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RESUMO 

Objetivou-se descrever os conceitos básicos do ultrassom, como as ondas do ultrassom que 

interagem com o tecido, a ultrassonografia e os aparelhos utilizados para a realização do 

exame, os modos de exibição ecográfica assim como a técnica utilizada para o exame. 

Descreveu-se também o exame ultrassonográfico no olho normal e no olho com alterações 

destacando-se as particularidades do olho e, por fim, as medidas de referências utilizadas na 

ecobiometria ocular. 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to describe the basic concepts of ultrasound, such as 

ultrasound waves interacting with tissue, the ultrasound and the devices used to perform 

the test, echographic modes of visualization besides the technique used for the 

examination. It was also described the ultrasound examination in the normal eye and in 

the eye with alterations highlighting the peculiarities of the eye and, finally, the reference 

measurements used in the ocular echo biometry. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A ultrassonografia se utiliza dos ecos das ondas sonoras para gerar 

imagens, após penetrarem no tecido animal. (EL-MAGHRABY et al, 1995; KEALY, 

MACALLISTER & GRAHAN, 2012 ; VEIGA et al 2012 ). No tecido animal as 

ondas propagam-se até que encontre uma superfície refletora e então são 

refletidas de volta para o aparelho transdutor, que atua também como um 

receptor. 

No ultrassom o impulso é direcionado para o corpo do animal pelo aparelho 

transdutor, seja em modo-A, unidimensional, ou modo-B, bidimensional em tempo 

real. (HAMIDZADA, OSUOBENI, 1999; PEIXOTO et al., 2010; BARALDI et al., 

2011; VEIGA et al, 2012; McLLISTER, KEALY & GRAHAM, 2012). 

A biometria, uma modalidade do exame ultrassonográfico, tem como 

principal aplicação a avaliação de afecções oculares e de doenças retobulbares e 

periorbitais (EL-MAGHRABY et al ., 1995 ; VEIGA et al .,2012). 

  

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A ultrassonografia se utiliza de ondas sonoras com frequências que são 

imperceptíveis pelo ouvido humano. A frequência audível se encontra em torno de 

50 a 20.000 quilohertz. Neste recurso, as ondas de som produzidas são 

direcionadas para o corpo do paciente, penetrando os tecidos até que alcancem 

uma superfície que os reflete de volta para o aparelho. O sinal de retorno chama-

se eco, analisados pelo computador e sendo apresentado  em imagem em duas 

dimensões na tela do monitor (KEALY MACALLISTER & GRAHAN,2012). Trata-

se de um exame de imagem não invasivo, que dispensa a anestesia geral (EL-

MAGHRABY et al, 1995; VEIGA et al, 2012; CORRÊA et al.,2014 ). 

Na Oftalmologia Veterinária , a ultrassonografia ocular tem sido empregada 

desde 1968 (COSTA et al., 2014).  

 As ondas de ultrassom são ondas sonoras que podem ser geradas no 

aparelho transdutor por um cristal composto de zirconato de chumbo que cria um 

efeito chamado piezoelétrico. No ultrassom, as ondas geradas por esses cristais 

são direcionadas, por meio do aparelho transdutor, em direção ao corpo do animal 

que após gerar esses pulsos, estes atravessam o corpo do animal e 

posteriormente retornam ao aparelho transdutor. Este sinal de retorno é chamado 
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de eco, que são recebidos pelo computador, processados, são mostrados na tela 

do monitor (KEALY, MCALLISTER & GRAHAM, 2012). 

O emprego do ultrassom ,como método diagnóstico por imagem ,contribui 

com o fornecimento de informações em tempo real do órgão de estudo .Esta 

técnica não invasiva ,fornece segurança ,e além de apresentar flexibilidade, vem 

sendo amplamente empregada na rotina médica veterinária (PEIXOTO et al.,2010 

; KEALY , MCALLISTER & GRAHAM, 2012).É um método de grande importância 

onde podem ser fornecidas confirmações de diagnósticos de inúmeras afecções 

que podem vir a acometer o olho e anexos oculares , onde oferece a possibilidade 

de opções de tratamentos , de maneira mais apropriada , em patologias oculares ( 

MERLINI et al 2011). 

O aparelho transdutor é responsável pela conversão de uma forma de 

energia em outra, que ocorre quando o cristal recebe uma carga elétrica e 

provoca uma deformação estrutural gerando uma onda sonora. Quando a onda 

retorna para o cristal, este imediatamente responde produzindo um sinal elétrico, 

todavia, o cristal empregado para enviar e receber as ondas sonoras, não é capaz 

de receber e enviar sinais de forma simultânea (PEIXOTO et al., 2010; KEALY, 

MCALLISTER & GRAHAN, 2012). 

Em um aparelho transdutor típico, o recebimento das ondas sonoras 

ocorrem em 99 % desse processo, enquanto a emissão ocorre em 1% desse 

tempo, e em cada pulso, aproximadamente dois ou três comprimentos de ondas 

são liberados por vez, isso ocorre antes que o bloqueio de retorno contido no 

transdutor venha amortecer a vibração (PEIXOTO et al., 2010). 

Os transdutores são classificados, em concordância com o tipo de imagem 

que produz em: Setoriais, Lineares ou Convexos. O transdutor linear é 

unicamente eletrônico, enquanto que o setorial é apresentado na opção eletrônica 

ou mecânica, já os transdutores setoriais e os convexos podem dar origem a 

feixes sonoros divergentes em formato de cunha e os lineares apresentam a 

capacidade de produzir um feixe sonoro de linhas paralelas que originam um 

campo de imagem em formato retangular (KEALY, MCALLISTER & GRAHAN, 

2012). 

A frequência da onda de ultrassom é definida pela escolha do transdutor, e 

uma vez escolhida é empregada em exames, com isso a frequência vai depende 

dos cristais piezoelétricos contidos no transdutor e de suas características, assim 

como a espessura do cristal empregado na construção do transdutor. Logo, 
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quando se objetiva uma frequência maior, é desejável o emprego de um 

transdutor que tenha cristais piezoelétricos de menor espessura (PEIXOTO et al., 

2010; KEALY, MCALLISTER &   GRAHAN, 2012). 

GONZALEZ (2001) relata que transdutores de 7.5 ou 10 MHz são 

indicados para a avaliação ocular, onde a entrada do som se faz necessária em 

apenas alguns poucos centímetros no tecido estudado, sendo de grande 

importância o detalhe da imagem. Segundo MERLINI et al.,(2011), os 

transdutores ideais para a realização do exame de ultrassom são os que possuem  

de 7,5 a 15 MHz, isto porque apresentam uma capacidade de alta resolução e 

inerentes zonas focais superficiais . 

O posicionamento correto do transdutor é de grande importância para se 

obter sucesso e qualidade superior da técnica no momento do exame. São 

utilizados o plano axial na direção horizontal (6 e 7) e vertical (figura 3 e 4), sendo 

importante que nestas direções sejam realizadas cortes paracentrais de forma 

delicada, do transdutor afim de se obter uma completa varredura da área e obter 

controle do exame. Recomenda-se a avaliação do olho contralateral com a 

finalidade de compará-los (GONZALEZ, 2001; MERLINI et al., 2011). 

O som por ser uma onda mecânica , se propaga por meio das vibrações do 

meio no qual ele percorre (PEIXOTO et al.,2010). Quando as ondas de ultrassom 

são produzidas, são emitidas por meios pequenos pulsos, ocorrendo uma 

variação da aceleração que o som adquire quando este se encontra em diferentes 

meios .No meio gasoso a velocidade é muito baixa comparativamente ao meio 

líquido , e mais ainda quando em comparação ao meio sólido, onde a aceleração 

é superior aos outros dois meios anteriormente citados, sendo que a aceleração 

da onda de ultrassom no tecido mole corporal pode alcançar 1.540m/s (PEIXOTO 

et al , 2010). 

A densidade dos tecidos corporais exerce um efeito quando ocorre a 

transmissão do som em altas frequências. Se este tecido pelo qual a onda se 

propaga for homogêneo, não há uma reflexão dessas ondas sonoras. Em meios 

onde as ondas de ultrassom podem interagir com estruturas de consistência 

diferentes as ondas de ultrassom podem ser refletidas e retornam para o aparelho 

transdutor que as originou. neste processo , há uma propagação de ondas pelo 

tecido que posteriormente serão refletidas .No mesmo tecido ,quando há 

diferenças de densidade , o feixe sofre uma atenuação. Esta vai depender da 

frequência do aparelho transdutor empregado assim como os componentes do 
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tecido (KEALY, MCALLISTER & GRAHAM, 2012). 

 A ultrassonografia do olho requer o emprego de altas frequências, a fim de 

se atingir contornos adequados das estruturas que compõem este órgão. Os 

aparelhos transdutores que são utilizados para a avaliação das estruturas do olho 

e estruturas adjacentes, empregando-se ou não uma almofada de recuo 

(GONÇALVES et al, 2000). 

Segundo PEIXOTO et al., (2010), quando os cristais piezoelétricos 

produzem e processam os sinais elétricos, retornam na forma de eco ao 

transdutor e em seguida seguem em direção à tela do monitor, que imediatamente 

são analisados tomando-se como base sua força e amplitude. A distância entre o 

transdutor e o objeto de estudo é baseada no tempo que a onda gerada leva para 

alcançar o objeto de estudo ser refletida e voltar ao aparelho transdutor, portanto, 

quanto mais distante estiver o objeto de estudo, maior será o tempo de retorno da 

onda. O cristal converte o eco em impulso elétrico, o envia para o amplificador 

que transfere o impulso para o monitor, onde é demonstrado com intensidades 

relativas às energias que recebe. 

Segue-se deste modo, a decodificação dos distintos modos: modo A, modo 

B, modo M. 

O modo A, chama-se amplitude e tem sido empregado em exames 

oftálmicos, sendo um método unidimensional, onde o eixo “y” refere-se à 

amplitude do eco que retorna e o eixo “x”, como o tempo de retorno. Já o modo B 

ou brilho, onde os ecos mais intensos apresentam-se mais brilhantes e os ecos 

mais fracos, mostram-se em coloração cinza ou preto, e sofrem contínuas 

atualizações e oferecem uma imagem em duas dimensões (PEIXOTO et al., 

2010; KEALY, McALLISTER & GRAHAN, 2012). 

Os ecos apresentados no modo M, modo movimento, são representados 

por algumas variações da cor cinza, em duas dimensões. Após serem 

digitalizados e convertidos em diferentes intensidades de brilho, a profundidade 

deste modo pode ser observada no eixo vertical e o tempo no eixo horizontal. Sua 

utilização permite avaliar a movimentação de estruturas em formato de um 

traçado de mapa, oferecendo uma maior precisão ante os estudos realizados em 

duas dimensões, rotineiramente empregados na avaliação cardiológica quando se 

avaliam estruturas como as câmaras, parede e válvulas cardíacas (PEIXOTO et 

al., 2010; KEALY, McALLISTER & GRAHAN, 2012). 

Na avaliação ultrassonográfica do olho, dois procedimentos rotineiramente 
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empregados são: O modo A, que é unidimensional, e o modo B, que é um modo 

bidimensional em tempo real. Segundo BARALDI et al.,(2012),o modo B é o mais 

empregado no serviço de oftalmologia veterinária, pois este colabora para uma 

geração de imagens que evidenciam as estruturas internas do olho de uma 

melhor forma. Diante das diversas aplicações da ultrassonografia ocular, este tipo 

de exame se mostra ainda mais valioso em condições patológicas que dificultam a 

inspeção do olho pelo oftalmoscópio. Para a biometria ocular, considera-se eficaz 

tanto o emprego do modo A quanto o do modo B, onde o modo A tem sido 

empregado na ultrassonografia ocular com a finalidade de se mensurar, de forma 

precisa, estruturas de dentro do olho. Embora o ultrassom ocular veterinário tenha 

sido descrito pela primeira vez em 1968, apenas em 1980 o modo B foi 

empregado como recurso de avaliação de doenças oculares (MERLINI et al., 

2011). 

O emprego da técnica do ultrassom em modo pulso-Doppler e cor têm 

auxiliado na visualização da vascularização do olho e região da órbita, permitindo 

uma estimação de caráter não invasivo da velocidade sanguínea local, que 

permite estabelecer um prognóstico e uma abordagem terapêutica em que o 

paciente apresente algum distúrbio ocular. Outra aplicação deste processo 

permite o estudo da vascularização de neoplasias intraoculares e na região da 

órbita, contribuindo para melhor entendimento da evolução do processo 

neoplásico (ABRAMS, 1989; GONZALEZ, 2001). 

Quando um olho normal é avaliado por meio de uma imagem em modo B, 

são observadas características como uma boa delimitação estrutural 

acompanhada de componentes sem eco e de áreas possuindo conformações 

arredondadas. A córnea se apresenta como uma barreira contendo eco e a 

câmara anterior por uma região sem eco, geralmente se faz necessário a 

utilização de uma almofada acústica para auxiliar na visualização melhor dessas 

estruturas citadas. A cápsula anterior da lente é ecogênica, curva e convexa e a 

cápsula posterior é ecogênica curva e de aparência côncava, que algumas vezes 

pode se apresentar sem eco, e a região interna desta estrutura é anecóica 

(GONZALEZ et al., 2001; MERLINI et al., 2011). 

Quando se posiciona o aparelho transdutor através da esclera, a 

observação da lente não é alcançada. O corpo ciliar é evidenciado como uma 

região ecogênica próximo da lente, embora esta estrutura seja particularmente 

difícil de ser identificada. Já a câmara vítrea, identificada como sendo a região 
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posterior à lente, é anecóica e antecede o complexo retina-coroide-esclera 

(MERLINI et al., 2011). 

O humor aquoso e o vítreo são ausentes de eco, sendo possível observar 

alguns artefatos de reverberação. Este efeito costuma desaparecer quando se 

muda o plano de secção da estrutura pelo aparelho transdutor. A retina a coroide 

e a esclera podem ser identificadas como uma curvatura ecogênica e linear, onde 

a individualização entre os limites de cada um não podem ser observados, e o 

aumento de ecogenicidade no limite posterior da parede do olho é identificado 

como o disco óptico (GONZALEZ et al., 2001). 

 A região retrobulbar, apresenta contornos de ecogenicidade reduzida que 

correspondem à gordura orbitária, uma região de contornos semelhantes a um 

funil com variações que mesclam em hipoecogenicidade a ausência de eco 

acompanhada de um sombreamento posterior ao disco óptico (GONZALEZ et al., 

2001; MERLINI et al., 2011). MERLINI et al., (2011) descreve as musculaturas que 

envolvem o olho como sendo uma estrutura de aspecto homogêneo, de baixa 

ecogenicidade, de textura grosseira que pode ser encontrada de trás do bulbo 

ocular, com direção tangencial no sentido da região do fundo ocular. 

Quando se utiliza o plano axial em modo-A, pode-se observar na tela do 

aparelho de ultrassom quatro picos elevado, que correspondem a estruturas 

oculares como a córnea, cápsula anterior da lente, cápsula posterior da lente e o 

complexo retina-coroide-esclera. O humor aquoso, que preenche a câmara 

anterior e posterior e o humor vítreo são estruturas que não possuem eco, sendo 

representados no traçado pela linha de base. A identificação do nervo óptico é 

evidenciada por um pico duplo separado por uma área de característica uniforme 

cujo interior apresenta reflexo médio. A região retrobulbar corresponde uma área 

que possui uma agrupamentos de picos de alta amplitude, que ligeiramente 

reduzem sua amplitude em razão da absorção , pelos tecidos contidos na região 

retrobulbar ,que absorvem esse som (GONZALEZ et al.,2001). 

 O modo A tem sido empregado na biometria ocular há bastante tempo, em 

razão de sua exatidão em identificar os componentes internos do olho. Há pouco 

tempo atrás, o modo B iniciou-se na rotina oftálmica, sendo esta categoria 

aplicada na avaliação e medidas do olho (BARALDI et al., 2012). 

Para a avaliação do segmento anterior, recomenda-se a utilização de um 

transdutor com frequência de 7.5 MHz, 10 MHz e condições onde as camadas 

corneais se encontram desfeitas, tamanhos alterados e ecogenicidade alterada 
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transdutores de 20 MHz a 60 MHz, . Ao exame ultrassonográfico, no 

sequestrointraestromal é observado um aumento da espessura corneal 

acompanhado de um aumento em sua ecogenicidade (GONÇALVES et al., 2001; 

BARALDI et al., 2012; VALINHOS et al., 2012 ; PENNINCK ,2015). 

Na catarata, alterações nas propriedades físicas das proteínas da lente são 

reconhecidas pelas ondas de ultrassom como um aumento de ecogenicidade em 

seu interior em que fisiologicamente esta estrutura é de aparência anecóica. Na 

região do corpo vítreo o descolamento de retina e massas podem ser visualizado 

pelo aparelho de ultrassom, sendo que alterações como processos inflamatórios, 

hemorrágicos e infecciosos também resultam em uma produção de eco quando 

presentes nesta região (GONZALEZ et al.,2001; GELATT, 2005; PENNINCK, 

2015). 

No glaucoma, o ultrassom ocular pode ser útil no estabelecimento de 

possíveis causas, como por exemplo uma neoplasia intraocular. E na exoftalmite, 

na avaliação da região retrobulbar quando uma massa se faz presente 

ocasionando este processo patológico (GONZALEZ et al .,2001 ). 

Uma das primeiras utilizações do ultrassom na oftalmologia humana foi por 

meio da biometria, que mensura a dimensão axial do bulbo ocular e determina 

componentes intraoculares (EL-MAGRABY et al.,1995).  Esta técnica também 

permite determinar a potência dióptrica empregada na substituição da lente 

posteriormente à facectomia, auxilia no exame do segmento posterior nas 

opacificações dos meios refringentes e das doenças retrobulbares e 

periorbitais(EL-MAGHRABY et al, 1995; VEIGA et al, 2012;  ). 

 

3 ECOBIOMETRIA OCULAR 
 

Com a ultrassonografia, a avaliação de estruturas intraoculares tem sido 

possível, juntamente com a avaliação de estruturas da orbita, e para a avaliação 

ultrassonográfica ocular, podem ser utilizadas duas técnicas: A técnica da forma 

direta ou corneal, no qual se aplica uma camada de gel sobre a superfície 

corneana e outra onde a pálpebra se encontra entra o aparelho transdutor e a 

superfície ocular conhecida como técnica palpebral. A Primeira oferece a geração 

de imagem de superior qualidade das estruturas do olho e órbita, e é realizada 

mediante a instilação de um colírio anestésico na córnea. Já na técnica palpebral, 

o aparelho transdutor é posicionado sobre a pálpebra do paciente, mediante uma 
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prévia tricotomia da área, esta abordagem pode ser utilizada em situações onde 

há uma lesão corneal ouquando o olho sofreu algum trauma (GONZALEZ et al., 

2001; MERLINI et al., 2011). 

O paciente pode realizar este exame estando acordado, como 

exemplificado na figura 1, e em situações onde o animal precisa ser sedado, seja 

por questão de temperamento ou dor (isto pode levar ao rotacionamento do 

bulbo). Para realização do exame, o paciente pode ficar em decúbito ventral, em 

posição de estação ou sentado, em seguida, após a instilação do colírio 

anestésico é aplicado uma camada de gel sobre a superfície ocular e o aparelho 

transdutor é posicionado sobre esta região, como na figura 2. Com a técnica 

direta ou corneal, é possível a visualização da córnea e câmara anterior, 

avaliação da lente, vítreo , retina e estruturas retrobulbares e é realizada com o 

auxílio de uma almofada acústica promovida pela presença do gel na superfície 

ocular (MORGAN et al., 1994; GONZALEZ et al., 2001; MERLINI et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Posicionamento do aparelho transdutor transcorneal, com auxílio de gel aplicado sobre 

o transdutor e a superfície ocular 
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Figura 2: Posicionamento do aparelho transdutor pelo método transcorneal com paciente 

acordado. 

Para o estudo ultrassonográfico do olho utilizam-se aparelhos transdutores 

que são posicionados sobre a superfície corneal, realizando um processo de 

varredura. E para este estudo, estabelecem-se dois eixos: o eixo axial e o eixo 

meridional paraxial. O eixo axial juntamente como o eixo meridional paraxial 

compreendem os eixos visuais das secções realizadas pelo transdutor. As seções 

axiais têm a córnea como o centro, e as secções paraxiais meridionais, utilizam-

se do centro da lente como orientação. Como exemplo do plano horizontal, tem-se 

a figura 6 (GONZALEZ et al.,2001; PENNINCK,2015). 

Quando o aparelho transdutor é posicionado na córnea e se realizam 

movimentos de varredura, geram-se secções que acompanham os meridianos, 

como nas figuras 3 e 4 busca-se conservar o centro da lente nessas secções, ou 

seções justapostas ao plano do eixo visual. Secções verticais podem ser feitas ao 

posicionar-se o aparelho transdutor sobre a superfície corneal como exemplificam 

as figuras 5; 5.1 e 5.2, onde representam o modo como o aparelho transdutor 

deve ser posicionado no plano vertical (PENNINCK ,2015). 

Os planos de seções paraxiais são alcançados quando se posiciona o 

aparelho transdutor sobre a região do limbo e na região perilímbica, no meridiano 

Transversal (figura 3) e o meridiano Radial (figura 4), quando se posiciona o 

transdutor perpendicularmente ao eixo visual e mantendo-o paralelo ao eixo da 

íris. Estas posições do transdutor permitem seu movimento lateral ou na 

orientação rostro-caudal, (PENNINCK, 2015). A figura 7.representa o 

posicionamento do aparelho transdutor nos planos paraxiais, onde são permitidos 
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movimentos em torno da superficie corneal no sentido rostro-caudal e nos 

meridianos Radial e transversal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Posicionamento perilímbico, Transversal, do aparelho transdutor, tendo a lente como 

referência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Posicionamento límbico, Radial, do aparelho transdutor, tendo a lente como referência. 
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Figura 5: Posicionamento do aparelho transdutor realizando movimentos de varredura 

sobre a superfície corneal de A,B,C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1: Posicionamento do aparelho transdutor realizando movimentos de varredura 

sobre a superfície corneal de D E F 
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Figura 5.2: Posicionamento do aparelho transdutor realizando movimentos de varredura sobre a 

superfície corneal e os cortes gerados pelo posicionamento do transdutor nas regiões A B C D E F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Posicionamento do aparelho transdutor em plano horizontal. 
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Figura 7: Posicionamento do aparelho transdutor sobre a superficie corneal para realizar 

movimentos rostro-caudal , tranversal e radial . 

A utilização do exame biométrico em oftalmologia é uma importante forma 

de aplicação do ultrassom, sendo seu emprego aplicado na rotina para avaliação 

ocular, e na avaliação ultrassonográfica do olho. Esta técnica ultrassonográfica 

torna possível a avaliação de patologias como phthisis bulbi, glaucoma congênito, 

pseudoexoftalmia , ectasia escleral , além de contribuir para procedimentos 

cirúrgicos como a queratectomia. (COTTRILL et al., 1989; HERDANDEZ-

GUERRA et al.,2007; GONÇALVES et al., 2009 KEALY, MCALLISTER & 

GRAHAN, 2012; CORRÊA et al ., 2014). 

HAMIDZADA e OSUOBEI (1999), relata o uso de transdutores de 10 a 12 

MHz para realização do exame em modo–A e o modo-B uma frequência de 

10MHz. Em razão de frequências altas possuírem a capacidade de penetração 

profunda em tecidos oculares melhores que as de baixa frequência, transdutores 

de 12 MHz geralmente são úteis para a avaliação do segmento anterior e um 

transdutor com frequência de 7 MHz é recomendado para avaliação de estruturas 

teciduais oculares situadas mais profundamente. 

A ultrassonografia em modo-A unidimensional e o modo-B bidimensional 

em tempo real são recursos utilizados na oftalmologia veterinária. Atualmente, por 

fornecer uma melhor qualidade e delimitação anatômica, o modo B em tempo real 

é o modo mais recorrido para o exame ultrassonográfico oftálmico, (HAMIDZADA, 
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OSUOBENI, 1999; BARALDI et al., 2011). 

O modo A e B podem ser empregados no exame biométrico de gatos 

considerando-se sua utilização conjunta, possibilitando assim uma melhor 

interpretação dos resultados, que são alcançados quando se empregam os dois 

métodos, que alcançam resultados semelhantes quando se faz a mensuração do 

bulbo ocular no gato (BARALDI et al., 2011). 

Os exames que empregam a utilização do método em modo-A apresentam 

maior precisão, uma vez que o modo B pode sofrer variações em seus resultados 

dependendo do operador que o recorre, não deixando este modo de ser apto na 

realização de mensurações da estrutura interna ocular tanto quanto o modo-B, 

portanto, estes dois modos são capazes de realizar mensurações do olho de 

gatos que conforme os métodos de escolha podem ocorrer divergências nas 

dimensões estruturais obtidas quando se escolhe um método e o comparam-se 

os resultados de suas mensurações com o outro (HAMIDZADA, OSUOBENI, 

1999). 

Para HERNANDEZ GUERRA (2007), a utilização do ultrassom em modo B 

em oftalmologia, passou a se tornar um método de avaliação diagnóstica 

dominante, uma vez que fornece uma imagem topográfica em duas dimensões 

após secção do olho, na tela do aparelho, sendo capaz de escanear imagens das 

estruturas normais do olho e da órbita de forma bastante representativa. 

Entretanto, Hamidzada e Osuobeni (1999), afirmam que o ultrassom em modo A é 

mais acurado que o modo B para se realizar mensurações das dimensões 

internas do olho, sendo o procedimento de escolha para a biometria. 

O exame ecobiométrico avalia cinco medidas em milímetros: (D1, D2, D3, 

D4, D5). (BARALDI et al.,2001). D1: Distância que vai desde a córnea até a 

cápsula anterior da lente; D2: A distância entre a cápsula anterior até a cápsula 

posterior da lente; D3: Corresponde ao diâmetro da lente; D4: Distância da 

cápsula posterior da lente à retina; D5: Distância entre a córnea e a retina. A 

figura 8 representa as regiões com as medidas de D1 até D5. 
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Figura 8: Regiões D1(córnea até a cápsula anterior da lente;); D2 (ápsula anterior até a cápsula 
posterior da lente);D3(diâmetro da lente;);D4( cápsula posterior da lente à retina) e D5 (órnea e a 

retina ). 

As dimensões estruturais anatômicas normais do olho do cão são bem 

estabelecidas quando se empregam o modo A e B, no gato, não há citações de 

mensurações biométricas oculares utilizando-se o modo A, no entanto, 

mensurações utilizando-se o modo B vêm sendo efetuadas com o auxílio de 

aparelho transdutor de 7,5 MHz microconvexo, embora este não alcance imagens 

que apresentem altas definições (GONÇALVES et al., 2009; BARALDI et al., 

2011). 

Quadro 1 - Medidas em (mm) para o gato, cão, coelho e ferret; Quadro 2 - 

Medidas em (mm) para ovelhas; Quadro 3 - Medidas em (mm) para gatos 

empregando o modo A e B no plano sagital e dorsal. 

Distâncias 
em (mm) 

D1 D2 D3 D4 D5 

Gato 3,97+-0,05 6,88+-0,09 12,25 +-0,1 7,82+-0,07 18,61 +-0,08 

Cão 3,9+-0,7 6,1+-1,2 10,5+1,0 9,1+-0,4 18,8 +- 0,9 

Coelho  6,02+-0,58  2,56+-0,14  

Ferret 1.31+0.16 3.24 +- 0.15  2.26 +-0.11 7 +- 0.24 

Quadro 1 - Em cães, as médias das medidas encontradas por GONÇALVES et al.,2000.; 

Ferrets, Hernandez Guerra 2007; Coelho , VALINHOS et al ., 2012 ; Gato , GONÇALVES et 

al.,2009. 
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Distâncias 
em (mm) 

D1 D2 D3 D4 D5 

Ovelha      

Modo A 0.7- 0.9 3.5- 5.0 7.5 – 9.1 8.4 – 12.3 21.4 – 25.4 

Modo B 0.7- 0.9 3.7- 5.2 7.5 – 9.4 8.1- 12.0 21.9 – 24.8 

Quadro 2 - Valores de referência para Ovelhas. No estudo não ocorreram divergências 

entre as mensurações em modo A e modo B (EL-MAGHRABY et al., 1995). 

 

Distâncias 
em (mm) 

D1 D2 D3 D4 D5 

Gato      

Modo A 4,20+- 0,48 6,98+-0,34 7,98+-0,39  19,89+-0,52 

Modo B 
sagital 

3,95+-0,47 8,12+- 0,43 2,63+-0,52 7,13+- 0,63 20,11+-0,81 

Modo B 
dorsal 

3,70+-0,53 8,27+-0,59  7,29+-0,96 20,01+- 0,88 

Quadro 3 - padronização de mensurações biométricas oculares em gatos empregando o modo A e 

B por Baraldi et al., (2012). 

 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que a ecobiometria ocular é uma importante forma de aplicação 

do ultrassom na oftalmologia veterinária, que permite uma avaliação da estrutura 

interna do olho e órbita,esta técnica funciona como uma recurso para avaliação de 

patologias oculares e para procedimentos cirúrgicos .Podem ser empregados 

transdutores de altas e baixas frequências com o auxílio de almofada de recuo, e 

podem ser utilizados nesse procedimento o ultrassom em modo A e modo B. O 

modo B é o mais utilizado para a avaliação topográfica, pois fornece uma imagem 

em duas dimensões e o modo A é utilizado para realizar mensurações das 

distâncias entre as estruturas internas do olho, tratando assim de um exame 

rápido, indolor e não invasivo que permite a avaliação das estruturas internas do 

olho e da região da órbita ocular. 
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