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RESUMO

A oncologia ocular apresenta grande importância na clínica de pequenos animais podendo acometer diferentes estruturas extra e intraoculares, 
manifestando-se com aspectos e evoluções variados. As neoplasias benignas apresentam células bem diferenciadas e que clinicamente 
caracterizam-se como massas tumorais localizadas, encapsuladas de crescimento lento e sem sinais de disseminação ou metástases. O 
hemangioma é descrito como uma neoplasia benigna do endotélio dos vasos sanguíneos de rara ocorrência, sendo sua forma maligna o 
hemangiossarcoma, mais frequente em cães. Em geral, as massas oftálmicas são diagnosticadas muito tardiamente o que limita os possíveis tipos 
de tratamentos e diminui significativamente, em alguns casos, o prognóstico e a qualidade de vida do paciente. Esse estudo objetivou relatar o 
caso raro de neoplasia ocular benigna, descrevendo seu comportamento atípico e a importância de um diagnóstico correto para um tratamento 
adequado. Um canino macho, de 11 anos de idade, foi conduzido ao atendimento veterinário especializado de oftalmologia veterinária em uma 
clínica particular da Zona Oeste do Rio de Janeiro, e ao exame físico do olho direito do paciente, o veterinário observou que a tumoração 
apresentava-se friável, elevada, vermelha, altamente vascularizada e hemorrágica. O animal mostrava sinais de dor e incomodo no manuseio do 
olho acometido, entretanto os demais parâmetros encontravam-se dentro da normalidade. Realizou-se uma ultrassonografia intraocular, 
indicando a presença de uma massa supostamente neoplásica na região temporal do bulbo ocular, atingindo a conjuntiva, esclera e córnea. 
Apesar da aparência da massa, o exame não foi capaz de definir se realmente tratava-se de neoplasia, nem o possível caráter benigno ou maligno 
da mesma. Realizou-se procedimento cirúrgico de enucleação e o laudo histopatológico confirmou diagnóstico de hemangioma corneano 
conjuntival sem invasão intraocular. A recuperação do paciente ocorreu sem maiores intercorrências. Conclui-se assim, tratar-se de uma 
patologia rara, que mesmo sendo benigna, mostrou um comportamento atípico de invasão, ratificando a importância de um diagnóstico correto e 
precoce para um prognóstico favorável e longevidade da vida do paciente.
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