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Apresentação

O livro Preparatório para residência em Medicina Veterinária é o mais organizado e completo 
livro para os Médicos Veterinários que desejam ser aprovados nos concursos do Brasil. Fruto de um 
rigoroso trabalho de seleção de questões de concursos e elaboração de novos conteúdos, atende 
às mais diversas áreas de conhecimento na Medicina Veterinária.

A presente obra foi redigida a partir do uso de 5 premissas didáticas que julgamos ser de fun-
damental importância para todo estudante que deseja ser aprovado nos mais diversos exames na 
Medicina Veterinária:

1. Questões comentadas, alternativa por alternativa (incluindo as falsas), por autores especializados.

2. 100% das questões são de concursos passados.

3. Questões selecionadas com base nas disciplinas e assuntos mais recorrentes nos concursos.

4. Resumos práticos ao final de cada disciplina.

5. Questões categorizadas por assunto e grau de dificuldade sinalizadas de acordo com o seguin-
te modelo:

O livro Preparatório para residência em Medicina Veterinária será um grande facilitador para 
seus estudos, sendo uma ferramenta diferencial para o aprendizado e, principalmente, ajudando 
você a conseguir os seus objetivos.

Bons Estudos!

Karen Nina Nolasco
Editora
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1.1 ACIDENTES POR ANIMAIS 
PEÇONHENTOS

01 (COREMU – UFG – 2021) Qual é o compo-
nente da peçonha da Loxosceles que é 

responsável pela facilitação e penetração dos 
componentes do veneno, contribuindo para o 
espalhamento gravitacional da lesão?

 Ⓐ Hialuronidase.
 Ⓑ Metaloproteinase.
 Ⓒ Fosfolipase A2.
 Ⓓ Protease.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: CORRETA. A hialuronidase é uma toxi-
na das Loxosceles conhecida como fator de es-
palhamento por desorganizar o tecido devido 
a degradação dos constituintes da matriz extra-
celular.1

Alternativa B: INCORRETA. As metaloproteinases 
são as principais proteínas do veneno botró-
pico.2

Alternativa C: INCORRETA. O veneno das Loxosceles 
possuem fosfolipase D.2

Alternativa D: INCORRETA. As proteases compõem o 
veneno das Loxosceles, porém não são respon-
sáveis pela penetração dos outros componen-
tes.2

▍Resposta: Ⓐ

02 (COREMU – UFG – 2021) O veneno botrópico 
possui atividade vasculotóxica sistêmica 

associada à presença de:

 Ⓐ crotapotina.
 Ⓑ metaloproteinases.
 Ⓒ apamina.
 Ⓓ lectinas.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. A crotapotina é um com-
ponente do veneno crotálico.2

Alternativa B: CORRETA. As metaloproteinases 
atuam principalmente na matriz extracelular 
do endotélio vascular com ação hemorrágica, 
fibrinolítica e colagenolítica.3

Alternativa C: INCORRETA. A apamina é uma fração 
do veneno das abelhas.2

Alternativa D: INCORRETA. As lectinas potencializam 
a ação das metaloproteinases, e ligam-se seleti-
vamente a glicoconjugados.4

▍Resposta: Ⓑ

1.2 CARDIOLOGIA

03 (COREMU – UFG – 2021) Os distúrbios eletro-
líticos influenciam diretamente o traça-

do eletrocardiográfico dos animais. Os achados 
eletrocardiográficos como bradicardia, depres-
são de onda P, aumento e estreitamento de on-
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da T, prolongamento do complexo QRS e do in-
tervalo PR, assim como flutter e fibrilação ven-
tricular podem ser observados nos pacientes 
que apresentam:

 Ⓐ hipernatremia.
 Ⓑ hipercloremia.
 Ⓒ hipocalcemia.
 Ⓓ hipercalemia.

GRAU DE DIFICULDADE
 

Resposta: As alterações descritas no eletrocar-
diograma são de uma paralisação atrial que po-
de ocorrer por cardiomiopatia ou hipercalemia. 
A hipercalemia resulta em falha progressiva na 
despolarização atrial devido a disfunção do po-
tencial de ação dentro dos miócitos atriais.5

▍Resposta: Ⓓ

04 (COREMU – UFG – 2021) A disfunção ventri-
cular sistólica é uma das condições clíni-

cas para o desenvolvimento do choque cardio-
gênico. Esta disfunção está presente em qual 
enfermidade?

 Ⓐ Cardiomiopatia dilatada.
 Ⓑ Tamponamento cardíaco.
 Ⓒ Cardiomiopatia hipertrófica concêntrica.
 Ⓓ Taquiarritmia.

GRAU DE DIFICULDADE
 

Alternativa A: CORRETA. A cardiomiopatia dilatada 
é caracterizada pela dilatação ventricular com 
perda de contratilidade miocárdica progressi-
va.6

Alternativa B: INCORRETA. O tamponamento cardía-
co está relacionado com efusão pericárdica.7

Alternativa C: INCORRETA. A cardiomiopatia hiper-
trófica concêntrica resulta em disfunção dias-
tólica.8

Alternativa D: INCORRETA. As taquiarritmia podem 
cursar com disfunções ventriculares, supraven-
triculares e sinusal.9

▍Resposta: Ⓐ 

05 (COREMU – UFRRJ – 2020) A hipertensão ar-
terial sistêmica é uma condição clínica 

comum na rotina de atendimento de cães e ga-
tos. Essa é comumente secundária a alterações re-
nais como doença renal crônica e alterações en-
dócrinas como hipertiroidismo em felinos e Hipe-
radrenocorticismo em cães. Em relação à Hiper-
tensão arterial sistêmica assinale a opção correta:

 Ⓐ Atualmente é proposto que pressão abaixo 
de 180 mmHg são animais considerados nor-
motensos.

 Ⓑ O cateterismo de uma artéria adequada é 
considerado o padrão-ouro e o método mais 
prático para triagem e tratamento da hiperten-
são arterial na rotina clínica.

 Ⓒ Os órgãos considerados órgãos-alvo em ca-
so de hipertensão arterial sistêmica são: cére-
bro, rim, fígado e coração.

 Ⓓ Estimações indiretas não invasivas da pres-
são arterial com uso do Doppler e os disposi-
tivos oscilométricos são comumente utiliza-
dos, sendo recomendado que estes disposi-
tivos disponíveis sejam utilizados com certo 
grau de cautela, e seguindo sempre protoco-
lo padrão previamente estabelecido conforme 
recomendação do Guidelines for the identifica-
tion, evaluation, and management of systemic 
hypertension in dogs and cats, 2018.

 Ⓔ O objetivo do tratamento anti-hipertensivo 
é aumentar a probabilidade e severidade de le-
são em órgão-alvo.

GRAU DE DIFICULDADE
 

Alternativa A: INCORRETA. A pressão arterial sistóli-
ca de animais normotensos é até 150mmHg.10

Alternativa B: INCORRETA. O cateterismo arterial é 
um método invasivo, sendo contraindicado pa-
ra triagem de animais hipertensos.10

Alternativa C: INCORRETA. Os órgãos alvos da hiper-
tensão arterial sistêmica são cérebro, rins, olhos 
e coração.10

Alternativa D: CORRETA. Apesar dos métodos indi-
retos de avaliação de pressão arterial serem uti-
lizados com frequência, possuem limitações e 
para diminuir possíveis erros de interpretações, 
as aferições devem seguir os protocolos do Gui-
deline.10

Alternativa E: INCORRETA. O objetivo do tratamen-
to anti-hipertensivo é diminuir as lesões em ór-
gãos-alvos.10

▍Resposta: Ⓓ 
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06 (COREMU – UFRRJ – 2020) A Doença Valvar 
Degenerativa Crônica de Mitral (DVDCM) 

é a cardiopatia mais comumente encontrada 
em cães. Sobre a DVDCM é correto afirmar que:
I. A prevalência aumenta acentuadamente 

com a idade em cães de raças pequenas, 
com até 85% desta população, mostrando 
evidência de lesão valvular aos 13 anos de 
idade.

II. A presença de DVDCM na ausência de si-
nais clínicos pode ou não influenciar no 
curso da vida do cão afetado.

III. O aumento da frequência cardíaca em cães 
com DVDCM é moderadamente preditivo 
para a progressão da insuficiência cardíaca 
congestiva.

IV. Embora a causa da DVDCM permaneça 
desconhecida, a doença tem um compo-
nente hereditário em algumas raças e a 
gravidade da doença pode ter um compo-
nente genético em outras raças.

V. A regurgitação valvar progressiva aumenta 
o trabalho cardíaco, levando ao remodela-
mento ventricular (hipertrofia excêntrica 
do átrio e do ventrículo e alterações da 
matriz intercelular) e, eventualmente, à 
disfunção ventricular.

 Ⓐ As afirmativas I, III e IV estão corretas
 Ⓑ As afirmativas II, IV e V estão corretas
 Ⓒ As afirmativas I, II, IV e V estão corretas
 Ⓓ Todas as afirmativas estão corretas
 Ⓔ Todas as afirmativas estão erradas.

GRAU DE DIFICULDADE
 

Assertiva I: VERDADEIRA. A DVDCM acomete prin-
cipalmente cães idosos e de porte pequeno.11

Assertiva II: VERDADEIRA. A doença possui caráter 
progressivo e alterações valvulares sutis prece-
dem a evidência clínica da disfunção.11

Assertiva III: VERDADEIRA. O aumento da frequên-
cia cardíaca é um mecanismo compensatório 
da disfunção ventricular sistólica.11

Assertiva IV: VERDADEIRA. As raças mais afetadas 
são Cavalier King Charles Spaniel, Poodle mi-
niatura, Sptiz Alemão, Yorkshire e Chihuahua.11

Assertiva V: VERDADEIRA. Um dos objetivos do tra-
tamento para DVDCM é retardar o remodela-
mento cardíaco.11

▍Resposta: Ⓓ

07 (VUNESP – UNESP – 2021) Segundo o recen-
te consenso (ACVIM Consensus – 2019) 

para o diagnóstico e tratamento da doença val-
var mitral mixomatosa (MMVD) em cães, assi-
nale a alternativa correta quanto ao tratamen-
to da doença relacionada às situações relatadas 
nos itens I a V.
I. Tratamento neste estágio deve ser: Pi-

mobendan, restrição leve de sódio e dietas 
altamente palatáveis; inibidores da enzima 
conversora de angiotensina; cirurgia, se 
disponível.

II. Nenhum tratamento medicamentoso re-
comendado para qualquer paciente. Ne-
nhum tratamento dietético recomendado 
para qualquer paciente. Reprodutores 
potenciais não devem mais ser colocados 
em reprodução se um sopro ou evidência 
ecocardiográfica de regurgitação mitral 
(MR) forem identificados precocemente, 
durante a faixa etária normal de reprodu-
ção (<6-8 anos deidade).

III. Os tratamentos, emergencial e em casa, 
envolvem os mesmos fármacos (pimoben-
dan, furosemida, espironolactona e inibi-
dores da ECA, dieta) do estágio anterior, 
contudo, deve-se ajustar as doses pela 
refratariedade, e estratégias terapêuticas, 
como bloqueio sequencial de néfrons (as-
sociação de diuréticos) e sildenafil, podem 
ser introduzidos.

IV. O tratamento não é recomendado para es-
ses cães porque, neste estágio da doença, 
a progressão para insuficiência cardíaca é 
incerta, é improvável que ocorra dentro do 
intervalo de avaliação recomendado, e não 
há evidência de que a medicação é eficaz 
nesta fase.

V. O tratamento hospitalar (emergencial) 
inclui: furosemida, pimobendan, oxige-
nioterapia, punções nos casos de efusões, 
sedação, vasodilatadores (nitroprussiato, 
inibidores da ECA); tratamento em casa 
(furosemida, pimobendan, inibidor da 
ECA, espironolactona, dieta).

 Ⓐ I – estágio C, II – estágio D, III – estágio A, IV 
– estágio B1, V – estágio B2.

 Ⓑ I – estágio B1, II – estágio B2, III – estágio C, 
IV – estágio D, V – estágio A.
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 Ⓒ I – estágio A, II – estágio B1, III – estágio B2, 
IV – estágio C, V – estágio D.

 Ⓓ I – estágio B2, II – estágio C, III – estágio D, IV 
– estágio A, V – estágio B1.

 Ⓔ I – estágio B2, II – estágio A, III – estágio D, IV 
– estágio B1, V – estágio C.

GRAU DE DIFICULDADE
 

RESOLUÇÃO: No estágio A, encontram-se os ani-
mais com risco de desenvolvimento da doen-
ça ou sem alterações aparente, por isso, não é 
indicado intervenção medicamentosa. No es-
tágio B1 não há certeza de desenvolvimento 
da doença e nem manifestação clínica, por is-
so, a terapia ainda é contraindicada. No estágio 
B2 há regurgitação valvular e achados nos exa-
mes de imagem de aumento atrial e ventricu-
lar, por isso, já é indicado cirurgias, modificação 
dietética e medicações que retardem o remo-
delamento cardíaco. No estágio C há o desen-
volvimento de sinais clínicos de insuficiência 
cardíaca e por isso pode haver necessidade de 
intervenção hospitalar. O estágio D é o termi-
nal e o tratamento geralmente é refratário nas 
doses comuns e tem o objetivo de dar confor-
to ao paciente.12

▍Resposta: Ⓔ

08 (NÚCLEO DE CONCURSOS – UFPR – 2021) Nos 
cães, a cardiomiopatia arritmogênica é 

caracterizada pelo desenvolvimento de arrit-
mias ventriculares originadas especialmente 
no ventrículo direito. A gênese dessas arritmias 
envolve miocitólise, fibrose e infiltração fibroa-
diposa no miocárdio. Qual mecanismo está en-
volvido nesse processo?

 Ⓐ Redução da quantidade de mitocôndrias 
nos cardiomiócitos.

 Ⓑ Alteração em proteínas ligadas com a jun-
ção entre cardiomiócitos.

 Ⓒ Estiramento dos cardiomiócitos.
 Ⓓ Redução no número de junções gap nos 

cardiomiócitos.
 Ⓔ Isquemia miocárdica. 

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. Pode haver aumento de 
proteína mitocondrial.13

Alternativa B: CORRETA. A cardiomiopatia arritmo-
gênica está relacionada com a mutação da es-
triatina.6

Alternativa C: INCORRETA. Na cardiomiopatia dilata-
da há estiramento do miocárdio.13

Alternativa D: INCORRETA. Essa redução não está 
envolvida na cardiomiopatia arritmogênica.13

Alternativa E: INCORRETA. A isquemia miocárdica 
está relacionada principalmente com a cardio-
miopatia hipertrófica.8

▍Resposta: Ⓑ

1.3 DERMATOLOGIA

09 (COREMU – UNESC – 2021) Foi atendido um 
felino, pelo curto brasileiro, macho, cin-

co meses de idade, não domiciliado, com le-
sões pruriginosas, dermatite seborreica e pápu-
lo-crostosas em região de margens de pavilhão 
auricular, face, axilas e períneo. Diante do ex-
posto, a principal suspeita diagnóstica é:

 Ⓐ dermatofitose.
 Ⓑ dermatite atópica.
 Ⓒ demodiciose.
 Ⓓ sarna notoédrica.
 Ⓔ pênfigo foliáceo.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. Na dermatofitose as le-
sões mais comuns são alopecia circular ou irre-
gular multifocal, com ou sem descamação, eri-
trema, liquenificação e alguns casos, hiperpig-
mentação.14

Alternativa B: INCORRETA. A dermatite atópica po-
de ter diversas manifestações, sendo na sua for-
ma não complicada os sinais de eritrema, man-
chas de lambedura, erupções papulares, alope-
cia autoinduzida e escoriação.14

Alternativa C: INCORRETA. Na demodicose os sinais 
clínicos iniciais são alopecia focal, multifocal ou 
generalizado, cursando com prurido quando 
há infecção bacteriana secundária.15

Alternativa D: CORRETA. A manifestação da sarna 
notoédrica são bem semelhantes a da esca-
biose canina, porém, nos felinos as lesões ge-
ralmente se concentram no pavilhão auricular 
e cabeça.16
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antitussígeno como afirma a assertiva, porém 
tem ampla utilidade clínica como agente muco-
lítico, como antídoto para intoxicação por ace-
taminopheno, na prevenção de disfunção renal 
por uso de radiocontrastes e como potencializa-
dor dos efeitos hemodinâmicos da nitrogliceri-
na. Existem quatro possíveis mecanismos antio-
xidantes para a N-acetilcisteína: (1) ligação dire-
ta, e eliminação de radicais livres por reação de 
Redox (cisteína-cistina); (2) modulação do en-
dotélio lesado; (3) produção de disulfito duran-
te reação do grupo sulfídrico da N-acetilcisteína 
com o da membrana enzimática e como (4) pre-
cursor de glutationa.72,78

▍Resposta: Ⓑ

70 (NÚCLEO DE CONCURSOS – UFPR – 2021) Em 
cães que apresentam paralisia de laringe, 

as manifestações clínicas usualmente incluem:

 Ⓐ dispneia expiratória e crepitações pulmo-
nares.

 Ⓑ dispneia inspiratória e estertores.
 Ⓒ dispneia expiratória e sibilos.
 Ⓓ dispneia inspiratória e estridores.
 Ⓔ padrão respiratório inalterado e cianose.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. A paralisia de laringe (PL) 
é definida como uma falha na abdução das car-
tilagens aritenoideas e das cordas vocais duran-
te a inspiração, que resultará em obstrução das 
vias áreas superiores e dispneia inspiratória e 
não expiratória, podendo ser de leve a grave. A 
PL, quando unilateral, frequentemente é assin-
tomática. 72,75

Alternativa B: INCORRETA. Dispneia inspiratória é 
um sinal clínico típico da paralisia de laringe, 
porém estertores não são sinal clínico desta 
afecção, estando mais relacionadas à doenças 
cardíacas. 72,75

Alternativa C: INCORRETA. A dispneia inspirató-
ria é característica de paralisia da laringe e si-
bilos não estão dentre os sinais comuns desta 
doença, estando presente em bronquites em 
cães.72,75

Alternativa D: CORRETA. Os principais sinais clíni-
cos apresentados pelos animais portadores da 
paralisia de laringe são a intolerância ao exer-
cício, estridor inspiratório e dispneia inspirató-
ria. Também podem apresentar cianose, sínco-
pe, disfonia, engasgos e tosse no momento de 
alimentação e, geralmente, megaesôfago asso-
ciado.72,75

Alternativa E: INCORRETA. O padrão respiratório fica 
alterado durante a paralisia de laringe, poden-
do inclusive levar a um quadro de cianose. 72,75

▍Resposta: Ⓓ

RESUMO  
PRÁTICO

1. OFTALMOLOGIA

1.1 SEMIOLOGIA OFTÁLMICA

Ao se deparar com uma enfermidade oftál-
mica, deve-se estar atento às alterações apre-
sentadas pelo paciente e tudo deverá ser regis-
trado em fichas adequadas. O exame oftálmico 
baseia-se no levantamento do histórico, consi-
derado passo inicial para realizar um bom diag-
nóstico, principalmente quando se suspeita de 
doenças de caráter hereditário e para se esta-
belecer o prognóstico.79,80 Em seguida, proce-

dem-se os exames na devida ordem: exame a 
distância, exame próximo (leitura do teste la-
crimal de Schirmer, teste de visão e neuroló-
gico, oftalmoscopia). Os testes avançados in-
cluem: uso de corantes oftlámicos, investiga-
ção do ducto nasolacrimal, tonometria e inves-
tigação laboratorial.79 O exame oftálmico re-
quer delicadeza e a devida sequência de reali-
zação do mesmo, assume uma importância ain-
da maior quando comparada a outros sistemas, 
pois qualquer inversão na ordem dos procedi-
mentos impossibilita a realização posterior de 
alguns deles.80
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1.1.1 Exame oftálmico

Para um exame oftálmico bem conduzido, 
deve-se realizá-lo detalhadamente, com abor-
dagem padronizada, associada a instalações e 
equipamentos apropriados.79 Às vezes, é neces-
sária contenção física ou química em pacientes 
não colaborativos.80

Exame a distância – o paciente deve ser 
avaliado quanto ao comportamento e aparên-
cia geral dos olhos, desconforto visual, simetria, 
aumento de secreção ou lacrimejamento, au-
mento ou diminuição do bulbo ocular, assime-
trias, prurido periorbitário, déficit visual, dentre 
outros.79

Exame próximo – Primeira parte do exa-
me em cômodo bem iluminado, paciente gen-
tilmente contido. Inspeção próxima da aparên-
cia geral dos olhos e da face é realizada com ilu-
minação, com uma lanterna-caneta. Alguns fa-
tores devem ser considerados: presença de se-
creção ocular e sua natureza, tamanho de am-
bos os olhos deve ser comparados (devem ser 
simétricos).79 É nesta etapa que se realiza o tes-
te lacrimal de Schirmer (medição lacrimal), an-
tes mesmo que os olhos sejam limpos ou ma-
nipulados.

Além de ser o momento para a colheita de 
amostras laboratoriais. Swabs para cultivo e iso-
lamento bacteriano.79

Teste de Schirmer – Tiras com barras colo-
ridas. Vem em pacote estéril. Devem ser dobra-
das ainda no pacotinho (evitando que o suor e 
oleosidade das mãos interfiram na leitura do 
exame). O pedaço menor é colocado no saco 
conjuntival ventral, na metade a dois terços ao 
longo do canto medial (distante da terceira pál-
pebra). A tira permanece na posição por 1 mi-
nuto, antes de ser removida, é imediatamente 
lida até o nível onde foi molhada a graduação.79

1.1.2 Avaliação da visão e testes neurológicos

1) Resposta à ameaça

Consiste em movimentar a mão em direção 
aos olhos do animal, fazendo com que o ani-
mal pisque. Deve-se evitar formar correntes de 
ar.79,80

É importante estimular na frente dos olhos, 
como também a partir de outros ângulos: aci-

ma, abaixo, lateral e medial. O olho contralate-
ral pode ser coberto pela mão, para ser testado 
cada olho separadamente.79

São testadas as vias visuais (nervo óptico e 
nervo craniano II) e habilidade para fechar as 
pálpebras (nervo facial e nervo craniano VII).

2)  Reflexo do ofuscamento

Para realização deste teste é necessária uti-
lização de uma fonte de luz muito forte (Tran-
siluminador de Finhoff). Observa-se que o ani-
mal pisca e algumas vezes se afasta quando a 
luz forte é direcionada para cada olho. Isto tes-
ta dois nervos: óptico e facial, mas diferente 
do reflexo de ameaça, não é necessário o en-
volvimento do córtex cerebral para que o refle-
xo ocorra. Este é um teste útil se a retina e ner-
vo óptico não puderem ser examinados devi-
do à opacidade ocular, no caso de catarata por 
exemplo. Um reflexo positivo sugere que a reti-
na e o nervo óptico estão funcionais.79

3) Capacidade de rastrear objeto ou teste 
do algodão

Consiste em lançar à frente do animal pe-
quenas bolas de algodão, observando se o pa-
ciente acompanha sua trajetória.81 O algodão é 
utilizado por não apresentar cheiro forte nem 
ruído ao cair.79

4) Teste do labirinto ou do obstáculo

O paciente é colocado em um cômodo não 
familiar e objetos são espalhados pelo mesmo. 
O animal é mantido em lado do cômodo, en-
quanto seu tutor o chama do lado oposto. Ani-
mais com visão normal se movimentarão com 
segurança, mas animais com visão comprome-
tida serão hesitantes e lentos, podendo colidir 
com os objetos.79

5) Reflexo palpebral

Utilizado para checar se o animal pode pis-
car normalmente. A estimulação sensorial do 
nervo trigêmeo (nervo craniano V), ao se to-
car a pele nos cantos medial e lateral, deveria 
resultar em um fechamento brusco das pálpe-
bras (nervo facial – nervocraniano VII). O animal 
também pode tentar se afastar.

A sensibilidade da córnea também pode 
ser testada tocando-se a superfície da córnea 
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com a extremidade de uma haste de algodão 
e observando a ocorrência de um movimento 
de piscar normal. Geralmente é muito difícil to-
car a córnea desta forma sem que o animal ten-
te piscar.79

6) Reflexos pupilares à luz

A luz é incidida em um olho e uma respos-
ta normal é observada quando a pupila se con-
trai rapidamente. Este é o reflexo direto. O olho 
oposto é examinado (com a luz ainda incidindo 
no primeiro olho) e a constrição da pupila con-
tralateral deve ter ocorrido, este é o reflexo con-
sensual ou indireto (Figura 1). A luz deve então 
ser movida para o segundo olho, que é testa-
do da mesma forma. O nervo aferente envolvi-
do é o nervo óptico (nervo craniano II), enquan-
to que a constrição pupilar é mediada pelas fi-
bras parassimpáticas que correm no nervo ocu-
lomotor (nervo craniano III).

A fonte de luz é, então, alternada entre os 
dois olhos no teste de alternância do flash de 
luz. A luz é incidida no primeiro olho por uns 
poucos segundo e então é movida rapidamen-
te para o segundo olho. É feita uma nota sobre a 
resposta da segunda pupila – ela pode contrair 
depois, permanecer igual ou dilatar. Uma res-
posta normal mostraria ambas as pupilas fican-
do mióticas, com frequência com maior cons-
trição da pupila ilumina por último. Se a segun-
da pupila dilatar repentinamente, sob ilumina-
ção direta, esta é uma resposta anormal (deno-
minada teste de alternância do flash de luz po-
sitivo) e indica uma lesão na retina ou no nervo 
óptico deste olho.

Além do exame quanto à habilidade de 
constrição, a velocidade e o grau da constrição 
pupilar também devem ser avaliados. Além dis-
so, a posição em repouso de ambas as pupilas 
devem ser avaliada. Elas devem ser simétricas 
e semidilatadas sob pouca luz, com constrição 
moderada sob luz ambiente do consultório.79

Figura 1. Reflexo pupilar à luz, demonstran-
do a diferença entre as respostas direta e 

consensual

Fonte: Viana, Bretas, Fulgêncio (2013).85

Investigação do sistema nasolacrimal – po-
de ser feita utilizando o corante de fluoresceína.

Para avaliar a patência dos ductos nasola-
crimais deve-se instilar 1 gota de fluoresceí-
na em cada olho e as narinas são observadas 
quanto ao aparecimento da coloração verde 
brilhante. Apesar de o corante geralmente apa-
recer rapidamente, ele pode demorar até 5 mi-
nutos. Deve-se checar também a boca (alguns 
ductos nasolacrimais tem abertura na boca). 
Este teste pode gerar resultados falso negati-
vos, por isso, a lavagem nasolacrimal é realiza-
da com frequência.79

Tonometria – É a mesuração da pressão in-
traocular (PIO), por meio de um instrumento 
chamado de tonômetro. Diferentes tipos estão 
disponíveis, mas os mais comuns para uso geral 
são o Schiotz (tonometria de indetação) e o to-
nopen (tonometria de aplanação). Para medir a 
PIO, os animais não devem estar sedados, mas 
deve ser instilado anestésico tópico nos olhos. 
A leitura deve ser feita em ambos os olhos.79

Gonioscopia – É o exame do ângulo iride-
ocorneano (drenagem). Devem ser usadas len-
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tes de contato especiais (goniolentes). As len-
tes de Koeppe e de Barkan estão entre as mais 
escolhidas. Estas são posicioadas sobre a cór-
nea anestesia e permitem que a luz se incline 
(por refração), de forma que o ângulo de drena-
gem possa ser avaliado.79

Eletroretinografia – O eletroretinograma 
(ERG) é a reposta elétrica registrada quando a 
retina é estimulada com luz.79

Mensuração da pressão arterial – A mensu-
ração da pressão sanguínea é realizada rotinei-
ramente em pacientes oftálmicos, uma vez que 
a hipertensão é uma causa comum de doenças 
ocular em cães e especialmente gatos.79

1.2 NEUROOFTALMOLOGIA

A função do olho nada mais é que permi-
tir que a visão ocorra, ou seja, captar a luz e fo-
car sobre os fotorecepetores, que são traduto-
res que convertem a luz em impulsos elétricos 
para a passagem pelo córtex visual.82 É respon-
sável pela recepção das imagens e a transmis-
são para o sistema nervoso central.80

Sinais clínicos de disfunção ocular podem 
se manifestar como distúrbios nas vias neuro-
anatômicas que permitem a visão normal. A vi-
são é ótima quando olhos suficientemente pro-
tegidos recebem quantidade de luz adequada 
enquanto mantém as imagens estáveis na reti-
na.Várias sistemas neurológicos complexos es-
tão envolvidos na visão, inclusive sistema sen-
sitivo visual (retina para córtex visual), sistema 
nervoso autônomo (função pupilar e produção 
de lágrimas), sistema oculomotor (controle ner-
voso do globo ocular, pálpebra e posição e mo-
vimento da terceira pálpebra) e sistema sensiti-
vo somático do trigêmio (sensação de dor) do 
olho e anexos.83

Inicialmente, a visão deve ser avaliada, ob-
servando a resposta do animal ao ambiente. 
Se houver suspeita de perda de visão unilate-
ral, o olho normal deve ser coberto durante o 
teste a ser realizado.84 Para a visão estar pre-
sente, todo o sistema visual deve estar intac-
to. Isso inclui a retina, o nervo óptico (que pas-
sa através do quiasma óptico até o trato óp-
tico e faz sinapse no núcleo geniculado late-
ral [NGL], no diencéfalo), e axônios que se pro-
jetam até o córtex visual como uma faixa de 
fibras denominada radiação óptica. A maioria 

dos axônios do nervo óptico se cruza no quias-
ma óptico (particularmente os que levam in-
formações provenientes do campo visual la-
teral) e passa pelo trato óptico contralateral, 
NGL e radiações ópticas, até o córtex visual (Fi-
gura 2). O córtex visual deve estar funcional 
para que o animal processe e responda ade-
quadamente a estímulos visuais.84

Figura 2. Sistema visual

Fonte: Deboer (2004).87

Quiasma óptico – O olho é a menor parte 
do sistema visual.82,84 Fibras, que se originam 
na camada de fibras nervosas da retina, con-
vergem para o disco óptico, voltam-se poste-
riormente, ganham um envoltório de mieli-
na e passam através da abertura cibriforme 
na esclera, a lâmina cibriforme. As fibras pas-
sam de nervo óptico para o quiasma óptico. 
Essas fibras provenientes de regiões retinia-
nas distintas e se mantém em posições defi-
nidas junto ao nervo óptico e em todo o ca-
minho do córtex visual. Fibras dos nervos óp-
ticos de ambos os olhos emergem no quias-
ma óptico.82

Reflexos pupilares à luz – O reflexo pupi-
lar à luz (RPL) deve ser avaliado sempre, inde-
pendentemente do fato de o animal ser cego 
ou não. Uma luz intensa é direcionada para a 
pupila, e a pupila é avaliada quanto à constri-
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Trato óptico

Radiações ópticas

Núcleo geniculado 
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ção (reflexo direto). A pupila oposta deve se 
contrair simultaneamente (resposta consen-
sual). O sistema visual sensorial é o mesmo 
que o descrito para resposta à ameaça, exce-
to que alguns axônios do trato óptico fazem 
sinapse antes do NGL no núcleo pré-tectal, lo-
calizado na junção entre o mesencéfalo e o 
tálamo. A maioria dos axônios originados nes-
te núcleo se cruza na linha média novamen-
te e faz sinapse no componente parassimpá-
tico (SNAP) do núcleo oculomotor ipsolateral 
ao olho que está sendo estimulado. A estimu-
lação dos axônios parassimpáticos do nervo 
oculomotor (CN3) resulta em constrição das 
pupilas. Como alguns dos axônios que saem 
do núcleo pré-tectal não se cruzam, também 
há estimulação do núcleo oculomotor con-
tralateral, resultando em uma resposta pupi-
lar consensual um pouco mais fraca. A respos-
ta pupilar à luz pode ser mínima se a luz utili-
zada não for intensa o suficiente, se o animal 
estiver nervoso e tiver alto tônus simpático de 
repouso, ou se houver doença ocular (atrofia 
da íris ou pressão intraocular muito aumenta-
da) impedindo a constrição pupilar. A respos-

ta pupilar à luz requer menos fotorreceptores 
funcionais e axônios do nervo óptico que a vi-
são; portanto, lesões parciais nos componen-
tes proximais do sistema visual (retina, nervo 
óptico, quiasma óptico, trato óptico), por ve-
zes, podem causar perda da visão com RPLs 
normais, similar a lesões no prosencéfalo.84

De modo geral, pacientes com doenças que 
manifestam sinais neuroftálmicos apresentam 
prognóstico melhor, se a patologia é apenas in-
flamatória. O prognóstico nas doenças infeccio-
sas e acidente vascular cerebral é mais reserva-
do. Doenças neoplásicas, embora algumas ve-
zes tratadas com êxito, em geral apresentam 
prognóstico desfavorável.83

1.3 FARMACOLOGIA OCULAR

Quanto à farmacologia ocular, geralmente 
usa-se a via tópica para a conjuntiva e superfí-
cie corneal, a via tópica e/ou sistêmica para as 
camadas mais profundas da córnea, íris e cor-
po ciliar e a via sistêmica quanto remete ao seg-
mento posterior e órbita (Tabela 1).85

Tabela 1. Vias de administração de formulações oftálmicas diversas

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO

Via tópica

Colírios

Suspensões e emulsões

Sprays

Pomadas

Via subconjuntival

Necessária sedação do animal

Rapidamente absorvida e eliminada

Tratamento de processos infecciosos e/ou inflamatório do bulbo do olho

Aplicação de anestésicos locais (pequenos procedimentos cirúrgicos)

Administração de midriáticos (romper sinéquias)

Utilizam-se soluções isotônicas em volume nunca superior a 1ml

Via intracameral
Indicada nas infecções graves do seguimento anterior ou durante cirurgias

Necessita de anestesia geral

Via intravitreal
Pouco usada na Medicina Veterinária

Indicada em alterações sérias que envolvem o segmento posterior do bulbo do olho


