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RESUMO 

 

Objetivou-se realizar a caracterização clínico-cirúrgica e histopatológica de bulbos 
oculares de cães e gatos, removidos no período entre Maio/2005-Dezembro/2015. 
Foram realizados 101 procedimentos de remoção do bulbo ocular, dos quais 93 
foram enucleações (92%) e 8 exenterações (8%). Os procedimentos foram 
realizados em 80 cães, (79% dos casos) e em 21 gatos (21% dos casos). Os cães 
submetidos à intervenção cirúrgica apresentavam perfurações oculares (n=31, 
39%), glaucoma (n=19, 24%), protrusão ocular (n=13, 16%), diagnósticos 
sugestivos de neoplasia (n=10, 12,5%) e outros (n=3, 2,97%). Dentre os gatos os 
diagnósticos clínicos compreenderam perfuração ocular (n=9, 49%), glaucoma 
(n=3, 14,2%), microftalmia (n=3, 14,2%), sugestivo de neoplasia (n=2, 9,5%), 
protrusão ocular (n=2, 9,5%) e outros (n=2, 9,5%). Vinte e sete amostras de 
bulbos oculares foram enviadas para a avaliação histopatológica no Laboratório 
de Patologia Veterinária, sendo 23 provenientes de cães e quatro, de gatos. 
Dentre as amostras de cães, sete exibiram achados histopatológicos compatíveis 
com glaucoma, sete perfurações oculares, seis apresentaram neoplasias 
intraoculares, duas panoftalmites e um quadro de Phithisis bulbi.  Nos bulbos 
oculares de gatos foram diagnosticadas duas neoplasias intraoculares, uma 
microftalmia e uma perfuração ocular. Constatou-se que o glaucoma secundário e 
as perfurações oculares estão entre as principais causas de enucleação em cães, 
e associadas a alterações primárias como a ceratoconjuntivite seca e as uveítes. 
Estas afecções, diferentemente das neoplasias, podem ter êxito terapêutico 
mediante diagnóstico e tratamento precoces, prevenindo a cegueira e a remoção 
do bulbo ocular. 
 
Palavras-chave: glaucoma, perfuração ocular, neoplasia ocular, uveíte, 
ceratoconjuntivite seca. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to carry out the clinical and surgical and histopathologic 
characterization of ocular bulbs from dogs and cats, removed between 2005 May-
2015 /December. Hundred-one procedures were performed, 93 enucleations 
(92%) and 8 exenterantions (8%). The procedures were performed on 80 dogs 
(79% of cases) and 21 cats (21% of cases). The dogs underwent to surgery had 
ocular perfuration (n = 31, 39%), glaucoma (n = 19, 24%), ocular protrusion (n = 
13, 16%), diagnosis suggestive of neoplasia (n = 10, 12, 5%) and other (n = 3, 
2.97%). Among the clinical diagnosis cats comprise ocular perforation (n = 9, 
49%), glaucoma (n = 3, 14.2%), microphthalmia (n = 3, 14.2%), suggestive of 
neoplasia (n = 2, 9.5%), ocular protrusion (n = 2, 9.5%) and other (n = 2, 9.5%). 
Twenty-seven samples of ocular bulbs were sent for histopathologic evaluation in 
Veterinary Pathology Laboratory, being 23 from dogs and four cats. Among the 
samples of dogs, seven exhibited histopathologic findings compatible with 
glaucoma, seven ocular perforations, six had intraocular neoplasias, two 
panoftalmites and condition of Phithisis bulbi. The ocular bulbs of cats received the 
diagnosis of two intraocular neoplasias, one microphthalmia and ocular 
perforation. It was found that the secondary glaucoma and ocular perforations are 
among the leading causes of enucleation in dogs, and associated with primary 
disorders such as keratoconjunctivitis sicca and uveitis. These disorders, unlike 
neoplasia, may have therapeutic success through early diagnosis and treatment, 
preventing blindness and removal of the eyeball. 

Key-words: glaucoma, ocular perforation, ocular neoplasia, uveiti, 
keratoconjunctivitis sicca. 
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

O desenvolvimento da área de oftalmologia veterinária requer precisão 

diagnóstica e um melhor entendimento das patologias oculares. A remoção 

cirúrgica do bulbo ocular compreende importante opção terapêutica em casos de 

afecções dolorosas e de cegueira irreversível, a exemplo de glaucomas 

incontroláveis, neoplasias, perfurações e traumas oculares (DUBIELZIG et al., 

2010). A enucleação (remoção do bulbo ocular), exenteração (remoção do bulbo 

ocular, conteúdo orbitário e pálpebras) e a evisceração (remoção do contéudo 

intraocular) são opções cirúrgicas com indicações específicas (SLATTER, 2008).  

A enucleação é preconizada em casos de neoplasia intraocular, traumas oculares 

perfurantes (com ruptura e perda de contéudo intraocular), glaucomas não 

responsivos a terapia, endoftalmites e panoftalmites intratáveis. A exenteração 

comumente é realizada em casos de neoplasia orbitária e aquelas que 

ultrapassem o bulbo ocular (SLATTER, 2008).   

A avaliação anatomopatológica auxilia na compreensão dos processos que 

levam a perda do olho (TURNER, 2010). A histopatologia possibilita tipificar 

lesões neoplásicas em primárias ou secundárias (metastáticas), diferenciar e 

identificar alterações que levam ao glaucoma, bem como um possível 

acometimento ocular por doenças sistêmicas (MASSA et al., 2002; DUBIELZIG et 

al., 2010). 

Visando a melhor compreensão dos processos mórbidos que acometem o 

olho, objetivou-se realizar a caracterização clínico-cirúrgica e histopatológica de 

bulbos oculares de cães e gatos provenientes do Serviço de Oftalmologia 

Veterinária do Hospital Veterinário de Pequenos Animais (Hvet) da Universidade 

de Brasília (UnB), removidos no período compreendido entre Maio/2005-

Dezembro/2015.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

             O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética de Uso Animal (protocolo 

60101/2016) da UnB, atendendo às normas para experimentação animal da 

Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO). 
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Foram revisados os registros clínicos de cães e gatos atendidos pelo 

Serviço de Oftalmologia Veterinária do Hvet-UnB, entre maio de 2005 e dezembro 

de 2015. Foram incluídos no estudo os dados de todos os animais encaminhados 

para procedimentos cirúrgicos de enucleações ou exenterações. A partir da 

análise dos prontuários médicos foram coletadas as informações clínica 

(diagnóstico, sexo, raça, idade) e encaminhamento cirúrgico.  

             Os dados histopatológicos foram obtidos por meio da revisão dos 

registros das amostras processadas pelo Laboratório de Patologia Veterinária 

(LPV- UnB), no mesmo período. Foram compiladas informações epidemiológicas 

(raça, sexo, idade), sinais clínicos e alterações macroscópicas descritas. Casos 

que não continham fichas ou lâminas histológicas arquivadas foram excluídos do 

estudo. Os bulbos oculares submetidos ao LPV receberam injeção de formol a 

10% na câmara vítrea no momento do recebimento. Em seguida, foram 

inicialmente mantidos em solução de formol a 10% por 24 horas e posteriormente 

fixados em solução de Davidson (formaldeído, etanol, ácido acético) (DUBIELZIG 

et al., 2010), por mais 24 horas. O corte do bulbo ocular foi realizado 

perpendicular à artéria ciliar e paralelo ao nervo óptico. Posteriormente, as 

amostras foram rotineiramente processadas para exame histopatológico, incluídas 

em parafina, cortadas a 5μm de espessura e coradas pela hematoxilina-eosina 

(HE). As lesões histopatológicas de todos os casos selecionados foram 

identificadas e reavaliadas as alterações oculares na córnea, câmaras anterior e 

posterior, úvea, câmara vítrea, lente e retina. A confirmação histopatológica de 

melanoma uveal em um cão foi realizada por meio de análise imuno-histoquímica 

para a confirmação do tipo celular presente empregando o anticorpo Melan-A pela 

técnica da imunoperoxidase (RAMOS-VARA et al., 2002). 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1 Análise clínico-cirúrgica 

Foram realizados 2.495 atendimentos de casos novos pelo Serviço de 

Oftalmologia Veterinária durante o período estudado, dos quais 97 (3,8%) animais 

foram diagnosticados com afecções que levaram a remoção do bulbo ocular, 

sendo 84 enucleações unilaterais, quatro enucleações bilaterais (somando oito 
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bulbos) e nove exenterações, totalizando 101 bulbos oculares removidos. Os 

procedimentos ocorreram predominantemente em cães, representando 79% 

(80/101) dos casos, e os gatos constituíram 21% (21/101). As enucleações 

bilateriais foram realizadas em cães diagnosticados com glaucoma. As 

exenterações ocorreram em animais com diagnósticos sugestivos de neoplasia 

ocular (sete cães e um gato) e trauma ocular (um gato). Os diagnósticos e 

informações clínicas dos cães e gatos enucleados são apresentados nas Tabelas 

1 e 2 respectivamente. 

As perfurações oculares identificadas decorreram de lesões traumáticas 

provenientes de mordeduras, arranhaduras, perfurações por corpos estranhos e 

complicações de quadros de ceratoconjuntivite seca. Dezenove cães e três gatos 

foram enucleados como opção terapêutica ao glaucoma, destes quatro cães 

foram submetidos à enucleação bilateral.  

 

3.2 Análise histopatológica 

 Das 101 enucleações e exenterações realizadas em cães e gatos pelo 

Serviço de Oftalmologia Veterinária, 27 amostras de bulbos oculares foram 

enviadas para a avaliação histopatológica no LPV-UnB. Os principais achados 

histopatológicos visualizados na córnea, câmaras anterior e posterior, úvea, 

câmara vítrea, lente e retina dos bulbos oculares de cães foram resumidos na 

Tabela 3, e de gatos na Tabela 4. 

Os bulbos oculares de cães totalizaram 23 (85%) amostras e os de gatos, 

quatro amostras (15%). Olhos de sete cães apresentaram achados 

histopatológicos compatíveis com glaucoma, sete em decorrência de perfurações 

oculares, seguidos por seis apresentando neoplasia intraocular, dois casos de 

afecções inflamatórias, além de um quadro de Phithisis bulbi. Nos bulbos oculares 

de gatos foram diagnosticadas duas neoplasias intraoculares, uma microftalmia e 

uma perfuração ocular.  

Seis bulbos oculares de cães apresentaram achados compatíveis com 

glaucoma secundário. Em um bulbo ocular de um cão, fêmea, da raça Bulldog 

Inglês identificou-se uma displasia de ligamento pectinado (Figura 2) associado à 

deposição de pigmento na região límbica, achados patognomônicos de glaucoma 
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primário. Em todos os casos visualizou-se a oclusão do ângulo iridocorneal. 

Membranas fibrovasculares e cistos uveais foram achados frequentes. 

Dentre as neoplasias oculares, verificou-se o diagnóstico de dois 

carcinomas e um adenocarcinoma iridociliar em três cães. Em ambos os casos, 

observou-se que as células neoplásicas, ocasionalmente formando rosetas e 

pseudorosetas, expandiram o corpo ciliar e a íris levando a oclusão do ângulo de 

filtração iridociliar. Em um caso de carcinoma iridociliar, a proliferação neoplásica 

apresentou continuidade com o epitélio do corpo ciliar substituindo o tecido uveal 

adjacente e expandindo as câmaras anterior e posterior (Figura 1- A), levando ao 

rompimento corneal.   

Um hemangiossarcoma intraocular foi diagnosticado em um cão. 

Histologicamente observou-se uma massa neoplásica formando feixes e espaços 

vasculares por toda a córnea causando uma extensa ulceração corneal.  

Um cão da raça Cocker Spaniel apresentou melanoma uveal que foi 

confirmado pela técnica de imuno-histoquímica com o emprego do anticorpo 

Melan-A. Dentre as alterações histopatológicas visualizadas estão aglomerados 

de células neoplásicas, com o citoplasma preenchido por grânulos amarronzados, 

expandindo as estruturas uveais.  Em dois bulbos oculares de cães diagnosticou-

se quadros de panoftalmites, em ambos os casos foram visualizados acentuados 

infiltrados inflamatórios, neovascularizações superficiais e profundas, membranas 

fibrovasculares e sinéquias. Em um dos casos identificou-se o deslocamento 

anterior da lente. O diagnóstico de Phithisis bulbi em uma amostra de cão foi 

confirmado diante da observação da atrofia das estruturas oculares (córnea, íris, 

corpo ciliar, coroide, retina). 

Dois carcinomas de células escamosas (CCE) foram diagnosticados em 

dois gatos. Nos CCEs os achados histológicos observados nos tecidos 

perioculares dos felinos foram células epiteliais neoplásicas e lamelas 

concêntricas compostas por material eosinofílico, caracterizando pérolas córneas, 

circundadas por acentuado infiltrado linfocítico. Em ambos os casos a proliferação 

neoplásica originava-se no tecido periocular adjacente à córnea, aderindo-se e 

invadindo a mesma, as amostras foram oriundas de exenterações. Um caso de 

microftalmia foi apresentado por um gato, macho, que demonstrou ausência do 

desenvolvimento das estruturas intraoculares. 
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TABELA 1 - Dados clínicos de bulbos oculares de cães (n=80) 

*Apresentação de dados epidemiológicos e diagnósticos clínicos de cães enucleados entre 

Maio/2015 e Dezembro/2015. *NI = sexo não informado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnóstico Clínico Machos Fêmeas NI* Raças
Faixa etária 

(anos)

Perfuração ocular (n=31) 18 13 ‒

Poodle (n=6), Shih tzu (n=5), York Shire 

(n=4),SRD (n=4), Pinscher (n=1), Boxer 

(n=1), Lhasa Apso (n=1), Fila (n=1), Pug 

(n=1), Beagle (n=1), Fox Paulistinha (n=1), 

Mastin Nap. (n=1), Maltês (n=1), 

Daschushund (n=1)

1 ‒ 16

Glaucoma (n=19) 8 8 3

SRD (n= 5), Poodle (n=4), Pinscher (n=1), 

Cocker Spaniel (n=1), Lhasa Apso (n=1), 

Chow  Chow  (n=1), Pastor Alemão (n=1), 

Bassed Hound (n=1), Boxer (n=1), Bulldog 

Francês (n=1), Pit bull (n=1), 

2 – 13

Protusão ocular (n=13) 7 3 3

Poodle (n=4), Shih Tzu (n=3), Pinscher 

(n=2), York Shire (n=1), Pug (n=1), SRD 

(n=1), Não informada (n=1)

0 – 12

Neoplasia ocular (n=10) 3 7 –

Boxer (n=2), York Shire (n=1), Cocker 

Spaniel (n=1), Chow  Chow  (n=1), Pastor 

Alemão (n=1), Lhasa Apso (n=1), Fila (n=1), 

Pug (n=1), SRD (n=1), Não informada(n=1)

3 – 11

Phithisis bulbi (n=1) 1 ‒ – Poodle (n=1) 14

Abscesso Intraocular 

(n=1)
‒ 1 ‒ Shih Tzu (n=1) 4

Não informado (n=1) 1 – – Poodle (n=1) 6

Total ( n=76)            38 32 6 – –
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TABELA 2 – Dados clínicos de bulbos oculares de gatos (n=21) 

 
*Apresentação de dados epidemiológicos e diagnósticos clínicos de gatos enucleados entre 

Maio/2015 e Dezembro/2015. *NI = sexo não informado. 

Diagnóstico Clínico Machos Fêmeas NI* Raças
Faixa etária 

(anos)

Perfuração ocular (n=9) 4 4 1
SRD (n=6), Siamês (n=2), 

Persa (n=1)
1

Glaucoma (n=3) 1 2 – Persa (n=1), SRD (n=1) 1 – 18

Microftalmia (n=3) 1 2 – SRD (n=3) 1 – 6

Neoplasia ocular (n=2) 2 – – SRD (n=2) 1 – 9

Protusão ocular (n=2) 1 1 – SRD (n=1) 2 – 3 (meses)

Phithisis bulbi (n=1) 1 ‒ – SRD (n=1) 3

Trauma Ocular (n=1)      1 ‒ – SRD (n=1) 1 (mês)

Total (n=21) 11 9 1 – –
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TABELA 3 - Avaliação histopatológica dos bulbos oculares de cães (n=23) entre 2005 - 2015. 

 
         *Apresentação dos achados histopatológicos de cães subdivididos de acordo com as estruturas oculares de sua localização.

Carcinoma 

Iridociliar (n=2)

Adenocarcinoma 

iridociliar (n=1)

Melanoma 

uveal (n=1)

Hemangiossarcoma          

(n=1)

Tumor de Bainha 

de Nervo 

Periférico (n=1)

Úlcera corneal 2 7 1 1 1 1 – –

Hiperplasia epitelial 4 – – – 1 1 – –

Edema 5 4 1 1 1 – – 1

Neovascularização superficial 5 4 1 – 1 1 – 2

Neovascularização profunda – 4 – – 1 1 – 1

Descemetocele – 2 – – – – – –

Hifema 3 2 1 – – – – 1

Infiltrado neutrofílico 3 5 1 – 1 – – 1

Infiltrado linfoplasmocítico 1 2 – – 1 – – –

Oclusão de ângulo iridocorneal 7 1 1 1 1 1 1 –

Sinéquia anterior 2 2 1 – 1 1 – 1

Sinéquia posterior 2 – – – – – – –

Membrana fibrovascular 6 – 1 1 1 1 – 2

Ectrópio/Entrópio uveal 2 – – – – – – –

Cistos Uveais 4 1 – – – – – –

Câmara 

vítrea Hemorragia Vítrea 4 – 1 – 1 – – –

Catarata 2 – – – 1 – – –

Ruptura de cápsula 2 1 – – 1 – – 1

Descolamento 6 2 1 1 1 – 1 –

Atrofia 7 – – – 1 – 1 –

Córnea

Câmaras 

anterior e 

posterior

Úvea

Lente

Retina

Diagnósticos

Achados 

Histopatológicos
Glaucoma 

(n=7)

Perfuração 

ocular (n=7)

Neoplasia ocular (n=6)

Outros 

(n=3)



 
 

TABELA 4 - Avaliação histopatológica dos bulbos oculares de gatos (n=4) 
entre 2005 - 2015. 

*Apresentação dos achados histopatológicos de gatos subdivididos de acordo com as estruturas 
oculares de sua localização. 

 

 

 

Achados Histopatológicos
Carcinoma de Células 

Escamosas (n=2)

Perfuração Ocular 

(n=1)

Microftalmia 

(n=1) Total

Úlcera corneal – 1 – 1

Edema 1 1 – 2

Neovascularização superficial – 1 – 1

Neovascularização profunda – 1 – 1

Hifema – 1 – 1

Infiltrado linfoplasmocítico 1 1 – 2

Oclusão de ângulo iridocorneal 2 1 – 3

Membrana fibrovascular – 1 – 1

Córnea

Câmara 

anterior 

Úvea

Diagnósticos
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FIGURA 1- A - Cão, fêmea, Fila, Carcinoma iridociliar, Observa-se proliferação 
neoplásica expandindo-se a partir do corpo ciliar (*) (HE, 4X). B – Cão, macho, 
Lhasa Apso, visualiza-se acentuado exsudato (*) e prolapso de íris (seta) em 
um caso de perfuração ocular com extravasamento de conteúdo intraocular 
(HE, 4X). C – Cão, fêmea, Poodle, Nota-se o descolamento de retina (setas), a 
retina manteve-se aderida apenas ao disco óptico (*) (HE, 4X). D – Observa-se 
a adesão da íris em dois pontos da córnea (*) formando sinéquia anterior (seta) 
e sinéquia anterior periférica (ponta de seta) (HE, 4X). Fonte: LPV – UnB. 
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FIGURA – 2- Cão, fêmea, Bulldog Francês, Visualiza-se a displasia do ligamento 

pectinado (segmento do estroma uveal estendendo-se da base da íris a 

membrana de Descemet) (seta), achado característico de glaucoma primário e a 

membrana fibrovascular envolvendo e espessando a íris, observa-se a eversão 

da porção pupilar levando ao entrópio uveal (seta) (HE, 4X). Fonte: LPV – UnB. 
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4. DISCUSSÃO 

 

Verificou-se que as remoções de bulbos oculares, compreendidas como 

opção a tratamentos não responsivos ou indicações primárias de neoplasias 

(LABELLE & LABELLE, 2013) perfizeram 3,8% (97 casos) da casuística do 

Serviço de Oftalmologia Veterinária do Hvet-UnB. Este estudo correlacionou os 

diagnósticos clínicos dos animais submetidos à remoção cirúrgica do bulbo 

diretamente com seus respectivos diagnósticos histopatológicos, os bulbos 

analisados foram exclusivamente provenientes de enucleações e exenterações 

realizadas pelo serviço supracitado. Na literatura nacional podem ser encontradas 

algumas publicações abordando a análise patológica de afecções oculares em 

animais domésticos (cães, gatos, ruminantes e equinos), tais como neoplasias 

oculares e glaucoma (MARTINS & BARROS, 2014; HESSE et al., 2015) no 

entanto, grande parte das amostras avaliadas nestes estudos são provenientes 

de estabelecimentos externos e coletas post mortem, com isto não foi possível 

avaliar o impacto do número de enucleações e exenterações relacionados neste 

estudo em relação a outros serviços de oftalmologia do país. Dada a conduta 

adotada para enucleações, que permitia a opção do proprietário pela análise 

histopatológica até o ano de 2012, à exceção dos casos de neoplasias, apenas 27 

bulbos oculares foram enviados para a análise histopatológica. Em 2012, 

vinculou-se a enucleação à avaliação histológica. 

A avaliação clínico-cirúrgica constatou que as perfurações oculares foram a 

principal causa das enucleações realizadas em cães e gatos atendidos pelo 

Serviço de Oftalmologia Veterinária. 40 animais (31 cães, 9 gatos) foram 

clinicamente diagnosticados com esta afecção, considerada comum na rotina 

oftálmica (PAULSEN & KASS, 2012). Tais perfurações foram predominantemente 

associadas a complicações de quadros de ceratoconjuntivite seca (CCS) e lesões 

traumáticas proveniente de mordeduras. Cães da raça Poodle e braquicefálicos 

como Shih Tzu, Pug e Lhasa Apso, incriminados como predisponentes às 

alterações do filme lacrimal (SLATTER, 2008), foram os mais acometidos por 

perfurações oculares decorrentes de complicações da CCS, tida como uma 

afecção inflamatória progressiva da córnea e da conjuntiva causada por 

deficiência na produção lacrimal (GRAHN & SANDMEYER, 2007; SLATTER, 
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2008; WESTERMEYER et al., 2009; MATHEIS et al., 2012; BARACHETTI et al., 

2014). A ruptura das estruturas corneais (epitélio, estroma, membrana de 

Descemet e endotélio), edema corneal, descolamento de retina 

neovascularizações superficiais e profundas associadas a infiltrados inflamatórios 

e macrófagos foram comumente visibilizados, evidenciando a cronicidade das 

lesões (MC GAVIN & ZACHARY, 2007; SLATTER, 2008, DUBIELZIG et al., 

2010). 

Nas amostras com perfurações oculares decorrentes de lesões traumáticas 

(dois cães e um gato), a visualização de prolapsos das estruturas intraoculares 

(Figura 1-B), rupturas da membrana de Descemet, cicatrizes corneais substituindo 

o estroma corneal e aprisionando o tecido uveal, acentuados infiltrados 

inflamatórios neutrofilícos e hemorragias foram achados frequentes, geralmente 

observados em lesões perfurantes (MC GAVIN & ZACHARY, 2007; SLATTER, 

2008). No entanto, não é possível determinar se tais alterações antecederam a 

lesão traumática, relata DUBIELZIG et al.(2010).  

Verificou-se que o glaucoma foi a segunda maior causa de enucleação de 

cães e gatos atendidos no referido serviço. Os glaucomas são caracterizados 

como um grupo de doenças oftálmicas geralmente associadas com o aumento da 

pressão intraocular, normalmente resultante de uma drenagem prejudicada do 

humor aquoso levando a alterações na fisiologia do nervo óptico, disfunção das 

células ganglionares da retina e cegueira progressiva (TOMBRAN-TINK et al., 

2008; ESSON et al., 2009; DUBIELZIG, 2010; YANOFF & DUCKER, 2014).  

O glaucoma pode ser classificado como primário ou secundário (GELLAT, 

2013; DUBIELZIG et al., 2010; STROM et al., 2011), apresentando ângulo aberto, 

em que humor aquoso tem acesso livre à malha trabecular ou glaucoma de 

ângulo fechado, em que o acesso do humor aquoso a malha trabecular está 

obstruído (YANOFF & DUCKER, 2014). O glaucoma primário pode ser bilateral e 

hereditário (REILLY et al, 2005), geralmente associado à goniodisgenesia 

(REILLY et al., 2005; GELLAT, 2013, GRAHN & PEIFFER, 2013), uma alteração 

congênita, em que há má formação do ângulo de filtração iridocorneal, como falha 

na atrofia do mesênquima embrionário (hipoplasia trabecular) ou displasia do 

ligamento pectinado (REILLY et al., 2005; TURNER, 2010; DUBIELZIG et al., 

2010). Histologicamente, a displasia do ligamento pectinado, apresenta-se como 
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um segmento do estroma uveal (iridiano) estendendo-se da base da íris a 

membrana de Descemet (REILLY et al., 2005; DUBIELZIG et al.,2010). Neste 

estudo, este achado foi observado em um cão da raça Bulldog Francês (FIGURA 

2), raça predisposta ao desenvolvimento da alteração citada (PUMPHREY et 

al.,2013). Pode também acometer cães das raças Akita, Cocker Spaniel, Chow-

Chow, Basset Hound, Beagle, Dachshund, Maltês, Pastor alemão, Pinscher, 

Schnauzer e, esporadicamente, cães mestiços (REILLY et al., 2005; DUBIELZIG 

et al.,2010; SCOTT et al., 2013). 

Neste estudo, a avaliação histopatológica demonstrou que o glaucoma 

secundário foi o mais prevalente corroborando com as descrições de DUBIELZIG 

et al. (2010), STROM et al. (2011) e GELLAT (2013). Alterações intraoculares 

decorrentes de uveítes, endoftalmites e panoftalmites podem levar ao bloqueio do 

ângulo de filtração iridocorneal por células inflamatórias, hifemas, membranas 

fibrovasculares, sinéquias, cistos uveais, luxação de lente, ruptura de cápsula da 

lente e obliteração da malha trabecular por células contendo pigmento de 

melanina (VAN DER WOERDT, 2000; GELATT & MACKAY, 2004; TOMBRAN-

TINK, 2008; ESSON et al., 2009; TURNER, 2010; ALARIO et al., 2013; GRAHN & 

PEIFFER, 2013; SCOTT et al., 2013).  

   Membranas fibrovasculares (MF), caracterizadas por estruturas formadas 

por componentes fibrosos e vasculares (DUBIELZIG et al., 2010, BAUER et al., 

2012) visibilizadas em seis bulbos glaucomatosos deste estudo e cistos uveais, 

descritos como a separação entre as camadas epiteliais da úvea anterior (DEEHR 

& DUBIELZIG, 1998), observados em quatro amostras, foram achados 

histopatológicos recorrentes (Tabela – 3). A membrana fibrovascular pode ocorrer 

nas porções anterior da íris (membrana fibrovascular pré-iridiana), posterior 

(membrana fibrovascular pós-iridiana) e recobrindo o corpo ciliar (membrana 

ciclítica) (DUBIELZIG et al., 2010; SANDBERG et al., 2012). Embora os fatores 

que desencadeiam a formação da MF não estejam totalmente elucidados, 

ZARFOSS et al.(2010) apontam que fatores angiogênicos como a liberação do 

fator de crescimento endotelial vascular em resposta a inflamações, neoplasias e 

hipóxia levam à sua formação. Como evidenciado neste estudo, a MF é um 

achado frequente em neoplasias, glaucomas e endoftalmites (PEIFFER et 

al.1990). A inversão ou eversão da porção pupiliar da irís, respectivamente 
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denominadas como entrópio (Figura 2) e ectópio uveal podem ocorrer em função 

da retração causada pela membrana fibrovascular ou pelo encurvamento anterior 

ou posterior do músculo esfíncter da íris (PEIFFER et al, 1990).   

Cistos uveais em cães são considerados comuns e tem sido associado ao 

desenvolvimento de glaucoma nesta espécie (DEEHR & DUBIELZIG, 1998; 

GELATT & MACKAY, 2004; PUMPHREY, et al.,2013). Geralmente são benignos, 

esféricos, podendo ser únicos ou múltiplos, uni ou bilaterais e encontrados na 

superfície do corpo ciliar e na região posterior da íris (DEEHR & DUBIELZIG, 

1998).  

Todas as amostras de bulbos oculares com apresentação clínica de 

quadros sugestivos de neoplasias enviadas para a análise anatomopatológica 

obtiveram a confirmação diagnóstica. Em cães, os neoplasmas ocorrerem em 

animais da raça Boxer, predisponente ao desenvolvimento de neoplasias 

intraoculares (TURNER, 2010), Pastor Alemão, Cocker Spaniel, Beagle, Fila e em 

um SRD.  

Neste estudo, os neoplasmas de origem do epitélio iridociliar (dois 

carcinomas e um adenocarcinoma iridociliar) foram a principal neoplasia 

diagnosticada nos bulbos oculares de cães, embora DUBIELZIG et al.(2010) 

refiram-se a estes tumores como os de segunda maior ocorrência entre os cães. 

Eles surgem do epitélio do corpo ciliar e se estendem ao longo do corpo ciliar e da 

íris (DUBIELZIG et al., 2010, LABELLE & LABELLE, 2013), desencadeando sinais 

de uveíte, descolamento de retina e hemorragia intraocular (DUBIELZIG et al. 

1998). O melanoma uveal, uma neoplasia melanocítica maligna primária, 

observada em apenas um Cocker Spaniel, não foi a neoplasia mais prevalente 

nos bulbos oculares avaliados. Apesar desse neoplasma ser considerado um dos 

mais frequentes nos olhos de cães (ESSON et al., 2007; GRAHN et al., 2007; 

DUBIELZIG et al., 2010), não é possível fazer especulações sobre sua frequência 

nos animais avaliados, devido ao pequeno número de neoplasias oculares 

diagnosticadas.  

Em gatos, foram diagnosticados dois carcinomas de células escamosas 

(CCE), ambos exibiram proliferações neoplásicas originando-se na margem 

palpebral e invadindo o tecido corneal. Trata-se de uma neoplasia maligna 

localmente invasiva em felinos (DUBIELZIG et al., 2010; SCURRELL, 2013), e de 
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ocorrência comum em pálpebras (SLATTER, 2008; SCURRELL, 2013) e áreas 

pouco pigmentadas (SLATTER, 2008). A conjuntiva bulbar e os anexos oculares 

são normalmente afetados, sendo o acometimento da córnea geralmente 

secundário (SANDMEYER et al., 2008; SCURRELL, 2013).  

Embora não tenha sido um aspecto observado neste estudo, a literatura 

refere-se às neoplasias intraoculares como fatores predisponentes ao glaucoma 

secundário (REILLY et al., 2005; TOMBRAN-TINK et al., 2008; ESSON et al., 

2009; DUBIELZIG, 2010; YANOFF & DUCKER, 2014). Pode-se inferir que o 

glaucoma não foi desencadeado nos casos avaliados devido à detecção precoce 

dos tumores oculares, seguido pela enucleação. 

Algumas limitações devem ser consideradas neste estudo, como a falta de 

informações precisas nos prontuários clínicos e consequentemente nas 

solicitações de biopsia, geralmente por omissão dos proprietários em relatar de 

forma precisa o inicio dos sinais clínicos, bem como os protocolos terapêuticos 

realizados anteriormente em outros serviços e, principalmente, pelo desinteresse 

dos proprietários em enviar os bulbos oculares para o exame histopatológico, 

entre os anos de 2005–2012. Neste período, bulbos oculares submetidos à 

histopatologia decorriam de casos suspeitos de neoplasia, cuja remoção dos 

bulbos seguia-se à ultrassonografia ocular e à citologia. Atualmente, sabendo-se 

das possíveis complicações de olhos em Phithisis bulbi (DUBIELZIG et al., 2010) 

e da possibilidade do glaucoma primário apresentar-se bilateralmente (REILLY et 

al., 2005), imprimiu-se a obrigatoriedade da análise histopatológica nas condutas 

clínico-cirúrgicas de enucleações.  

 

5. CONCLUSÕES  

 

Constatou-se que as causas mais frequentes de remoção do bulbo ocular 

foram glaucoma, perfurações oculares e neoplasias. A análise anatomopatológica 

confirmou as suspeitas de acometimento por neoplasias intraoculares observadas 

clinicamente, assim como diferenciou os casos glaucomas diagnosticados em 

primário e secundário, confirmando a importância dos exames histopatológicos na 

rotina oftalmológica. Pode-se verificar que a perfuração ocular pode decorrer de 

afecções frequentes como a ceratoconjuntivite seca, de fácil diagnóstico e 
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tratamento. O mesmo se verifica nos casos de glaucoma secundário, uma das 

mais importantes causas de cegueira e remoção do bulbo ocular em cães, 

decorrendo, na maioria das vezes, de causas inflamatórias (uveítes), muitas 

vezes responsivas ao tratamento quando precocemente diagnosticadas. Estas 

afecções, diferentemente das neoplasias oculares, podem ter sucesso terapêutico 

se adequadamente conduzidas. Desta forma, constata-se que há, ainda, grande 

necessidade de aperfeiçoamento na área da Oftalmologia Veterinária, a fim de se 

evitar condutas extremas como a perda ocular seguida da remoção do bulbo 

ocular de cães e gatos.  
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