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Afecções oftálmicas em equinos de um Regimento de Cavalaria e suas 
implicações clínicas 

Equine ophthalmic diseases in a cavalry regiment and its clinical implications 

 

ABSTRACT 

The present study shows the prevalence of ophthalmic diseases in 430 horses 
from 1st Cavalry regiment of guards (1º RCG), in Brasília-DF, Brazil that are used in different 
functions on 2015 to 2019 period and differentiate some diseases with each function that 
its perform. In this period, 6.074 medical appointments were done at 1º RCG. 292 (4,8%) 
ophthalmic diseases were described in 172 animals. The age was between 3 and 28 years 
old. The males (100/58,1%) was more affected than the mares (72/41,8%). At total 15 
different diseases were diagnosed, 78 (19,53%) corneal ulcers, 76 (17,67%) conjunctivitis, 
61 (14,18%) cutaneous habronemiasis, 59 (13,72%) eyelid trauma, 4 (0,93%) uveitis, 3 
(0,69%) nasolacrimal duct obstrution, 2 (0,46%) 3ª eyelid tumors, 2 (0,46%) hypopion, 1 
(0,23%) ceratitis, 1 (0,23%) cataract, 1 (0,23%) ectopic cilia, 1 (0,23%) squamous cell 
carcinoma (CCE), 1 (0,23%) hypersensitivity, 1 (0,23%) entropion and 1 (0,23%) corneal 
opacities. The polo horses were the most affected in the regiment, manly by corneal ulcers, 
conjunctivitis, cutaneous habronemiasis and eyelid trauma. This information shows that the 
type of function has direct relationship with the most found diseases and the specific risks 
being at the local that horses lives and works. 

RESUMO 

O presente estudo retrospectivo apresenta a prevalência das afecções 
oftálmicas em 430 equinos criados em regime intensivo/semi-intensivo no 1º Regimento de 
Cavalaria de Guardas (1º RCG), localizado em Brasília-DF utilizados em diferentes funções 
no período de 2015 a 2019 e diferencia as enfermidades de acordo com a função 
desempenhada por cada animal. No referido período, 6.074 atendimentos foram realizados 
na seção veterinária do 1º RCG. Desses 6074, 292 (4,8%) lesões oftálmicas foram 
registradas em 178 animais. A idade média dos pacientes variou entre 3 e 28 anos. Os 
machos foram mais afetados (100/58,1%) que as fêmeas (72/41,8%). 

Ao total foram diagnosticadas 15 diferentes afecções oftálmicas; entre elas, 78 
(19,53%) úlceras de córnea, 76 (17,67%) conjuntivites, 61 (14,18%) habronemoses 
cutâneas, 59 (13,72%) traumas em região palpebral, 4 (0,93%) uveítes, 3 (0,69%) 
obstruções de ducto nasolacrimal, 2 (0,46%) massas em 3ª pálpebra, 2 (0,46%) hipópios, 
1 (0,23%) ceratite, 1 (0,23%) catarata, 1 (0,23%) cílio ectópico, 1 (0,23%) carcinoma de 
células escamosas (CCE), 1 (0,23%) hipersensibilidade, 1 (0,23%) entrópio e 1 (0,23%) 
opacidade de córnea. 

Os equinos utilizados para a prática de Polo foram os mais afetados do 
regimento, principalmente pela úlcera de córnea, conjuntivite, habronemose cutânea e 
trauma palpebral, evidenciando que o tipo de função tem relação direta com as afecções 
atendidas no regimento devido a fatores de riscos específicos presentes no ambiente em 
que vivem e trabalham. 
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1. INTRODUÇÃO 

As afecções oftálmicas encontradas nos equinos possuem diferentes etiologias 
e patogenias, as quais comprometem em graus variados sua visão (LAVACH, 1984; 
REICHMANN, 2008). Cerca de 10 a 15% desses animais têm lesões importantes capazes 
de comprometer a visão ou a função de alguma estrutura específica (DWYER, 2012). 
Essas alterações podem representar grande impacto para a qualidade de vida e 
desempenho nas diversas modalidades de trabalho as quais serão destinados (LAVACH, 
1984; REICHMANN, 2008; GILGER, 2011). Para a recuperação do animal, o tratamento 
dependerá do agente etiológico, da estrutura acometida, da gravidade da lesão, da 
evolução do caso e do temperamento do animal (GILGER, 2011). 

Além de apresentarem características anatômicas que podem favorecer 
afecções em região oftálmica, os animais que desempenham atividades esportivas e de 
tração são mais predispostos a certas injúrias oftalmológicas devido a riscos específicos 
de cada área, que vão desde o transporte ao cenário da competição e trabalho (GILGER, 
2011). 

Objetiva-se nesse estudo retrospectivo, apresentar a prevalência e ocorrência 
das afecções oftálmicas em 430 equinos criados em regime intensivo/semi-intensivo no 1º 
Regimento de Cavalaria de Guardas (1º RCG), localizado em Brasília-DF, utilizados em 
diferentes funções no período de 2015 a 2019 e relacionar as enfermidades de acordo com 
a função desempenhada. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Foram coletados os dados das fichas clínicas de todos os equinos do 1º RCG 
que apresentaram alguma enfermidade oftálmica durante o período de janeiro de 2015 a 
agosto 2019. Foi considerada, idade, sexo e função a qual cada animal se destacava, o 
tipo de afecção oftálmica, a duração da internação e o protocolo terapêutico utilizado. A 
função de cada animal pode ser dividida em quatro grupos de acordo com os setores 
existentes: 1º esquadrão - destinados às operações de choque; 2º esquadrão - reservados 
para os desfiles e cerimoniais; Centro Hípico Dragões da Independência (CHDI) - animais 
destinados à prática do hipismo e, por fim, animais do Polo (PO). Foi calculada a 
prevalência das enfermidades durante o referido período correlacionada com os diferentes 
setores e o número das afecções mais encontradas. 

3. RESULTADOS 

De 430 equinos criados no 1º RCG, 172 (40%) apresentaram uma ou mais 
afecções oftalmológicas durante os anos de 2015 a 2019. Neste mesmo período 6.074 
atendimentos totais foram realizados na seção veterinária deste regimento, sendo que 292 
(4,8%) ocorreram para alguma afecção oftálmica. A idade média dos animais variou entre 
3 e 28 anos. Os machos foram mais afetados (100/58,1%) que as fêmeas (72/41,8%). Ao 
total foram diagnosticadas 15 diferentes afecções oftálmicas (evidenciadas na tabela 1); 
entre elas, 78 (18,13%) úlceras de córnea, 76 (17,67%) conjuntivites, 61 (14,18%) 
habronemoses cutâneas, 59 (13,72%) traumas em região palpebral, 4 (0,93%) uveítes, 3 
(0,69%) obstruções de ducto nasolacrimal, 2 (0,46%) massas em 3ª pálpebra, 2 (0,46%) 
hipópios, 1 (0,23%) ceratite, 1 (0,23%) catarata, 1 (0,23%) cílio ectópico, 1 (0,23%) 
carcinoma de células escamosas (CCE), 1 (0,23%) hipersensibilidade, 1 (0,23%) entrópio 
e 1 (0,23%) opacidade de córnea. 
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TABELA 1- Prevalência das enfermidades oftalmológicas encontradas no 1º RCG durante 
os anos de 2015-2019. 

Afecções oftálmicas diagnosticadas no 1º RCG nos anos 2015 – 2019 
Afecção Prevalência 

Úlcera de córnea 78 18,13% 

Conjuntivite 76 17,67% 

Habronemose cutânea 61 14,18% 

Trauma 59 13,75% 

Uveíte 4 0,93% 

Obstrução de ducto nasolacrimal 3 0,69% 

Massa em 3ª pálpebra 2 0,46% 

Hipópio 2 0,46% 

Ceratite 1 0,23% 

Catarata 1 0,23% 

Cílio ectópico 1 0,23% 

Carcinoma de células escamosas 
(CCE) 

1 0,23% 

Hipersensibilidade 1 0,23% 

Entrópio 1 0,23% 

Opacidade de córnea 1 0,23% 

 

Na Tabela 2, é possível avaliar a ocorrência e frequência relativa das 
enfermidades diagnosticadas em cada setor existente no regimento. Observa-se que de 
uma população total de 160 animais pertencentes ao polo, 44 (27,5%) foram afetados por 
úlcera de córnea, 18 (11,25%) por conjuntivite, 22 (13,75%) por habronemose cutânea, 21 
(13,12%) por trauma palpebral, 1 (0,62%) por uveíte, 1 (0,62%) obstrução de ducto, 
1(0,62%) ceratite, 1 (0,62%) carcinoma de células escamosas (CCE), 1 (0,62%) opacidade 
de córnea e 1(0,62%) hipópio. Já os animais do CHDI, o qual possuía uma população de 
120 animais, 18 (15%) possuíram úlcera de córnea, 34 (28,3%) conjuntivite, 22 (18,33%) 
habronemose cutânea, 12 (10%) sofreram algum trauma palpebral, 2 (1,66%) obstruções 
de ducto, 1 (0,83%) cílio ectópico e 1 (0,83%) entrópio. No 1º esquadrão, onde a população 
total era de 60 animais, 9 (15%) foram diagnosticados com úlcera de córnea, 12 (20%) 
conjuntivites, 5 (8,33%) habronemoses cutâneas, 12 (20%) traumas em pálpebra e 1 
(1,66%) uveíte foram diagnosticados. Já no 2º esquadrão, de uma população de 90 
animais, 7 (7,77%) tiveram diagnóstico positivo para úlcera de córnea, 12 (13,33%) para 
conjuntivite, 12 (13,33%) para habronemose cutânea, 14 (15,55%) para trauma palpebral, 
2 (2,22%) para uveíte, 2 (2,22%) diagnósticos para massa palpebral e 1 (1,11%) hipópio. 

A duração da internação de todos os animais variou de acordo com o tipo e a 
gravidade da afecção, assim como a resposta individual de cada paciente e o protocolo 
instituído, o qual pôde ter sido adaptado em função de cada caso e médico veterinário 
responsável. Portanto, pôde-se observar períodos curtos, com dois dias de internação até 
períodos mais longos, com 3 meses de tratamento. 
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TABELA 2 – Número de ocorrências (n) e frequência relativa (%) das principais 
enfermidades oftálmicas diagnosticadas por população de cada setor do 1º Regimento de 
Cavalaria de Guardas, durante o período de janeiro de 2015 a agosto 2019 (Brasília, DF). 

AFECÇÃO/SETOR Polo CHDI 1º 
Esquadrão 

2º 
Esquadrão 

TOTAL 

Úlcera de córnea 44(27,5%) 18(15%) 9(15%) 7(7,77%) 78 

Conjuntivite 18(11,25%) 34(28,3%) 12(20%) 12(13,33%) 76 

Habronemose 22(13,75%) 22(18,33%) 5(8,33%) 12(13,33%) 61 

Trauma 21(13,12%) 12(10%) 12(20%) 14(15,55%) 59 

Uveíte 1(0,62%) - 1(1,66%) 1(1,11%) 4 

Obstrução de ducto 1(0,62%) 2(1,66%) -  3 

Massa em 3ª pálpebra - - - 2(2,22%) 2 

Ceratite 1(0,62%) - - - 1 

Catarata - - - 1(1,11%) 1 

Cílio ectópico - 1(0,83%) - - 1 

CCE 1(0,62%)  - - 1 

Hipersensibilidade - 1(0,83%) - - 1 

Entrópio - 1(0,83%) - - 1 

Opacidade de córnea 1(0,62%)  - - 1 

Hipópio 1(0,62%)  - 1(1,11%) 2 

DIAGNÓSTICOS/POPULAÇÃO 111/160 91/120 39/60 51/90 292/430 

      
CHDI: Centro Hípico Dragões da Independência. 

4. DISCUSSÃO 

Após a avaliação dos dados obtidos, é pertinente ressaltar que a quantidade 
de animais com alguma enfermidade oftálmica (172) é inferior ao número de diagnósticos 
(292), pois alguns equinos apresentaram recidivas ou mais de uma afecção durante o 
período avaliado.  

Úlcera de córnea (18,13%), conjuntivite (17,67%), habronemose cutânea 
(14,18%) e os traumas em região palpebral (13,75%) foram as afecções mais 
diagnosticadas nos animais do regimento. De acordo com Dwyer (2011) cavalos adultos 
estão mais predispostos a apresentarem úlcera de córnea, inflamação da conjuntiva e 
traumas oculares envolvendo pálpebras, além disso, o fato da maioria desses animais 
serem considerados atletas influencia diretamente em maior exposição a riscos específicos 
de acordo com cada função.  

A ocorrência da habronemose cutânea em equinos depende da influência do 
ciclo reprodutivo das moscas principalmente nas épocas mais quentes e úmidas do ano, 
além disso, alguns animais apresentam-se mais predispostos as lesões em função de sua 
competência imunológica e resistência aos antiparasitários (PUSTERLA, 2003). No Brasil, 
a alta prevalência da doença encontrada em algumas regiões evidencia falhas no manejo 
anti-helmíntico e no controle de seus vetores (BELLI, 2005). Devido a este fato, a 
habronemose cutânea se faz presente em determinados períodos do ano e representa a 
3ª afecção mais encontrada nos animais. 

É possível observar na tabela 2 que 27,5% dos casos de úlcera de córnea foi 
composta por equinos que praticam polo regularmente (Grupo PO). Esse dado demonstra 
a relevância direta com a categoria desses equinos, pois o polo é considerado um esporte 
de alto risco para a estrutura ocular caracterizada por ser proeminente e lateralizada 
(LAVACH, 1984; BELLI, 2005; GILGER, 2011; KIRK, 2013), além do mais, os riscos 
encontrados no ambiente em que competem como a bola, que além de atingir altas 
velocidades é constituída por resina, material rígido que traz sérios riscos aos atletas, além 
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disso, o taco e outros animais, geram, na maioria das vezes, traumas contundentes 
capazes de danificar não só a córnea como a câmara anterior e posterior (GILGER, 2011). 

Os principais sinais clínicos encontrados nos casos de úlcera de córnea foram: 
blefaroespasmo, epífora, fotofobia e hiperemia conjuntival, corroborando Clode (2011). Em 
todos os casos o teste da fluoresceína foi positivo para úlcera. De acordo com a 
profundidade, o tamanho, a presença de infecção e predisposição do animal o prognóstico 
para úlcera de córnea pode ser favorável segundo Kirk et al., 2013, entretanto foi possível 
observar a existência de 6 animais com úlcera de córnea indolente, os quais contribuíram 
com a elevação da casuística pela frequente taxa de recidivas, totalizando 27 diagnósticos 
dessa enfermidade durante o período avaliado (CLODE, 2011). 

De acordo com Clode (2011) o tratamento de úlceras de córnea deve se basear 
em prevenir ou eliminar uma infecção, controlar a inflamação intraocular e a dor. Nos casos 
avaliados os protocolos terapêuticos construíram-se, na maior parte, na utilização de 
colírios a base de antibióticos, anti-inflamatórios não esteroidais tópico e sistêmico, colírios 
midriáticos, colírio para lubrificação da estrutura ocular e colagenolítico, como o EDTA, em 
casos de úlcera indolente.  

Segundo Giuliano (2011) a conjuntivite é a alteração mais encontrada nos olhos 
dos equinos por estar associada com a maioria das outras enfermidades, entretanto, foi a 
segunda enfermidade mais frequente no regimento com 17,67% dos casos. Este resultado 
demonstra, como hipótese, a falta de registro nos prontuários uma vez que esta 
enfermidade pôde ser associada a outras, como por exemplo, a úlcera de córnea. 

 O “olho vermelho” apresenta-se como um dos principais sinais clínicos 
apresentados, além disso, o blefaroespasmo e o edema da conjuntiva também são sinais 
característicos e podem ser correlacionados com o modo de criação desses animais, assim 
como o local onde vivem e suas respectivas funções (GILGER, 2011; GIULIANNO, 2011). 
Diante dessa informação, Dwyer (2011) complementa que fatores ambientais predispõem 
o aparecimento da conjuntivite por exposição a condições climáticas adversas; acrescenta 
ainda que equipamentos utilizados durante competições, como por exemplo, a bola, o taco 
e obstáculos, podem tornar-se potencialmente perigosos às estruturas oculares, como a 
córnea e, más condições de transporte são capazes de gerar lesões em estruturas 
perioculares, como a pálpebra (DWYER, 2011). 

Animais do grupo CHDI apresentaram 28,3% dos casos de conjuntivite, 
entretanto, todos os setores possuíram percentuais semelhantes para a enfermidade 
devido sua manifestação estar associada a diversos fatores predisponentes. Hiperemia da 
face palpebral e bulbar da conjuntiva, quemose e epífora, foram os sinais clínicos principais 
constatados na avaliação das fichas clínicas dos pacientes, evidenciados por Giuliano 
(2011). 

Giuliano (2011) enfatiza que por não ser considerada somente um diagnóstico 
etiológico e sim uma apresentação clínica, a conjuntivite deve ser tratada de acordo com 
sua causa primária ou secundária, e quando tratada isoladamente, colírios ou pomadas a 
base de anti-inflamatórios não esteroidais são a primeira opção, condição confirmada nas 
fichas de internação dos equinos. 

Todos os grupos apresentaram uma porcentagem semelhante, de acordo com 
suas respectivas populações, da ocorrência de casos de habronemose cutânea e os 
principais sinais clínicos apresentados foram condizentes com os citados por Pusterla 
(2003), onde demonstra que feridas de aspecto ulcerativo, granulomatoso com secreção e 
grânulos amarelados podem estar presentes em comissura medial, terceira pálpebra e 
ducto nasolacrimal. 
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Devido ao grau de acometimento de estruturas oculares, a habronemose 
cutânea ocular quase sempre vem associada à conjuntivite, fato que pôde ser observado 
em alguns casos, portanto, seu tratamento inclui a administração de anti-helmínticos, 
pomadas manipuladas, colírios anti-inflamatórios e limpeza das feridas com retirada dos 
grânulos (PUSTERLA et al., 2003; GILGER, 2011). 

O trauma em região palpebral também foi significativamente diagnosticado nos 
setores do regimento e, em alguns casos, associado com a úlcera de córnea, informação 
confirmada por Gilger (2013), que demonstra a necessidade de um manejo preventivo e 
cuidados durante e após o esporte em questão. Todos os animais são expostos a riscos 
comuns no cotidiano do cavalo do regimento, entretanto, não foram gravemente afetados 
a ponto de perderem a função. 

 

5. CONCLUSÕES 

Os animais do setor polo (PO) possuem maiores chances de serem afetados 
por enfermidades oftálmicas e a úlcera de córnea foi a enfermidade mais diagnosticada e 
revela a necessidade de cuidados preventivos durante os treinos e competições. 

A conjuntivite não demonstrou relação direta com a função desempenhada pelo 
animal no regimento, visto que é uma alteração clínica observada, na maioria dos casos 
associada a outras enfermidades e pode ser encontrada em todo o período do ano. 

Apesar de a habronemose cutânea também ter sido mais frequente na 
categoria do polo, outros setores também apresentaram diagnósticos positivos, devido a 
exposição dos animais a riscos semelhantes dentro de uma região endêmica para a 
enfermidade. 

O trauma em região palpebral por ter uma condição ampla e inespecífica à sua 
causa, esteve presente em todos os setores e reforça a necessidade de manejo preventivo 
aos animais destinados a esporte e ou trabalho. 
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