
Primeira autora - Alice Soares de Oliveira. Médica Veterinária do Centro de Manejo 
e Conservação de Animais Silvestres (CeMaCAS) - Divisão da Fauna Silvestre - 
DFS-PMSP. (e-mail: soliveira.alice.vet@gmail.com) 
 
Segunda autora - Júlia Carbonari. Graduanda de Medicina Veterinária da 
Universidade Anhembi Morumbi. (e-mail: juc.bolsoni@hotmail.com)  
 
USO DE SORO HETERÓLOGO COMO TRATAMENTO ADJUVANTE EM 
ÚLCERA DE CÓRNEA DE CARDEAL (Paroaria coronata): RELATO DE CASO 
 
Palavras chaves: úlcera de córnea; soro heterólogo; blefarite; passeriformes; apreensão. 
 

Resumo  

O uso do soro autólogo e heterólogo é uma medida terapêutica amplamente utilizada em 

animais domésticos com afecções oculares, pois auxilia na cicatrização, facilita a chegada de 

células, possui fatores nutricionais e de crescimento que reduzem a inflamação e ocasiona a 

melhora mais rápida quando associado aos tratamentos farmacológicos. Foi atendido no setor 

da Quarentena do Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres (CeMaCAS), 

pertencente à Divisão da Fauna Silvestre da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da 

Prefeitura de São Paulo, um passeriforme da espécie Cardeal (Paroaria coronata) no dia 07 

de março de 2021 advindo de uma apreensão de 115 aves que estavam sendo mantidas em 

um cativeiro irregular com intenso maus tratos. Ao exame físico, constatou-se uma apteria 

em região periocular direita com edema subpalpebral associado à blefarite e formação 

esbranquiçada em globo ocular direito. Diante desta lesão, foi realizado o teste de 

fluoresceína que apresentou resultado positivo com lesão de distribuição difusa, sugestiva de 

úlcera de córnea profunda. Após a introdução de protocolos convencionais para o tratamento 

da lesão ocular com pouca redução do quadro clínico, foi realizado a prescrição do soro 

heterólogo advindo da Asa-branca (Patagioenas picazuro), associado a colírio antibióticos, 

onde constatou-se a completa redução dos processos inflamatórios e sinais clínicos, porém 

sem resolução da Descemetocele, promovendo condições favoráveis para realização de 

procedimento cirúrgico.  

 

Abstract 

 The administration of autologous and heterologous serum is a therapeutic measure widely 

used in domestic animals with ocular diseases, it helps the healing process, facilitates the 

arrival of new cells, provides nutritional and growth factors that reduce inflammation and 
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promotes faster improvement when associated with pharmacological treatments. A passerine 

of the Cardeal species (Paroaria coronata) was admitted at the quarantine sector of the Wild 

Animals Management and Conservation Center (CeMaCAS), part of the of Wild Fauna 

Division of the Green and Environment Secretariat of the Municipality of São Paulo on 

March 07, 2021, after a seizure of 115 birds that were being kept in irregular captivity with 

intense mistreatment. On physical examination, an apteria was found in the right periocular 

region with sub-palpebral edema associated with blepharitis and a whitish formation in the 

right eyeball. Considering this lesion, a fluorescein test was performed, and the result was 

positive for diffuse distribution lesion, suggestive for deep corneal ulcer. After the 

introduction of conventional protocols for ocular lesion treatment with discrete reduction of 

the clinical condition, the prescription of heterologous serum from the white-winged 

(Patagioenas picazuro) was conducted, associated with eye drops antibiotic, resulting in a 

complete reduction of the inflammatory processes and clinical signs, but without resolution 

for decemetocele, promoting favorable conditions for the surgical procedure. 

 
 

1. Introdução 

 

O Brasil é um dos principais países que comercializam de forma ilegal espécies da 

fauna nativa, devido a sua biodiversidade vasta, quadro econômico, ineficiência na 

fiscalização e falta de rigidez na aplicação das leis (MAGALHÃES, 2002). As aves são as 

preferidas pelo comércio ilegal por causa da riqueza de sua avifauna, sendo os passeriformes 

muito traficados devido as suas cores, habilidades canoras, menor preço e facilidade no 

transporte (COSTA et al., 2018).  

As principais afecções em passeriformes são causadas pela má nutrição, estresse e 

alojamento precário (DORRESTEIN, 2010), enfermidades estas potencializadas pelo tráfico 

de animais silvestres, uma vez que são alojados em grandes concentrações de animais em 

locais com má ventilação e recebem alimentos inadequados (GODOY; MATUSHIMA, 

2010). As lesões traumáticas em aves advindas do tráfico são causadas pelo confinamento e 

espécies territorialistas agrupadas juntas (GODOY; MATUSHIMA, 2010). Outros motivos 

são a tortura decorrente do transporte inadequado, mutilações, corte de asas e perfurações 

oculares. (MAGALHÃES, 2002). 

A córnea das aves é mais fina (GARGIULO, 2015) e as principais alterações 

observadas na córnea dos animais são ceratite, úlceras, perfuração e alterações na membrana 



de Descemet (MOREIRA, 2016).  A descemetocele ocorre quando há o aprofundamento da 

úlcera corneana, acometendo todo epitélio e o estroma e expondo assim, a membrana de 

Descemet (WILCOCK; NJAA, 2016).   

Diante da frequência dessas lesões e da necessidade de tratamentos eficazes, os 

protocolos oftálmicos alternativos em lesões de córnea estão sendo estudados, uma vez que o 

tratamento convencional pode não proporcionar a resolução do quadro clínico (OLIVEIRA et 

al., 2019). Posto isto, o uso de soro sanguíneo já vem sendo utilizado na medicina de animais 

domésticos, exibindo resultados positivos com a redução da inflamação local, por apresentar 

semelhança com a lágrima fisiológica e possuir fatores que atuam auxiliando a reparação de 

defeitos epiteliais (GEERLING; HARTWIG,, 2004).  

Este presente trabalho tem como objetivo a descrição do uso de soro heterólogo a 

partir do plasma sanguíneo de asa-branca (Patogioenas picazuro) para a terapia ocular 

adjuvante em cardeal (Paroaria coronata) apresentando descemetocele, a fim de contribuir 

com o avanço das pesquisas relacionadas ao tratamento da úlcera de córnea em aves. 

 

2. Metodologia 

 

Foi atendido no setor da Quarentena do Centro de Manejo e Conservação de Animais 

Silvestres (CeMaCAS), pertencente à Divisão da Fauna Silvestre da Secretaria do Verde e do 

Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, um passeriforme da espécie cardeal (Paroaria 

coronata) no dia 07 de março de 2021 advindo de uma apreensão de 115 aves que estavam 

mantidas em um cativeiro irregular com intenso maus tratos, na cidade de São Paulo-SP. Ao 

exame físico inicial, o animal jovem de sexo indeterminado, pesando 30,3 gramas, 

apresentava-se estressado, com estado nutricional caquético, caracterizado por intensa atrofia 

da musculatura peitoral e desidratação moderada. Além disso, constatou-se uma apteria em 

região periocular direita com edema palpebral associado a blefarite e formação esbranquiçada 

em globo ocular direito. Diante desta lesão, foi realizado o teste de fluoresceína que 

apresentou resultado positivo com lesão difusa, sugestiva de úlcera de córnea profunda. 

 



Figura 1 e 2 – Lesão ocular presente no local da apreensão (05 de março de 2021) 

 

Neste momento, foi realizado um tratamento suporte para o estado de hidratação, 

envolvendo a realização do polivitamínico via oral, associada a aplicação de solução Ringer 

Lactato com glicose 2,5% aquecida, em região subcutânea dorsal do animal. Além da 

prescrição nutricional com ração para passeriformes, alpiste, quirera de milho, aveia, 

legumes, insetos e frutas variadas, houve mudança de fotoperíodo (maior exposição à luz) 

para estimular a alimentação. E a prescrição para lesão ocular foi de instilação do colírio de 

tobramicina 3 mg/ml uma gota em globo ocular direito TID por 7 dias associado ao 

diclofenaco de sódio colírio TID por 5 dias. 

Na reavaliação do animal, em 18 de março de 2021, constatou-se um edema de córnea 

discreto, persistência da blefarite e lesão esbranquiçada exuberante em globo ocular direito, 

sugerindo a descemetocele. Em novo teste de fluoresceína, o resultado foi positivo para lesão 

em córnea, fixando o corante na periferia da lesão. Uma vez que a região central não mais se 

corou, comprovou-se a descemetocele, pois o corante não penetra na membrana de Descemet, 

fixando-se nas lesões presentes até o estroma da camada córnea. Desse modo, foi 

estabelecido um novo protocolo com instilação de Diclofenaco de sódio colírio 0,1% 1 gota 

em globo ocular direito TID por 7 dias e aplicação de Regencel® pomada por 7 dias. 

Percebeu-se que apesar da diminuição do edema da córnea, o tratamento não era 

eficaz para a diminuição da blefarite e da descemetocele, em 24 de março de 2021. Por isso, 

foi proposto a utilização de soro sanguíneo como tratamento adjuvante. Contudo, o paciente 

pelas condições prévias supracitadas, não reunia critérios clínicos necessários (hidratação, 

nutrição e peso) para doação autóloga. 

 
     Figura 3.  Blefarite intensa (dia 20 de março de 2021). Figura 4.  Lesão protuberante em córnea associada a 

blefarite (dia 24 de março de 2021) 

 



Após consulta em literatura, foi considerado a coleta de soro sanguíneo de asa-branca 

(Patagioenas picazuro), animal da ordem Columbiformes, que apresentava condições 

clínicas necessárias para a doação, pesando 202 gramas, bom escore corporal, 

comportamento manso e sem nenhuma alteração clínica associada. A colheita de sangue foi 

realizada na veia ulnar-cutânea-superficial no total de 1 mL e o sangue foi acondicionado em 

tubo sem anticoagulante, e após a formação do coágulo, foi  centrifugado com velocidade de 

3.000 rpm durante 10 minutos. Com o sucesso na colheita e preparação do material, realizou-

se a utilização de uma gota de soro sanguíneo, refrigerado, com auxílio de uma pipeta estéril, 

em globo ocular direito associado a tobramicina 3 mg/ml uma gota TID por 7 dias.  

 

3. Resultados e discussão 

 

Em uma nova avaliação clínica do animal, no dia 04 de abril de 2021, havia redução 

completa da blefarite, ausência de edema de córnea, porém com o teste de fluoresceína 

positivo nas mesmas condições. A descemetocele está associada a extenso tecido cicatricial, 

inflamação crônica, riscos de perfuração ocular e infecções secundárias, desse modo, os 

procedimentos cirúrgicos são o tratamento de eleição para obtenção da cicatrização 

(BERCHT, 2009). Logo, as autoras acreditam que o soro heterólogo teria o uso restrito no 

tratamento da descemetocele presente, uma vez que a cirurgia se faz necessária.  

Contudo, o propósito da utilização do soro foi para a redução dos sinais clínicos 

associados, como a blefarite e o edema da córnea, além de promover o conforto visual para o 

animal, o que foi alcançado, uma vez que o soro é considerado um método que poderia 

demonstrar eficiência ao fornecer fatores de crescimento, auxilia na migração celular e possui 

efeitos anti-apoptóticos (OLIVEIRA et al, 2019). Além disso, o uso do soro sanguíneo realiza 

a inibição de metaloproteinases ativas em tratamentos de úlceras para pequenos animais 

(CRIVELLENTI; CRIVELLENTI, 2015) e a doação heteróloga do soro de equinos nos 

tratamentos de defeitos corneanos em cães auxilia na cicatrização, através da facilitação da 

chegada de células, ocasionando a melhora mais rápida quando associado aos tratamentos 

farmacológicos. (FERREIRA, 2015). Isto se deve ao fato do soro sanguíneo conter uma farta 

quantidade de fatores nutricionais, mantendo a viabilidade celular, e possuir comparação  

com a lágrima natural (ZHOU; BUERMAN,  2012), além da riqueza em vitamina A, 

lisozimas e fibronectinas, promovendo a redução da inflamação (SILVA et al., 2018).  



Dessa maneira, o tratamento com o soro heterólogo poderia ser testado em úlceras 

sem envolvimento da membrana de Descemet em aves, já que a resposta cicatricial tende a 

ser mais eficiente quando a úlcera não apresenta-se profunda.  

Diante da melhora clínica, foi preconizado a manutenção da terapia adjuvante, sendo 

realizada nova coleta de sangue, armazenado em tubo seco refrigerado por 12 horas, para o 

coágulo tivesse mais tempo de ser formado e assim apresentar menor chance de hemólise na 

centrifugação. Segundo Quinto e colaboradores, (2008), para se obter uma melhor formação 

do coágulo, os tubos devem ser posicionados verticalmente por um período de 0 a 2 dias, isto 

é devido a variações em métodos de processamento, armazenamento e aplicações dos soros 

autólogos. Para o armazenamento é recomendado que seja feito em refrigeração a 4 graus e 

longe da luz, pois componentes, como a vitamina A, degradam-se mais rápido quando 

expostos à luz. (QUINTO et al., 2008).  

No dia 05 de abril de 2021, foi prescrito o uso de soro heterólogo 1 gota em globo 

ocular direito associado a ciprofloxacina 0,3% colírio 1 gota em globo ocular direito BID por 

7 dias. A mudança do princípio ativo do colírio antibiótico deve-se à possível resistência 

bacteriana e o uso de ciprofloxacina em úlceras promove a cicatrização mais rápida reduzindo 

as manifestações inflamatórias (OLIVEIRA et al., 2019) e a associação com um colírio 

antibiótico é de extrema importância no uso de soro, sobretudo o heterólogo, para evitar 

infecções ocasionadas pela obtenção do plasma, falhas de armazenamento ou rejeição. 

A manutenção desta terapêutica foi preconizada até a realização de procedimento 

cirúrgico, o qual foi possível graças à redução do processo inflamatório ocular original. 

 
Figura 5. Redução completa da blefarite (dia 08 de abril de 2021).  Figura 6. Completa redução da blefarite e melhora 

significativa da lesão protuberante em córnea (dia 17 de abril de 2021) 

 

A frequência de instilação utilizada pode ter apresentado atraso nas melhoras clínicas, 
uma vez que é sabido sobre a importância das frequências variadas de acordo com o estágio 
da ulceração, sendo aumentada conforme o grau de contaminação da úlcera. Segundo Bercht 
(2009), úlceras que demonstram sinais de contaminação, progressão rápida ou que envolvem 



mais de um terço da córnea, devem ser tratadas de forma agressiva, com instalações de 
antibióticos a cada hora.    

A falta de estudos sobre o uso de soros autólogos ou heterólogos em animais, 
sobretudo em aves, demonstra uma ausência de protocolos instituídos, forma de preparo do 
soro e informações sobre doações interespecíficas em animais selvagens. Desse modo, 
acredita-se que o presente relato irá contribuir para futuros estudos sobre o tema, com o 
intuito de promover o melhor tratamento na resolução de lesões oculares em medicina 
veterinária.  
 
 

4. Conclusão 
 

Com os resultados obtidos através da utilização do soro heterólogo associado a 

colírios antibióticos, conclui-se que a terapia adjuvante auxiliou no processo de redução da 

inflamação e melhora clínica. Apesar da presença da Descemetocele, considera-se que o 

tratamento foi efetivo e pode contribuir para estudos sobre a realização do soro heterólogo em 

animais selvagens, sobretudo nas aves.  
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