Dist.  
(mm) 

Retracção da 
Córnea Queimou  Destaca-se  Atingiu  Queimou  Dimensão  

(mm) Obs. 

55 N N B S N 3,04x3,83 
60 N N B S N 2,94x3,50 
65 N N B N N 3,32x4,11 

45 C 1,0 1,0 

70 N N B N N 3,57x4,26 

Lesão bastante 
superficial, com 

interesse. 

55 S N A S N 2,96x4,26 
60 N N A S N 3,40x4,18 
65 N N B N N 3,15x3,83 

46 G 1,0 1,0 

70 N N B N N 2,89x3,02 

Lesão bastante 
superficial, com 

interesse. 

75 N N C N N 4,06x4,47 
80 N N D N N 2,84x3,88 
85 N N E N N - 

47 C 1,0 1,0 

90 N N E N N - 

Lesão mínima sem 
interesse. 

75 N N D N N - 
80 N N D N N - 
85 N N D N N - 

48 G 1,0 1,0 

90 N N D N N - 

Lesão mínima sem 
interesse. 

15 S S B S S 1,39x1,45 
20 S S B S S 1,49x1,54 

Queimadura 
profunda da córnea. 

25 N S B S S 1,90x1,98  

49 G 1,0 0,5 

30 N S B S S 2,15x2,37  

15 S S A S S 1,36x1,61 
20 S S A S S 1,78x1,86 

Queimadura 
profunda da córnea. 

25 N S A S S 2,08x2,58  

50 G 1,0 0,5 

30 N S A S S 2,24x2,51  

35 N N B S N 2,29x2,56 
40 N N B S N 2,13x2,58 
45 N N B S N 2,78x2,81 

51 G 1,0 0,5 

50 N N B S N 2,74x3,01 

Lesão bastante 
superficial, com 

interesse. 

35 S N B S N 2,59x2,83 
40 S N B S N 2,50x2,69 
45 S N B S N 2,41x2,83 

52 G 1,0 0,5 

50 N N B S N 2,66x2,99 

Lesão bastante 
superficial, com 

interesse. 

55 N N C N N 2,78x3,19  

60 N N C N N - 
65 N N E N N - 

53 G 1,0 0,5 

70 N N E N N - 

Lesão mínima, sem 
interesse. 

15 S S C S S 1,90x2,17 Queimadura 
profunda da córnea. 

20 S S D S S 2,03x2,45  

25 S S C S N 2,61x2,67  

54 G 0,5 1,0 

30 S S C S N 2,06x2,56  

15 S S E S S 1,63x1,88 
Queimadura 

profunda da córnea. 
Grande retracção da 

córnea. 

20 S S C S S 2,00x3,08 Grande retracção da 
córnea. 

25 S S C S S 2,29x2,36  

55 C 0,5 1,0 

30 S S C S S 2,77x3,47  

35 S N C S N 2,91x3,83 
40 S N B S N 3,16x3,58 
45 N N C S N 2,86x3,95 

56 G 0,5 1,0 

50 N N C S N 3,34x3,83 

Lesão bastante 
superficial com 

interesse. 

35 S N B S N 2,78x3,33 
40 S N B S N 2,80x3,28 
45 N N B S N 3,10x3,37 

57 C 0,5 1,0 

50 N N B N N 2,73x3,17 

Lesão bastante 
superficial com 

interesse. 

55 N N C N N 3,42x3,55 Lesão mínima, sem 
interesse. 

60 N N E N N - 
65 N N E N N - 

58 G 0,5 1,0 

70 N N E N N - 

Não houve lesão 
macroscópica da 

córnea. 
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      Epitélio Estroma   

Nº Esp. P (W) T (s) Dist.  
(mm) 

Retracção da 
Córnea Queimou  Destaca-se  Atingiu  Queimou  Dimensão  

(mm) Obs. 

15 N S A S S 1,12x1,88  

20 N S A S N 1,58x1,64  

25 N N A S N 1,59x2,23 

59 G 0,5 0,5 

30 N N A S N 1,65x2,18 

Lesão bastante 
superficial, com 

interesse. 

15 S S C S S 1,49x1,69 Queimadura 
profunda da córnea. 

20 S S C S S 1,83x2,75  

25 S N B S N 2,08x2,43 

60 C 0,5 0,5 

30 S N B S N 2,27x3,25 

Lesão bastante 
superficial, com 

interesse. 

35 N N A S N 2,03x2,06 
40 N N A S N 2,07x2,33 
45 N N A N N 2,19x2,83 

Lesão bastante 
superficial com 

interesse. 

61 G 0,5 0,5 

50 N N A N N 2,15x2,82  

35 S N B S N 2,32x2,41 
40 N N B S N 2,14x2,84 
45 N N B N N 3,10x3,60 

Lesão bastante 
superficial com 

interesse. 

62 C 0,5 0,5 

50 N N B N N 3,42x3,65  

30 N N B S N 1,89x2,38 63 Co 0,5 0,5 
35 N N B S N 2,13x2,65 

Lesão bastante 
superficial com 

interesse. 

40 N N C N N 2,56x2,80 64 Co 0,5 0,5 
45 N N B N N 2,45x2,57 

Lesão bastante 
superficial com 

interesse. 

35 S N B S N 2,13x3,10 65 Co 0,5 0,5 
40 S N B S N 2,30x2,39 

Lesão bastante 
superficial com 

interesse. 

45 S N B N N 2,48x2,76 66 Co 0,5 0,5 
50 N N B N N 2,69x3,38 

Lesão bastante 
superficial com 

interesse. 

 

 
Legenda: Nº – Número do ensaio; Esp. – Espécie; P (W) – Potência; T (s) – Tempo de 

incidência; Dist. (mm) – Distância à córnea; Obs. – Observações; G – Gato; C – Cão;          

Co – Coelho; S – Sim; N – Não; A – Destaca-se muito facilmente; B – Destaca-se facilmente; 

C – Destaca-se dificilmente; D – Destaca-se muito dificilmente; E – Impossível de destacar.  


