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ÚLCERA DE CÓRNEA EM MANDRIÃO
antarcticus,

 

 
RESUMO 
 
O mandrião-antártico (Stercorarius antarcticus
em ilhas da península antártica e subantártica, nos oceanos Atlântico, Índico e 
Pacífico e realiza migração no inverno.Os registros da espécie no Brasil são 
considerados dispersos e provenientes de rotas migratórias incompreendidas, 
com relatos de ocorrência até o estado do Ceará. São predadores, conhecidos 
por perseguirem outras aves a fim de roubar suas presas e alimentam
ovos e filhotes de outras aves
mamíferos marinhos. As aves em geral têm a visão bastante especializada, 
sendo adaptada para sobreviver no seu habitat, seu estilo de vida, frequência de 
vôo, reprodução e modo de caça. Por apresentarem uma órbita n
grande, incompleta e aberta, com a córnea relativamente mais fina do que em 
outras espécies, as aves podem ser susceptíveis a ocorrência de lesões 
oftálmicas. A úlcera de córnea ocorre quando existe destruição do epitélio 
corneano e pode ser div
não, bem como pode envolver a perda do epitélio corneal com consequente 
processo cicatricial e erosão profunda como uma característica da resposta 
inflamatória. O diagnóstico com uso do colírio de fl
presença de úlcera, como também a sua
quadro oftálmico de úlcera superficial de córnea e o tratamento em um exemplar 
de Mandrião-antártico juvenil.
indeterminado, juvenil, deu entrada no Centro de Reabilitação do Instituto 
Mamíferos Aquáticos, município de Salvador em 18/05/20 apresentando 
prostração, desidratação, hipertermia e moderadamente abaixo do peso. 
Adicionalmente, apresentou uma lesão traumátic
presença de secreção de coloração esbranquiçada em olho direito, além de 
mantê-lo fechado. Animal foi imediatamente resfriado em banho frio e hidratado 
via sonda orogástrica contendo solução de NaCl 0,9%.
com solução fisiológica, foi realizado teste de fluoresceína, que evidenciou uma 
úlcera de córnea superficial na região
oral na dose de 10mg/kg, SID, durante 7 dias, concomitante à limpeza do olho 
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ÚLCERA DE CÓRNEA EM MANDRIÃO-ANTÁRTICO (
antarcticus, Lesson, 1831): RELATO DE CASO
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Stercorarius antarcticus) é uma ave marinha encontrada 
em ilhas da península antártica e subantártica, nos oceanos Atlântico, Índico e 
Pacífico e realiza migração no inverno.Os registros da espécie no Brasil são 
considerados dispersos e provenientes de rotas migratórias incompreendidas, 
com relatos de ocorrência até o estado do Ceará. São predadores, conhecidos 
por perseguirem outras aves a fim de roubar suas presas e alimentam
ovos e filhotes de outras aves, como pinguins, carcaças e placentas de 
mamíferos marinhos. As aves em geral têm a visão bastante especializada, 
sendo adaptada para sobreviver no seu habitat, seu estilo de vida, frequência de 
vôo, reprodução e modo de caça. Por apresentarem uma órbita n
grande, incompleta e aberta, com a córnea relativamente mais fina do que em 
outras espécies, as aves podem ser susceptíveis a ocorrência de lesões 
oftálmicas. A úlcera de córnea ocorre quando existe destruição do epitélio 
corneano e pode ser dividida em superficial ou profunda, de causa traumática ou 
não, bem como pode envolver a perda do epitélio corneal com consequente 
processo cicatricial e erosão profunda como uma característica da resposta 
inflamatória. O diagnóstico com uso do colírio de fluoresceína indicará a 
presença de úlcera, como também a sua profundidade. Objetivos: Descrever o 
quadro oftálmico de úlcera superficial de córnea e o tratamento em um exemplar 

antártico juvenil. Relato de caso: Um Mandrião-antártico de sexo 
eterminado, juvenil, deu entrada no Centro de Reabilitação do Instituto 

Mamíferos Aquáticos, município de Salvador em 18/05/20 apresentando 
prostração, desidratação, hipertermia e moderadamente abaixo do peso. 
Adicionalmente, apresentou uma lesão traumática em região periocular direita e 
presença de secreção de coloração esbranquiçada em olho direito, além de 

Animal foi imediatamente resfriado em banho frio e hidratado 
via sonda orogástrica contendo solução de NaCl 0,9%. Após limpeza do ol
com solução fisiológica, foi realizado teste de fluoresceína, que evidenciou uma 
úlcera de córnea superficial na região central. Foi administrada enrofloxacina via 
oral na dose de 10mg/kg, SID, durante 7 dias, concomitante à limpeza do olho 
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) é uma ave marinha encontrada 
em ilhas da península antártica e subantártica, nos oceanos Atlântico, Índico e 
Pacífico e realiza migração no inverno.Os registros da espécie no Brasil são 
considerados dispersos e provenientes de rotas migratórias incompreendidas, 
com relatos de ocorrência até o estado do Ceará. São predadores, conhecidos 
por perseguirem outras aves a fim de roubar suas presas e alimentam-se de 

, como pinguins, carcaças e placentas de 
mamíferos marinhos. As aves em geral têm a visão bastante especializada, 
sendo adaptada para sobreviver no seu habitat, seu estilo de vida, frequência de 
vôo, reprodução e modo de caça. Por apresentarem uma órbita normalmente 
grande, incompleta e aberta, com a córnea relativamente mais fina do que em 
outras espécies, as aves podem ser susceptíveis a ocorrência de lesões 
oftálmicas. A úlcera de córnea ocorre quando existe destruição do epitélio 

superficial ou profunda, de causa traumática ou 
não, bem como pode envolver a perda do epitélio corneal com consequente 
processo cicatricial e erosão profunda como uma característica da resposta 

uoresceína indicará a 
Objetivos: Descrever o 

quadro oftálmico de úlcera superficial de córnea e o tratamento em um exemplar 
antártico de sexo 

eterminado, juvenil, deu entrada no Centro de Reabilitação do Instituto 
Mamíferos Aquáticos, município de Salvador em 18/05/20 apresentando 
prostração, desidratação, hipertermia e moderadamente abaixo do peso. 

a em região periocular direita e 
presença de secreção de coloração esbranquiçada em olho direito, além de 

Animal foi imediatamente resfriado em banho frio e hidratado 
Após limpeza do olho 

com solução fisiológica, foi realizado teste de fluoresceína, que evidenciou uma 
Foi administrada enrofloxacina via 

oral na dose de 10mg/kg, SID, durante 7 dias, concomitante à limpeza do olho 
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afetado QID com  solução fisiológica, instilação de colírio lubrificante QID e 
colírio antiinflamatório a base de trometamol de ceterolaco, BID, durante 7 dias. 
Após três dias de tratamento, não se observou mais secreção no olho afetado e 
não foi registrado qualquer comprometimento visual no exame clínico.
Resultados e Discussão: Os mandriões são dependente
para apreensão de alimentos em ambiente natural e a perda da visão, mesmo 
que unilateral, é incompatível com a sobrevivência. O tratamento instaurado 
apresentou bons resultados na resolução rápida do quadro, permitindo agilidade 
no processo de reabilitação e posterior soltura. A ave se recuperou de forma 
satisfatória, mantendo 
úlceras de córnea superficiais em aves marinhas, quando tratadas de forma 
tópica e sistêmica concomitantes
mínima formação de cicatriz. Relatos de lesões oculares em aves marinhas de 
vida livre são escassos e mais estudos clínicos são necessários para determinar 
os tratamentos mais eficazes.
 

Palavras-chave: Aves marinhas; Oftalmologia; Reabilitação
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solução fisiológica, instilação de colírio lubrificante QID e 
a base de trometamol de ceterolaco, BID, durante 7 dias. 

Após três dias de tratamento, não se observou mais secreção no olho afetado e 
não foi registrado qualquer comprometimento visual no exame clínico.
Resultados e Discussão: Os mandriões são dependentes do sentido da visão 
para apreensão de alimentos em ambiente natural e a perda da visão, mesmo 
que unilateral, é incompatível com a sobrevivência. O tratamento instaurado 
apresentou bons resultados na resolução rápida do quadro, permitindo agilidade 

ocesso de reabilitação e posterior soltura. A ave se recuperou de forma 
 as estruturas oculares e visão intactas. Conclusão: As 

úlceras de córnea superficiais em aves marinhas, quando tratadas de forma 
tópica e sistêmica concomitantes, podem apresentar resolução completa com 
mínima formação de cicatriz. Relatos de lesões oculares em aves marinhas de 
vida livre são escassos e mais estudos clínicos são necessários para determinar 
os tratamentos mais eficazes. 

marinhas; Oftalmologia; Reabilitação 
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solução fisiológica, instilação de colírio lubrificante QID e 
a base de trometamol de ceterolaco, BID, durante 7 dias. 

Após três dias de tratamento, não se observou mais secreção no olho afetado e 
não foi registrado qualquer comprometimento visual no exame clínico. 

s do sentido da visão 
para apreensão de alimentos em ambiente natural e a perda da visão, mesmo 
que unilateral, é incompatível com a sobrevivência. O tratamento instaurado 
apresentou bons resultados na resolução rápida do quadro, permitindo agilidade 

ocesso de reabilitação e posterior soltura. A ave se recuperou de forma 
as estruturas oculares e visão intactas. Conclusão: As 

úlceras de córnea superficiais em aves marinhas, quando tratadas de forma 
, podem apresentar resolução completa com 

mínima formação de cicatriz. Relatos de lesões oculares em aves marinhas de 
vida livre são escassos e mais estudos clínicos são necessários para determinar 


