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Tratamento do glaucoma canino 

Resumo 

A realização deste trabalho teve como objectivo o estudo das diferentes opções de 

tratamento do glaucoma canino, assim como, a busca da melhor opção para cada caso. 

Este trabalho baseou-se numa extensa pesquisa bibliográfica e no estudo de vários casos 

clínicos.  

Ao longo deste trabalho mencionei as várias opções médicas e cirúrgicas de tratamento do 

glaucoma canino. Além disso, referi o possível recurso a medicinas alternativas como a 

acupunctura. Existe um vasto campo de escolha no que se refere ao tratamento médico do 

glaucoma, com várias estratégias possíveis a seguir e muitos medicamentos a eleger. A 

eleição do tratamento baseia-se nas indicações, contra-indicações, efeitos secundários dos 

vários medicamentos e as possibilidades económicas do proprietário. O factor económico é, 

muitas vezes, um factor de peso na eleição do tratamento. Além deste vasto leque de 

opções que já são utilizadas, existe ainda um grande número em estudo que, num futuro 

próximo, poderão ser utilizadas para auxiliar no combate a esta afecção. Quando as opções 

médicas falham, dispomos ainda de várias técnicas cirúrgicas que podem ser efectuadas 

para resolução deste problema. 

 

Palavras-chave: glaucoma, tratamento, cão 
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Treatment of the canine glaucoma 

Abstract 

The goals of this work were to study the different options in the treatment of the canine 

glaucoma, as well as to search the best treatment option to each case. The study bases are 

a large amount of bibliography research and the study of several clinical cases.  

Through all this work I’ve mentioned the several medical and surgical options in the 

treatment of the canine glaucoma. Beyond that, I’ve mentioned the possible use of 

alternative medicines like acupuncture. There’s a large variety in what refers to the medical 

treatment of the canine glaucoma, with a big variety of possible strategies to choose and lot’s 

of medicines to use. The selection of the treatment has bases in the indications, adverse 

effects and secondary effects of the various medicines and the economical possibilities of the 

owner. The economical factor is, most of the times, very important in the treatment option to 

choose. In spite of all the options that are already in use, there are several options that still 

are being studied and that in a near future may be able to be used in the treatment of this 

disease. When the medical options fail, there still are several surgical options that can be 

used to solve this problem. 

 

Key words: glaucoma, treatment, dog 
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1. Introdução  

O estágio do qual obtive a casuística e a motivação para realizar a minha tese de mestrado 

foi realizado no Hospital Ars Veterinária em Barcelona, no período de 7 de Outubro de 2007 

a 25 de Janeiro de 2008. Este Hospital oferece os serviços de Medicina Interna, Cardiologia, 

Cirurgia, Traumatologia, Neurologia, Neurocirurgia, Ecografia, Dermatologia e Oftalmologia, 

possui um laboratório próprio e oferece, também, um serviço de urgências 24h. 

 

Nesse estágio circulei entre os serviços de consultas, internamento, cirurgia e urgências. Em 

cada um deles acompanhei as diferentes áreas da medicina veterinária. 

25%

20% 40%

15%
Cirurgia

Consultas

Internamento

Urgências

 

No serviço de consultas, acompanhava o processo diagnóstico do paciente desde a entrada 

do mesmo até à sua saída ou internamento. Durante esse período observava, auxiliava no 

necessário e no final, ou durante o processo diagnóstico, discutia o caso com o veterinário.  

Gráfico nº1: Gráfico circular 

representativo da proporção de 

cães e gatos com os quais lidei 

durante o estágio. 

Gráfico nº2: Gráfico circular representativo 

do tempo de estágio dispendido nas 

diferentes áreas. 

Gráfico nº3: Gráfico circular representativo do tempo de estágio dispendido nos diferentes 

serviços. 
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Em cirurgia auxiliava no ingresso do paciente e na preparação pré-cirúrgica. No decorrer da 

cirurgia ficava responsável pela monitorização da anestesia, do paciente, observava a 

cirurgia e auxiliava em pequenas coisas, como medicação, lavagens, material, etc. 

Finalizada a cirurgia avaliava as constantes vitais do animal, acompanhava o seu despertar 

e encaminhava-o ao internamento. 

No internamento assistia à passagem de turno, na qual o veterinário que entrava ao serviço 

era informado de todos os casos com os quais tinha de lidar durante esse dia, além disso os 

casos eram debatidos e era decidido o melhor a fazer para o bem do paciente. Após este 

acontecimento auxiliava o veterinário a avaliar todos os animais (realização de exame físico, 

exames complementares, cuidados de enfermagem...)  e discutíamos as decisões a tomar. 

Depois da revisão de todos os animais internados, administrava medicações, soroterapias e 

outros cuidados que fossem necessários como, por exemplo, algaliar, alimentar, manusear 

cateteres, pensos, passeios, avaliar constantes, etc. 

Durante os períodos de urgências inicia-se, igualmente, pela passagem de turno e avaliação 

de todos os animais. Ficava responsável pela administração da medicação e soroterapias. 

Além disso, assistia às consultas de urgência que fossem realizadas e auxiliava em tudo o 

que o veterinário necessitasse (exames físico, exames complementares...). Caso fosse 

necessário realizar alguma cirurgia de urgência desempenhava as minhas tarefas habituais 

em cirurgia.  

Relativamente aos casos apresentados neste trabalho, acompanhei as consultas que me 

foram possíveis. Tive a oportunidade de acompanhar bastantes, pois mesmo quando estava 

a trabalhar noutro serviço, se o trabalho não fosse demasiado, tinha permissão para 

acompanhar os meus casos. Acompanhei os animais enquanto se encontravam internados 

e as suas cirurgias. 

Durante a realização deste estágio tive a oportunidade de assistir a inúmeras acções de 

formação que os veterinários deste hospital prepararam para nós com tanta dedicação. 

Estas acções de formação foram desde apresentações de casos clínicos, discussões de 

temas, discussões de casos clínicos, palestras sobre temas variados, questionários e 

posteriores discussões, etc. 
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2. Glaucoma 

2.1 Definição 

A definição de glaucoma tem evoluído muito nestas últimas cinco décadas. Glaucomas são 

um grupo de doenças nas quais ocorre um aumento na pressão intraocular que é suficiente 

para ser prejudicial à manutenção da visão e à saúde do olho.(12) A pressão intraocular 

normal no cão é entre 10 e 20 mm Hg, suspeitando-se de glaucoma se esta for superior a 

20mm Hg.(114) Em humanos, são consideradas novas definições mais precisas e mais 

exclusivas. A definição mais exacta talvez seja a que considera os glaucomas um grupo de 

doenças nas quais a pressão intraocular aumenta, diminui a sensibilidade e a função das 

células ganglionares da retina proporcionando a morte das mesmas, provoca a perda axonal 

do nervo óptico e um aumento simultâneo da hipoplasia da cabeça do nervo óptico, 

aumentando a redução dos campos visuais e conduzindo à cegueira.(48)  
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2.2 Classificação   

2.2.1 Glaucoma primário : glaucoma devido a uma anormalidade hereditária do ângulo 

iridocorneal. Esta condição é bilateral, mas pode estar presente de forma unilateral. Em 

inúmeras raças a frequência do glaucoma primário é maior em fêmeas do que em machos. 

Tabela nº 1: Raças de cães predispostas ao aparecimento de glaucoma primário (adaptado 

de Veterinary ophthalmology). (48) 

Raças predispostas   

Akita 

Alaskan Malamute 

American Cocker Spaniel 

Basset Hound 

Beagle 

Border Collie 

Boston Terrier 

Bouvier de Flandres 

Brittany Spaniel 

Cairn Terrier 

Cardigan Welsh Corgi 

Chihuahua 

Dachshund 

Dálmata 

Dandie Dinmont Terrier 

English Cocker Spaniel 

English Springer Spaniel 

Fox Terrier de pêlo cerdoso 

Greyhound 

Greyhound Italiano 

Husky Siberiano 

Irish Setter 

Lakeland Terrier 

Maltês 

Norfolk Terrier 

Norwegian Elkhound 

Norwich Terrier 

Pastor Alemão 

Pinscher Miniatura 

Caniche Toy e Miniatura 

Samoiedo 

Schnauzer miniatura 

Schnauzer gigante 

Scottish Terrier 

Sealyham Terrier 

Shih Tzu 

Skye Terrier 

Tibetan Terrier 

Welsh Springer Spaniel 

Welsh Terrier 

West Highland White Terrier 

Wire Fox Terrier 

 

2.2.1.1 O glaucoma primário é frequentemente subdividido em glaucoma de ângulo aberto, 

estreito ou fechado. Esta classificação é baseada na configuração anatómica do ângulo 

iridocorneal como é observada através da gonioscopia.  

2.2.1.1.1 Ângulo Aberto (agudo ou crónico): É uma apresentação rara de glaucoma nos 

animais. O ângulo iridocorneal aparece normal na gonioscopia. A obstrução ao fluxo do 

humor aquoso é mais profunda do que o ângulo iridocorneal. 
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 Glaucoma de ângulo aberto em cães beagles: ocorre uma 

transmissão hereditária autossômica recessiva. Esta afecção manifesta-se por aumento da 

pressão intraocular, edema da córnea, buftalmos e cegueira em 2 a 4 anos. A mutação 

responsável pelo desenvolvimento desta condição não é conhecida e a patogenia é muito 

pouco conhecida. O glaucoma pode estar associado com acumulação de 

glicosaminoglicanos à volta do ligamento pectinado na fenda ciliar. 

2.2.1.1.2 Ângulo estreito ou fechado (agudo ou crónico): É a apresentação mais comum de 

glaucoma primário no cão.  

O ângulo iridocorneal é considerado estreito se a câmara anterior se encontra reduzida.  

Este mesmo ângulo é considerado fechado se se encontra coberto ou colapsado. Ocorre 

quando a sinéquia periférica anterior, ou a base da íris, cresce sobre o ângulo de filtração o 

que provoca o seu encerramento. 

2.2.2 Glaucoma secundário: Glaucoma que ocorre secundariamente a outra condição 

ocular. O glaucoma secundário ocorre 2 a 3 vezes mais do que o glaucoma primário. 

As causas mais comuns de glaucoma secundário incluiem cataratas (81%), luxação da 

cristalino (12%), pós cirurgia de catarata (5%), uveíte idiopática (7%), hifema (7%), 

neoplasia (3.5%) e descolamento da retina. O glaucoma secundário ainda pode ocorrer 

devido a uveítes facolítica ou facoclástica, afaquia, bloqueio ciliar maligno, melanocitose, 

quistos da uvea anterior, descolamentos retinianos gigantes, óleo de silicone da câmara 

anterior, hipertensão ocular pós-operatória.  

Glaucoma facolítico: Incomum nos pequenos animais. Ocorre um aumento da pressão 

intraocular relacionada com a obstrução por macrófagos cheios de proteínas ingeridas do 

cristalino. Glaucoma hemolítico: Causado por macrófagos cheios com eritrócitos ou produtos 

da sua destruição. 

Melanocitose ou glaucoma pigmentário: É uma alteração hereditária na proliferação 

intraocular de melanócitos no Cairn Terrier. Recentemente, este síndrome foi relatado em 

cães Boxer e Golden Retriever. Ocasionalmente, a melanocitose desenvolve-se como uma 

condição unilateral em outros cães. A melanocitose induz, secundariamente, um glaucoma 

Fotografia nº 1 : Cão Beagle (retirado de Encyclopedia Britannica).(101) 
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pela dispersão de pigmento, melanócitos e macrófagos carregados de pigmentos na uvea 

anterior, ângulo de filtração, corpo ciliar e coróide.  

2.2.3 Glaucoma  congénito  

Goniodisgenesis: Promove a ocorrência de um glaucoma de ângulo aberto devido a uma 

falha no desenvolvimento da malha trabecular. Uma folha de tecido que pode estreitar ou 

cobrir o ângulo iridocorneal. Durante o desenvolvimento (nas primeiras 3 semanas) esta 

folha de tecido sofre rarefacção para formar o ligamento pectinado. O fracasso na 

ocorrência de atrofia nesta membrana conduz a esta anomalia que pode produzir o 

glaucoma. Muitos cães com goniodisgenesis nunca desenvolvem glaucoma. 

Goniodisgenesis em cães de raças puras: Está descrito em American Cocker Spaniels, 

Bouvier de Flandres, Siberian Huskies, Bassett Hounds, Shar Pei e muitas outras raças. As 

principais manifestações clínicas são edema corneal, conjuntival e congestão episcleral. O 

princípio desta condição pode ocorrer em várias idades, mas ocorre, maioritariamente, em 

cães de meia idade ou velhos. Esta é uma forma bastante maligna de glaucoma, é bastante 

difícil de tratar e muitos olhos terminam enucleados ou eviscerados por causa da cegueira e 

falta de resposta à terapêutica. 

Displasia do ligamento pectinado: No Springer Spaniel Inglês foi observada uma correlação 

entre a displasia do ligamento pectinado e o glaucoma. 
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Tabela nº 2: Patofisiologia das mudanças oculares no glaucoma (adaptado de Veterinary 

ophthalmology).(48) 

Tecido Efeito Resultado 

Globo Pressão directa Aumento do globo 

Ectasia escleral/Estafiloma 

Queratite de exposição 

Conjuntiva/episclera Pressão indirecta (compressão 
vascular com aumento da pressão 
venosa) 

Estagnação aquosa 

Injecção vascular/hiperemia 

Endotélio corneal Hipóxia tecidular Edema corneal 

Úvea Hipóxia tecidular Humor aquoso turvo 

Disfunção muscular 

Atrofia 

Cristalino Pressão indirecta (alongamento 
zonular com aumento do globo) 

Catarata 

Luxação/Subluxação 

Vítreo Pressão directa 

Pressão Indirecta 

Sinerese 

Retina Hipóxia tecidular 

Neuroexcitotoxicidade 

Pressão directa 

Pressão indirecta (compressão das 
células ganglionares axônicas na 
lâmina cribosa com interrupção do 
fluxo axoplasmático) 

Atrofia da retina 

 

Nervo óptico Hipóxia Atrofia do nervo óptico ± cupping, 
desmielinização 
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3. Tratamento  

Com o objectivo de preservar a visão é essencial um diagnóstico efectuado o mais cedo 

possível, preferencialmente, antes da elevação da pressão intraocular.(12) 

 Grozdanic et al. (2007) estudaram a recuperação da retina e da função do nervo óptico 

depois de uma elevação aguda da pressão intraocular. Uma elevação aguda da pressão 

intraocular (elevação média da pressão intraocular até 100 – 160 mm Hg) foi induzida em 14 

Beagles saudáveis. Com recurso a exames detalhados que foram efectuados após este 

procedimento, concluíram que a retina canina tem a capacidade para recuperar, pelo 

menos, alguma actividade visual até 14 dias após uma elevação aguda da pressão 

intraocular. Este trabalho foi efectuado em cães saudáveis, no entanto, estes autores 

aconselham que tratamentos médicos e cirúrgicos agressivos para a recuperação visual 

devem ser adiados nos pacientes com glaucoma até, pelo menos, 14 dias após a agressão 

e, então, escolher os procedimentos a afectuar. Além disso, demonstraram que a ausência 

de deslumbramento e de reflexo pupilar à luz nos primeiros 7 dias após a agressão 

hipertensiva não exclui necessariamente a recuperação de uma visão funcional.(9,48) 
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3.1 Medicamentos para a manutenção do glaucoma 

Estes fármacos podem ser divididos em três categorias, consoante o seu mecanismo de 

actuação: (1) aqueles que reduzem a secreção de humor aquoso; (2) os que aumentam o 

fluxo de saída do humor aquoso sem interferir com a sua formação; (3) aqueles que 

interferem tanto com a formação como com a saída de humor aquoso. 

Tabela nº 3: Controlo da pressão intraocular (adaptado de Veterinary ophthalmology).(48) 

Controlo médico inicial da PIO :    

 Controlo da PIO a curto 
prazo 

Controlo da PIO a longo 
prazo (para melhorar o 
fluxo) 

Manitol IV; paracêntese da AC se o manitol 
falhar 

Prostaglandinas 

Mióticos 

Adrenérgicos: β – bloqueadores 

Acetazolamida IV 

Possivelmente corticosteróides 

Fármacos neuroprotectores 

Prostaglandinas 

Mióticos 

Adrenérgicos: β – bloqueadores 

CAI tópicos e sistémicos 

Fármacos neuroprotectores 

Cirurgia 

Laser 

Cirurgia 

Ciclofotocoagulação com laser 

Suplementação com controlo 
médico: 

Prostaglandinas e mióticos 

Adrenérgicos 

CAI tópicos e sistémicos 

Fármacos neuroprotectores 

 

3.1.1 Agentes colinérgicos 

Diminuiem a pressão intraocular e provocam miose.  

� Fármacos parassimpaticomiméticas com actuação directa (estimulam directamente 

os receptores colinérgicos). 

Pilocarpina: Este fármaco é usado sob a forma de nitrato ou hidrocloreto, está disponível em 

concentrações de 0.5 a 8% em veículo de metilcelulose ou álcool de polivinil. A maioria das 

soluções de gotas oftálmicas de pilocarpina têm um pH entre 4.5 a 5.5 para preservar o 

fármaco de hidrólise.(48) Pilocarpina hidrocloreto a 4%, num gel acrílico altamente viscoso, 

tem sido introduzido para prolongar o tempo de contacto do fármaco com o olho.(68) Estudos 

em Beagles normotensos e glaucomatosos indicaram que uma única instilação de 0.5 a 

8.0% de pilocarpina hidroclorido reduz a pressão intraocular em 30 a 40%, pelo menos, 

durante 6 horas.(108) Nestes animais, a instilação de uma única gota de pilocarpina (1%, 2% 

ou 4%) aumenta o coeficiente tonográfico do fluxo de saída de 0.33 µl/min/mm Hg para 0.61 

µl/min/mm Hg em olhos normais e de 0.15 µl/min/mm Hg para 0.38 µl/min/mm Hg em olhos 

glaucomatosos.(39) A miose ocorre em 10 a 15 minutos e dura 6 a 8 horas.(56) A solução de 

pilocarpina deve ser prescrita 3 a 4 vezes por dia, enquanto o gel de pilocarpina deve ser 
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aplicado uma vez ao dia.(39) Este fármaco foi uma das mais usadas no tratamento do 

glaucoma canino em todo o mundo. Hoje em dia é considerada pouco eficaz 

comparativamente com estes fármacos que têm vindo a emergir no mercado e os médicos 

veterinários já não recorrem tanto a este fármaco no tratamento do glaucoma.(114) 

Carbacol: é o éster carbamil da colina. Este fármaco não é lipossolúvel em nenhum pH e 

penetra muito pouco o epitélio intacto da córnea, tem de ser combinado com um surfactante, 

como cloreto de benzalcônio, para facilitar a penetração através do epitélio corneal. Está 

disponível para uso tópico em concentrações de 0.75 a 3%. Uma solução de concentração 

0.01% é usada para administração no interior da câmara anterior numa cirurgia intraocular 

para produzir uma miose rápida e inibir uma possível hipertensão ocular durante o pós-

operatório.(68) A descida da pressão intraocular ocorre em 1 hora, atingindo o seu pico em 2 

a 7 horas depois da instilação. Carbacol na concentração de 0.75% é recomendado no 

maneio do glaucoma de ângulo aberto nos Beagles.(37) A solução de 0.01% injectada na 

câmara anterior de cães no fim de uma cirurgia de cataratas pode prevenir o aumento da 

pressão intraocular pós cirúrgica associada com a facoemulsificação.(100) 

� Fármacos parassimpaticomiméticas com actuação indirecta (são inibidores da 

acetilcolinesterase, permitem que a acetilcolina se acumule nos receptores 

colinérgicos). 

Inibidores do carbamato (ligam-se reversivelmente à acetilcolinesterase) –Brometo de 

demecario: este fármaco é um potente inibidor do carbamato. Já não se encontra disponível 

no mercado.(48) A aplicação deste fármaco em Beagles normais e glaucomatosos induz 

miose que persiste por mais de 77 horas e uma descida da pressão intraocular que 

permanece mais de 55 horas.(53) 

Inibidores organofosforados (inibem irreversivelmente a enzima através da formação de um 

complexo estável) – Iodeto de ecotiofato: disponível em soluções de 0.03%, 0.125% e 

0.25%.(27) A instilação de uma gota de uma solução de concentração 0.125% ou 0.25% 

provoca uma redução em 13 mm Hg na pressão intraocular de olhos glaucomatosos de 

Beagles (ângulo-aberto). Esta redução da pressão intraocular persiste por 25 a 53 horas. A 

miose que aparece associada atinge o seu máximo em 1 a 3 horas e persiste 49 a 55 

horas.(53) 

O seu mecanismo de acção ainda não está bem esclarecido. Os agentes mióticos 

colinérgicos produzem constrição pupilar, contracção da musculatura ciliar e aumento da 

facilidade do fluxo de saída do humor aquoso através da malha trabecular. Além disso, 

produzem vasodilatação dos vasos sanguíneos da conjuntiva, íris, plexo intraescleral e veias 

aquosas.(89) 
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Estes fármacos têm sido maioritariamente usadas no tratamento a longo prazo no glaucoma 

de ângulo aberto no cão. O uso destes agentes combinados com fármacos adrenérgicos ou 

inibidores da anidrase carbónica podem ajudar na terapêutica inicial na maioria dos 

glaucomas recentes.(48) Contudo, quando o glaucoma se encontra avançado o uso destes 

fármacos tem poucos efeitos benéficos, já que o ângulo se encontra habitualmente 

obliterado por uma sinéquia periférica anterior extensa.(34) 

Estes agentes devem ser evitados no tratamento do glaucoma secundário associado com 

iridociclites porque a miose predispõe à formação de uma sinéquia, devem ser usados com 

precaução em cães com luxação ou subluxação do cristalino anterior porque podem induzir 

um bloqueio pupilar e não devem ser usados em glaucomas associados com inflamação 

severa do segmento anterior. Na luxação crónica posterior do cristalino, estes agentes 

podem controlar a pressão intraocular com sucesso.(48) 

Devido ao baixo pH (4.5-5.5) das suas soluções oftálmicas, a pilocarpina pode causar 

irritação local manifestada por blefarospasmo, prolapso da membrana nictitante, epífora e 

hiperemia conjuntival. Estes efeitos observam-se nos primeiros 15 minutos e podem 

permanecer até 6 horas,(77,108) sendo mais proeminentes nas primeiras 72 horas. Com vista 

a minimizar estes efeitos secundários, foi testado o uso de um conta-gotas especial com um 

sistema de tampão para ajustar o pH da solução para próximo do pH fisiológico em beagles 

glucomatosos e tem sido bem tolerado.(40) Com administrações tópicas não tendem a 

ocorrer efeitos secundários sistémicos. No entanto, efeitos secundários sistémicos podem 

ocorrer com o uso tópico de parassimpaticomiméticos de acção indirecta. Desde que 

potenciem a acção da acetilcolina nos músculos, estes agentes produzem espasmos 

severos ciliares e da íris. A acção tóxica destes fármacos pode provocar salivação, vómitos, 

diarreia e cólicas abdominais.(48) Com vista a minimizar o risco de toxicidade, os 

parassimpaticomiméticos de acção indirecta devem ser evitados em indivíduos que tenham 

sido tratados com preparações contra as pulgas que continham organofosforados.(53) Em 

casos de aparecimento de sinais severos devem ser administrados atropina (0.2 mg/kg IV 

ou IM) e cloreto de pralidoxima (20 mg/kg IV) para bloquear a acção da acetilcolina.(48) 

3.1.2 Agentes que actuam nos adrenoreceptores  

Estes são fármacos que estimulam ou bloqueiam a actividade do sistema nervoso simpático 

ocular. O seu mecanismo de acção ainda não é conhecido e continua a ser alvo de estudos. 

Estes agentes devem ser combinados com outros fármacos para conseguir uma grande 

descida da pressão intraocular.(48) 
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� Epinefrina e Dipivefrina  

Epinefrina ou adrenalina é um agonista adrenérgico não selectivo que estimula os 

receptores α e β. Dipivefrina ou epinefrina dipivalil é uma pró-droga da epinefrina produzida 

pela adição de dois grupos de ácidos piválico.(48) Esta pró-droga lipofílica penetra a barreira 

epitelial, onde é convertida por esterases em epinefrina que é absorvida no segmento 

anterior.(83) Uma vez na córnea, a dipival epinefrina possui uma grande potência e é menos 

tóxica do que a epinefrina.(48) 

O mecanismo de acção permanece incompleto, mas acredita-se que a capacidade destes 

fármacos para baixar a pressão intraocular deve-se à redução na formação do humor 

aquoso devido à diminuição do fluxo sanguíneo no corpo ciliar, através da sua acção de 

vasoconstrição. E, além disso, ao aumento do fluxo de saída aquoso mediado pelos 

receptores adrenérgicos β-2 que promovem um aumento da produção de AMP cíclico pela 

malha trabecular.(48)  

Epinefrina tópica é eficaz em concentrações de 1% e de 2%.(48) A solução de dipivefrina a 

0.5% produz efeitos hipotensores e midriáticos iguais aos da solução de epinefrina a 2%.(54) 

Estes fármacos tópicos sozinhos ou combinados com outros fármacos anti-glaucoma que 

são indicadas no tratamento do glaucoma de ângulo aberto.(48) Tem sido descrito em cães 

tratados com dipivefrina tópica 0.5% a ocorrência de irritação local consistente com uma 

ligeira conjuntivite e lacrimejar.(54) O uso de dipivefrina e fármacos anticolinesterases está 

contra-indicado, pois impedem a acção das colinesterases sobre o composto.(1) 

� Agonistas adrenérgicos α-2 

Apraclonidina (p-aminoclonidina) 0.5% tópica: Este fármaco foi avaliado em cães normais. 

Esse estudo revelou a ocorrência de midríase com descidas inconsistentes da pressão 

intraocular.(78) Estes fármacos são consideradas bastante potentes.(111) No entanto, o seu 

uso é limitado devido aos seus efeitos secundários cardíacos (bradicardia), gastrointestinais 

(salivação e vómitos) e oculares (midríase em 29% dos olhos tratados), além disso, a alergia 

ocular é um problema frequente.(48) 

Brimonidina 0.2% tópica: agonista selectivo para os receptores adrenérgicos α-2. Este 

fármaco é muito mais selectivo do que a apraclonidina e do que a clonidina.(48) Os efeitos 

oculares deste fármaco foram avaliados em 8 Beagles glaucomatosos. Após a aplicação, há 

uma certa tendência para baixar a pressão intraocular, mas muito pouco significativa. Os 

autores aconselham o uso deste agente como adjuvante e não como terapia única em cães 

com glaucoma.(46) Os seus efeitos secundários incluiem miose e bradicardia. O problema de 

alergia ocular que ocorre com a apraclonidina é menor com este fármaco. Este 

medicamento pode, também, conferir efeito neuroprotector ao nervo óptico através da 



Dissertação de Mestrado – J. Bernardes 

13 

 

regulação do factor de crescimento básico dos fibroblastos e é, geralmente, administrado 3 

vezes ao dia.(48) 

Mecanismo de acção: Ainda não está totalmente esclarecido.(48) De várias investigações 

concluiu-se que estes fármacos reduzem a formação de humor aquoso interferindo com os 

adrenoreceptores α-2 pré e pós-sinápticos na junção simpática do corpo ciliar.(71,84,103) A 

activação dos receptores pré-sinápticos α-2 inibe a libertação de norepinefrina, bloqueando 

a estimulação do tónus adrenérgico do epitélio secretor ciliar pela norepinefrina. A activação 

dos receptores α-2 pós-sinápticos do corpo ciliar, com uma proteína Gi, suprime a actividade 

da adenil-ciclase e reduz a concentração intracelular de AMP cíclico no epitélio ciliar, o que 

também promove uma diminuição na formação do humor aquoso.(84) 

3.1.3 Beta-bloqueadores  

Todos, excepto o betaxoxol que é específico para os receptores β-1, são não selectivos para 

com os receptores β.(48) 

Mecanismo de acção: Os beta-bloqueadores tópicos reduzem a produção de humor 

aquoso.(17) Estes fármacos não interferem com o fluxo de saída aquoso. O mecanismo de 

acção é, ainda, incerto.(48) Muitas investigações têm sido realizadas obtendo-se várias 

conclusões sendo, por vezes, contraditórias. A visão clássica defende que estes agentes 

promovem uma diminuição na produção de humor aquoso através do bloqueio dos 

receptores beta nos processos ciliares o que provoca uma alteração no controlo neuronal 

adrenérgico da formação do humor aquoso.(33) 

Timolol maleato tópico (Timoptic®) está disponível em solução e em forma de gel em 

concentrações de 0.25% e 0.50%.(48) A redução máxima da pressão intraocular ocorre 2 a 4 

horas após administração.(110) Ocorre uma descida da pressão intraocular no olho 

contralateral não tratado.(110) Dados experimentais sugerem que a aplicação de timolol tópico 

é eficaz quando aplicado duas vezes por dia em concentrações entre 4% a 8% (esta última 

concentração não está disponível no mercado e provavelmente iria induzir efeitos 

secundários sistémicos). A combinação de timolol e pilocarpina pode também ser útil no 

tratamento.(48) 

Carteolol, metipranolol e levobunolol são frequentemente usados na clínica de pequenos 

animais, no entanto a sua eficiência nunca foi documentada com base em investigações 

controladas.(48) 

Betaxoxol (Betoptic® 0.5%) tópico é uma alternativa ao bromuro de demecário para prevenir 

ou atrasar a hipertensão num olho predisposto a glaucoma primário de ângulo fechado.(79) 



Dissertação de Mestrado – J. Bernardes 

14 

 

Efeitos secundários oculares da aplicação tópica: intolerância, fotofobia, ptose, 

blefaroconjuntivite e queratite superficial.(66) As mudanças na superfície ocular observadas 

durante o tratamento estão associadas a uma diminuição na produção de lágrimas e na 

renovação celular.(93) O carteolol aparenta ser melhor tolerado que os outros 

componentes.(116) O timolol provoca uma redução no tamanho da pupila tratada e da 

contralateral não tratada (estes efeitos devem-se à transmissão através da via 

transconjuntival e ducto nasolacrimal).(110) Estes agentes não podem ser o fármaco de 

eleição em cães com glaucoma e defeitos no epitélio corneal.(48)  

Efeitos secundários sistémicos: Diminuição da frequência do pulso, bradicardia, 

broncoconstrição.(48) 

Os efeitos secundários podem ser minimizados através do uso de beta-bloqueadores 

selectivos para os receptores beta-1 – betaxoxol.(114) Além disso, para prevenir a ocorrência 

de efeitos secundários cardiovasculares devido a absorção sistémica, a literatura aconselha 

o uso de timolol a 0.25% em cães com peso inferior a 10 kgs e a 0.5% em cães com um 

peso próximo dos 11,5 kgs.(109) 

3.1.4 Inibidores da anidrase carbónica 

Os inibidores da anidrase carbónica permanecem na terapia de manutenção do glaucoma. 

Mecanismo de acção: Reduzem a produção de humor aquoso pelo epitélio ciliar em 30-40% 

através da inibição da anidrase carbónica.(114) O epitélio do processo ciliar contém sistemas 

enzimáticos como a Na+, K+-ATPase e a anidrase carbónica que estão envolvidos na 

produção de humor aquoso.(48) A anidrase carbónica é uma enzima ubiquitária para cada 

uma das 7 isoenzimas: CA I, CAII e CA III localizam-se no citossol; CA IV localiza-se na 

membrana; CA V encontra-se nas mitocôndrias e CA VI e CA VII apenas se encontram nas 

glândulas salivares. Apenas as CA II, CA III e CA IV estão presentes em quantidades 

significativas no epitélio para catalisar a hidratação reversível do dióxido de carbono.(65) Os 

iões de bicarbonato recentemente formados são neutralizados pelo sódio e outros catiões e 

transferidos pelos canais intercelulares para a câmara posterior (figura nº 1). A água é 

osmoticamente atraída dos vasos do estroma ciliar para a formação de humor aquoso.(25) Os 

inibidores da anidrase carbónica possuem um grupo sulfonamida ligado a um anel 

aromático, este grupo compete pela ligação à anidrase carbónica tornando-a inactiva.(61) 

Com a descida aparente do bicarbonato na câmara posterior, o transporte de sódio também 

diminui no mesmo número de moles e a entrada de água na câmara posterior é reduzida. 

Devido a isto a formação de humor aquoso diminui em 40 a 60%. Existem algumas 

indicações de que a acidose sistémica causada por estes agentes também inibe a formação 

de humor aquoso.(32) 
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Figura nº 1: Contribuição da anidrase carbónica para a formação do humor aquoso no 

epitélio do corpo ciliar (adaptado de Veterinary ophthalmology).(48) 

 

Inibidores da anidrase carbónica sistémicos 

• Acetazolamida pode ser administrada PO ou IV.(48) Está disponível em comprimidos 

de 125 ou 500 mg.(48) Uma administração única de uma dose entre 10 a 75 mg/kg 

baixa significativamente a pressão intraocular durante, pelo menos, 8 horas.(36) É 

recomendada uma dose de 4 a 8 mg/kg 2 vezes ao dia ou TID.(15)  

• Diclorfenamida (Daranide®) PO numa dose de 2 a 4 mg/kg 2 vezes ao dia ou TID.(34) 

•  Metazolamida está disponível em comprimidos de 50 mg.(48) Promove uma redução 

de, aproximadamente, 28% na formação do humor aquoso.(96) Gelatt, Gum, Williams, 

& Gwin (1979) efectuaram um estudo, no qual concluíram que a metazolamida 

provoca uma descida na pressão intraocular a doses mais baixas do que a 

acetazolamida, a diclorfenamida ou a etoxzolamida.(36) 

• Quando co-administradas estes fármacos não produzem uma redução adicional na 

pressão intraocular.(42) 

Inibidores da anidrase carbónica tópicos: Dorzolamida 2% (Trusopt®) 1 gota TID. A 

administração de um única dose está associada a uma redução da pressão intraocular em 

18% nos 30 minutos a 6 horas após o tratamento.(16) Uma formulação tópica que contêm 

dorzolamida 2% e timolol 0.5% (Cosopt®) também se encontra disponível.(48)  

Indicações: Estes agentes podem ser aplicados no tratamento de praticamente todos os 

tipos de glaucoma.(48) A administração a curto prazo de inibidores da anidrase carbónica 

sistémicos ou tópicos pode ser eficaz no maneio da aumentos agudos de pressão 

intraocular.(48) A combinação de inibidores da anidrase carbónica sistémicos e tópicos não 

apresenta efeitos adicionais na descida da pressão intraocular relativamente à dministração 

de, apenas, dorzolamida ou brinzolamida.(42) O uso combinado de dorzolamida e 
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latanoproste pode ser apropriado no maneio do glaucoma crónico, desde que a dorzolamida 

seja administrada cada 8 horas e o latanoproste 1 vez ao dia, de manhã.(69)  

Efeitos secundários: Não foram descritos efeitos secundários oculares.(48) No entanto, uma 

sobredosagem ou uma terapêutica de longo prazo pode originar desordens clínicas e 

metabólicas. Os efeitos secundários destes fármacos são todos semelhantes.(48) A 

diclorfenamida, aparentemente é a que causa os mais ligeiros, sendo o fármaco de eleição 

no tratamento de longo prazo. Os efeitos secundários que comumente aparecem 

associados a estes agentes são: aumento da diurese, distúrbios gastrointestinais (vómitos, 

anorexia e diarreia), um possível aumento da frequência respiratória devida à acidose 

metabólica e hipocalémia.(48) Bicarbonato de potássio ou citrato de potássio, 1 a 2 g por dia, 

podem ser adicionados à dieta. A acidose metabólica tende a aparecer entre o dia 1 e 5 do 

tratamento.(48) Nas 36 horas após o final do tratamento o equilibrio ácido-base está 

totalmente restabelecido devido ao curto tempo de semi-vida destes fármacos.(33) A 

administração tópica  de dorzolamida 2% tem sido associada com blefarites, que se resolve 

descontinuando o tratamento. Nos tratamentos a curto prazo não foram registados efeitos 

secundários.(16) 

Frank González, Cruz, Jaime González e Fernández (2006) testaram a terapia combinada 

com timolol 0.5%/dorzolamida 2% versus timolol 0.5%/pilocarpina 2% em 38 pacientes 

humanos com glaucoma primário de ângulo aberto. As combinações farmacológicas 

utilizadas foram igualmente eficazes na descida da pressão intraocular, não existindo 

diferenças significativas no poder de redução da pressão intraocular. Observou-se uma 

pressão intraocular mais controlada à quarta semana do início do tratamento. No entanto, a 

combinação timolol/dorzolamida demonstrou menos interferência na qualidade de vida, 

efeitos adversos mínimos e boa tolerância.(21) 

3.1.5 Análogos das prostaglandinas 

História e química: Estes agentes foram desenvolvidos através da modificação química de 

PGF2α: Latanoproste, isopropil unoproste, travoproste e bimatoproste. São todas pró-drogas 

esterificadas a partir de PGF2α tornando-se mais lipossolúveis com vista a facilitar a 

penetração através das membranas oculares. Depois da aplicação tópica, a pró-droga é 

enzimaticamente hidrolisada durante a sua passagem através do epitélio corneal para se 

transformar na forma activa que, então, se dirige ao segmento anterior do olho.(48) 

Mecanismo de acção: As formas activas destes agentes têm uma alta afinidade e 

selectividade para os receptores prostanóides FP,(48) provavelmente, nos cães a acção 

destes agentes na descida da pressão intraocular deve-se à sua ligação a estes receptores. 

Tem sido descrito que estes fármacos promovem um aumento do fluxo de saída 
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uveoscleral(52) e interferem com a pressão da qual dependem os fluxos convencionais. O 

mecanismo através do qual a activação dos receptores FP levam ao aumento do fluxo de 

saída através da via não convencional ainda não está muito bem esclarecido, mas existem 

evidências científicas que as metaloproteinas da matrix medeiam alterações na matrix 

extracelular do músculo ciliar contribuindo para este efeito. Com base em estudos in vitro e 

in vivo, observou-se, depois de vários dias de tratamento, um aumento de MMP-1, -2, -3 e 

uma diminuição do colagénio I, III e IV nos tecidos da via uveoscleral.(35,107) Além disso, foi 

notada uma descida da quantidade de miocilina e das proteínas intra e extarcelulares do 

músculo ciliar (estes compostos podem contribuir para a resistência ao fluxo de saída).(74) O 

tratamento a longo prazo com latanoproste ou bimatoproste conduz a mudanças 

morfológicas na malha trabecular, provavelmente de acordo com o aumento do fluxo 

convencional.(48) 

Farmacologia clínica: A administração de latanoproste 0.005% administrado 1 ou 2 vezes ao 

dia promove uma redução na pressão intraocular de 50%.(43,99) Uma redução semelhante  

ocorre com a administração de bimatoproste 0.03%,(45) travoproste 0.004%(47) ou unoproste 

isopropil 0.12%,(43,99) 1 a 2 vezes ao dia. O latanoproste baixa a pressão intraocular em 30-

60 minutos.(48)  

Indicações: Em pacientes com hipertensão ocular ou glaucoma primário de ângulo-aberto, 

latanoproste, bimatoproste ou travoproste administrados uma vez ao dia ao final da tarde 

induz uma maior redução na pressão intraocular que o timolol a 0.5% duas vezes ao dia.(2) A 

combinação de dois fármacos é comum.(48) Latanoproste associado com timolol ou 

pilocarpina mostrou ser eficaz.(97) No cão, os derivados das prostaglandinas estão indicados 

no tratamento do glaucoma primário e podem substituir o manitol, acetazolamida ou ambos 

no fármaco de eleição no maneio de emergência do glaucoma primário de ângulo 

fechado.(109) Investigações recentes usando imagens de alta resolução do segmento anterior 

do olho de cães com glaucoma primário sugerem que o latanoproste pode rapidamente 

baixar a pressão intraocular no glaucoma primário de ângulo-fechado através da indução de 

miose, que quebra o bloqueio pupilar, e através da abertura da fenda ciliar colapsada no 

glaucoma primário de ângulo-aberto.(80) A administração deste fármaco duas vezes ao dia 

deve ser recomendada em cães para diminuir as flutuações diárias de pressão 

intraocular.(45,47,67) 

Efeitos secundários: Hiperémia conjuntival e miose moderada a severa.(99) Uma 

consequência do efeito miótico destes agentes é a sua contra-indicação no tratamento do 

glaucoma secundário a subluxação ou luxação anterior do cristalino devido ao potencial 

bloqueio pupilar.(109) Além disso, estes fármacos devem ser usadas com cuidado em 

glaucomas com inflamação intraocular e também em sujeitos com afaquia ou pseudoafaquia 
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porque pode levar à ruptura da barreira hemato-aquosa.(3) O latanoproste é um 

medicamento caro.(114) O seu uso  crónico pode aumentar a pigmentação da íris.(2,48) 

Num trabalho desenvolvido por Walters et al. (2004) foram comparados os resultados do 

tratamento, uma vez ao dia, de Bimatoproste 0.03%, Timolol maleato 0.5% na forma de gel 

e latanoproste 0.005% em pacientes humanos com glaucoma de ângulo-aberto ou 

hipertensão ocular. Com o desenvolvimento deste estudo concluíram que a administração 

de bimatoproste ou latanoproste uma vez ao dia nas concentrações referidas providencia 

um controlo da pressão intraocular durante 24 horas muito mais eficiente do que com o 

timolol na forma de gel. Algumas das medições realizadas sugerem uma grande eficácia do 

bimatoproste relativamente ao latanoproste.(14) Outros estudos foram desenvolvidos 

chegando à mesma conclusão.(4,62)  

 Um estudo efectuado por Walt e Lee (2004) comparou o custo-eficácia do bimatoproste 

0.03% QID versus o latanoproste 0.005% QID em pacientes humanos com glaucoma ou 

hipertensão ocular, daí concluíram que o custo por tratamento com sucesso em pacientes a 

receber tratamento com bimatoproste é menor do que para aqueles tratados com 

latanoproste. No entanto, este estudo apresenta uma limitação devido ao facto de ter usado 

um alogaritmo para tratamentos de um ano de duração e o glaucoma é uma doença crónica 

que requere um longo tempo de tratamento.(72)  

Cantor et al. (2004) avaliou o efeito hipotensor do bimatoproste 0.03% comparativamente ao 

travoproste 0.004% em pacientes com glaucoma ou hipertensão ocular. Na realização deste 

estudo piloto o bimatoproste providenciou uma redução da pressão intraocular mais 

significativa do que o travoproste. No entanto, devido ao pequeno tamanho da amostra as 

diferenças entre grupos não foram significativas. Estas conclusões deveriam ser novamente 

avaliadas.(13)   

3.1.6 Agentes osmóticos: manitol ou glicerina 

Mecanismo de acção: Após a administrção oral ou intravenosa, os agentes osmóticos são 

distribuídos pelo fluido extracelular induzindo um estado hipertónico no mesmo e 

relativamente aos fluidos oculares (i.e. humores vítreo e aquoso). O gradiente osmótico 

favorece a difusão da água dos fluidos intraoculares para o plasma.(20) Isto inibe o processo 

de ultrafiltração que contribui para a formação do humor aquoso e reduz o volume do corpo 

vítreo. Este recuo do vítreo coloca a íris e o cristalino num plano posterior e 

subsequentemente abre o ângulo iridocorneal, permitindo uma melhor drenagem e 

reduzindo, assim, a pressão intraocular.(91) Estes agentes não devem ultrapassar as 

barreiras hemato-aquosa ou hemato-vítrea. No caso da integridade destas barreiras estar 

comprometida, como na inflamação ocular, o manitol, devido ao seu elevado peso 
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molecular, penetra no olho muito menos do que os outros agentes osmóticos.(95) A privação 

de água nas 4 horas seguintes à administração de um agente osmótico reduz o volume do 

fluido extracelular e aumenta a subida da osmolalidade no sangue e os consequentes 

efeitos de hipotensão ocular.(26) 

Produtos disponíveis:  

• Manitol é um açúcar com seis carbonos. É muito pouco absorvido pelo tracto 

gastrointestinal, sendo administrado IV.(48) Está disponível em concentrações de 5% 

a 25%, sendo a de 20% a mais usada em oftalmologia.(20) Deve administrar-se numa 

infusão de 1 a 2 mg/kg durante 20 a 30 minutos(55) e pode repetir-se o procedimento, 

se necessário. Para aumentar a eficiência do fármaco administra-se 1/5 da dose 

total, rapidamente, durante os primeiros 2 a 5 minutos. (55) Em pacientes com 

glaucoma agudo é considerado o agente hiperosmótico mais eficaz, reduzindo a 

pressão intraocular em ½ a 1 hora e perdura por 6 a 10 horas.(95) O manitol é filtrado 

nos glomérulos e excretado na urina sem reabsorção pelos túbulos renais, 

provocando uma acentuada diurese. Se uma infusão de manitol é administrada 

durante uma cirurgia aconselha-se a cateterização da bexiga para evitar micções 

incontroladas durante o período de recuperação.(48) 

• Glicerina ou glicerol é um álcool trihídrico que é rapidamente absorvido pelo tracto 

gastrointestinal depois da administração oral. Estão disponíveis preparações 

comerciais de 50% e 75% de glicerina.(48) A glicerina é administrada PO ou com a 

comida, uma vez ao dia na dose de 1 a 2 g/kg.(55)  Ocasionalmente, o animal pode 

apresentar naúseas ou vómitos depois da administração do fármaco.(48) A ocorrência 

de vómitos parece estar relacionada com a dose, sendo mais frequente em doses 

superiores a 2 g/kg.(106)  A glicerina é metabolizada em glucose, podendo ocorrer 

hiperglicémia, glicosúria e aumento de peso (em tratamentos prolongados).(26)  

Devido ao facto de ser rapidamente metabolizada, promove menos diurese que o 

manitol.(48) 

• Isosorbida é uma álcool dihídrico que pode ser administrado PO. É totalmente inerte 

e não produz elevação da glucose no sangue.(48) Uma dose diária de 1.5 g/kg é 

recomendada,(26)  no entanto, não existem estudos documentando a sua eficiência 

na redução da pressão intraocular no cão.(48) 

Indicações: Os agentes osmóticos são usados principalmente no maneio de emergência do 

glaucoma agudo.(34) São medicamentos usados no controlo da pressão intraocular a curto-

prazo, não sendo indicados para tratamentos a longo prazo.(95) O manitol produz uma rápida 

descida da pressão intraocular, mais do que a glicerina.(48) Ambos os fármacos podem ser 

usadas em conjunto para uma boa manutenção da pressão intraocular.(48) Primeiro 
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administra-se uma infusão de manitol e após 6 a 8 horas a glicerina pode ser administrada e 

repetida, se necessário.(10)  Os agentes osmóticos também estão indicados na redução da 

pressão intraocular em pacientes com hifema.(48) O manitol tem sido utilizado pré e intra-

operatoriamente para baixar a pressão intraocular e reduzir o volume do vítreo, além disso, 

pode ser utilizada em procedimentos cirúrgicos no cristalino, porque a redução do corpo 

vítreo reduz a incidência e gravidade do prolapso do vítreo. Estes agentes estão indicados 

depois da cirugia intraocular para aliviar o glaucoma por bloqueio ciliar.(95) 

Efeitos secundários e contra-indicações: O manitol expande rapidamente o volume do fluido 

extracelular e sobrecarrega o sistema cardiovascular,(20,26,95) podendo precipitar a ocorrência 

de edema pulmonar em pacientes com insuficiência cardíaca ou sob anestesia geral. O 

glicerol administrado oralmente, ocasionalmente, induz vómitos no cão.(48) 

3.1.7 Fibrinolíticos e fármacos citotóxicos 

Injecções de TPA intracameral, 25 ou 35 µg, dissolverá rapidamente a fibrina e com, pelo 

menos, 10 a 14 dias de duração na pupila e câmara anterior.(94) O valor do TPA na filtração 

diferencial e a sua duração na câmara anterior na cirurgia com formação de  um shunt para 

remover a fibrina que o obstrui é inigualável. O TPA representa o maior avanço no sucesso 

destas cirurgias.(94)  Fármacos anti-fibróticos citotóxicos como a mitomicina C e o 5-

fluorouracil podem manter a permeabilidade e atrasar ou prevenir a cicatrização das bolhas 

dos fluxos de saída aquosos subconjuntivais adjacentes aos gonioimplantes.(48) O uso de 5-

FU aumenta o sucesso da filtração nos primeiros anos depois da cirurgia como resultado da 

inibição da proliferação e funcionalidade dos fibroblastos. Este medicamento pode provocar 

toxicidade corneal. A mitomicina C é um agente anti-fibrótico com propriedades anti-

proliferativas, é derivado de um fungo do solo, o Streptomyces caespitosus. Mitomicina, 0.2 

a 0.4 mg/ml, é administrada durante 5 minutos intra-operatória para o sítio de cirurgia 

episcleral via uma esponja cirúrgica de celulose, depois a área é profusamente irrigada. Este 

fármaco ajuda a aumentar o sucesso da cirurgia para tratamento do glaucoma através da 

inibição da fase proliferativa da cicatrização. Este fármaco é muito mais potente do que o 5-

FU. As margens conjuntivais das feridas não devem ser tocadas com mitomicina. Altas 

doses de mitomicina podem difundir-se através da esclera e dimunuir a formação do humor 

aquoso pela afecção directa do corpo ciliar.(48) É de referir a formação de bolhas avasculares 

com paredes finas, após o seu uso em cirurgias de filtração. Estas formações levam a uma 

diminuição na resistência ao fluxo de saída com subsequente aumento da filtração que leva 

ao desenvolvimento de hipotonia.(44) 
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3.1.8 Agentes neuroprotectores  

O glaucoma é caracterizado pela perda das células ganglionares da retina e dos seus 

axónios no nervo óptico – Neuropatia óptica glaucomatosa. Considera-se que estas células 

desempenharem um papel muito importante na perda de visão nos pacientes com 

glaucoma.(48) A redução da pressão intraocular em pacientes com glaucoma ajuda a diminuir 

a perda de células ganglionares da retina. As células ganglionares da retina morrem no 

glaucoma via apoptose, isto pode ocorrer devido a diversos factores: compromisso do fluxo 

sanguíneo para o nervo óptico, bloqueio do transporte axonal retrógrado de factores trópicos 

que facilita a sobrevivência das células ganglionares da retina e o dano excitotóxico nas 

células nervosas. Estes são tratamentos que ajudam a proteger as células ganglionares da 

retina do dano causado pelo glaucoma. Além disso, deve-se corrigir o compromisso do fluxo 

sanguíneo através do uso de agentes vasoactivos ou redução da pressão intraocular e usar 

factores neurotróficos para aumentar a sobrevivência das células ganglionares da retina 

danificadas e prevenir a morte excitotóxica das mesmas.(48) Vários agentes podem 

potencialmente prevenir excitoxicidade, como os bloqueadores dos canais de cálcio, 

antagonistas dos receptores dos AA’s, inibidores do óxido nítrico e inibidores de radicais 

livres. A neuroprotecção também tem sido demonstrada em animais modelo com o 

tratamento convencional antiglaucoma, como o timolo, a dorzolamida, a brimonidina.(112) 

Memantine, sendo um fármaco bastante mencionada quando se refere neuroprotecção, é 

classificada como um receptor antagonista N-methyl-D-aspartato.(30) Foi demonstrado que 

este fármaco é eficaz no tratamento clínico da doença neurodegenerativa de Alzheimer em 

humanos.(87) Além disso, foi, igualmente, demonstrado que providencia protecção estrutural 

ás células ganglionares da retina num modelo de glaucoma primata.(59,60) O seu valor clínico 

no glaucoma humano continua sob investigação.(30,85)  

3.1.9 Bloqueadores dos canais de cálcio   

Estes fármacos podem ajudar a prevenir o aparecimento dos danos provocados na retina e 

no nervo óptico resultantes de glaucoma.(114) Estes agentes causam vasodilatação e podem 

proteger contra o vaso-espasmo induzindo hipoperfusão do suprimento sanguíneo da 

cabeça do nervo óptico. Além disso, reduzem os níveis tóxicos de cálcio intracelular. Um 

excesso de cálcio tem sido implicado como o factor mais importante na morte das células 

ganglionares da retina depois do dano neuronal isquémico. Os bloqueadores dos canais de 

cálcio também diminuem a pressão intraocular através da ajuda que providenciam na 

facilidade do fluxo de saída interferindo com o co-transportador Na-K nas células endoteliais 

trabeculares. Fluranizina HCl tem alta afinidade para os canais de cálcio neuronais e 

protege a retina interna e as células ganglionares do rato contra a pressão que induz 

isquémia.(30,48)   
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Mecanismo de acção: Desconhecido, mas melhora os efeitos dos níveis elevados de 

glutamato assim como aumenta o fluxo sanguíneo na artéria oftálmica e nas artérias ciliares 

desempenhando um papel benéfico.(48,114) 

Besilato de anlodipino (Norvasc®): Este medicamento na dose de 0.625 mg 1 vez ao dia PO 

tem sido utilizada empiricamente por alguns médicos veterinários, no entanto, não existem 

estudos que provem a sua eficácia.(114) 

3.1.10 Glucocorticóides 

Promovem uma diminuição da inflamação intraocular.(114) 

Os anti-inflamatórios esteróides afectam um vasto número de processos fisiológicos. Estes 

fármacos podem desempenhar várias funções no organismo. Neste caso, estamos 

interessados nas suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes que são mediadas 

através da supressão da concentração de leucócitos, sua distribuição e função, assim como, 

os seus efeitos de permeabilidade vascular.(29) Estes fármacos também inibem a fosfolipase 

e bloqueiam a conversão da membrana fosfolipídica para o ácido araquidônico, assim como, 

a síntese de leucotrienos.  

Corticosteróide Dose Oral Equivalente 

Dexametasona 0.75 mg 
Metilprednisolona 4 mg 
Prednisona ou Prednisolona 5 mg 
Hidrocortisona 20 mg 
 

Estes fármacos estão indicados no glaucoma secundário a uveítes: 

• Glucocorticóides tópicos  (dexametasona 0.1% ou acetato de prednisolona 1%) em 

uveítes correntes e sem úlcera corneal. 

• Glucocorticóides sistémicos (prednisolona oral) se a uveíte é significativa e não tem 

origem infecciosa. 

• Os anti-inflamatórios não esteróides (tópicos e/ou sistémicos) devem ser usados se 

está contra-indicado o uso de esteróides, como no caso de uveítes devido a causa 

infecciosa.(114) 

 

Tabela nº 4: Potência relativa e actividade dos corticosteróides como anti-inflamatórios 

intraoculares. Acetato de prednisolona, Álcool de dexametasona ˃ Fosfato de prednisolona, 

Fosfato de dexametasona, Rimexolona, Loteprednolol ˃ medrisona (adaptado de Fechtner 

& Lama, 2003).(29) 



Dissertação de Mestrado – J. Bernardes 

23 

 

3.1.11 Novas opções de tratamento  

Mozaffarich & Flammer (2007) desenvolveram um trabalho sobre as opções de tratamento 

do glaucoma para além de se tentar baixar a pressão intraocular. Colocaram como primeiro 

objectivo a inibição da activação dos astrócitos, tendo em consideração que a sua activação 

na cabeça do nervo óptico e na retina desempenha um importante papel na patogénese da 

neuropatia óptica glaucomatosa.(30) 

Figura nº 2: Patogénese da neuropatia óptica glaucomatosa (adaptado de Mozaffarich & 

Flammer, 2007).(30)  

Com o objectivo de inibir a activação dos astrócitos seria conveniente inibir o receptor do 

factor de crescimento epidermal, no entanto, ainda não se sabe quando isso poderá ser 

conseguido no tratamento do glaucoma humano. Seguindo o mesmo objectivo, seria 

favorável a inibição do efeito da endotelina-1, que pode ser parcialmente bloqueada por 

bloqueadores dos canais de cálcio, incluindo o magnésio, dipirimadole ou bloqueadores das 

endotelinas. Outro objectivo a ser seguido è a inibição da óxido nítrico sintetase-2. Isto pode 

ser conseguido através da aminoguanidina, no entanto, ainda não se realizaram estudos 

clínicos. Como terceiro ponto a seguir refere-se o aumento da pressão sanguínea sistémica, 

que pode ser conseguido através de um aumento da ingestão de sal ou, em casos severos, 

a ingestão de doses baixas de fludrocortisona (0.1 mg/2 vezes por semana). O 

melhoramento da regulação vascular também é bastante importante. O magnésio inibe 

parcialmente o efeito da endotelina e melhora o fluxo sanguíneo. Ácidos gordos Omega-3 

BP = pressão sanguínea; IOP = pressão intraocular; NOS-2 = Óxido Nítrico sintetase-2; NO = 

Óxido Nítrico; ONOO- = peroxinitrito; O2- = Anião Superóxido; MMP’s = matrizmetaloproteinase.(30) 
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regulam a libertação de iões cálcio intracelulares e, posteriormente, estabilizam a circulação. 

No combate ao stress oxidativo, especialmente para proteger a mitocôndria da cabeça do 

nervo óptico, o medicamento tem de conseguir penetrar na membrana interna. Ginkgo 

biloba contém flavonóides polifenólicos que cumprem estes requisitos. Existe um vasto 

número de substâncias naturais que podem ser benéficas, no entanto, não foram testadas 

para o glaucoma, como, por exemplo, o chá preto e o chá verde devido à sua constituição 

em flavonóides, entre outros. A melatonina, produzida pela glândula pineal, possui 

propriedades anti-oxidantes. Na retina, a melatonina desempenha um papel neuroprotector 

suprimindo a actividade da óxido nítrico sintetase, além disso, estimula várias enzimas anti-

oxidantes. A metaloproteinase-9 está envolvida na perda de células da retina e na 

remodelação tecidular, pode ser inibida farmacologicamente pelo GM6001 (Ilomastat). Um 

possível papel das proteínas que respondem aos choques de calor desempenhando um 

mecanismo protector foi testada em ratos e mostrou proteger as células ganglionares da 

retina do dano provocado pelo glaucoma. No entanto, a sua possível utilização no 

tratamento desta afecção precisa de ser estudada. Teoricamente existe um vasto campo de 

novidades que podem auxiliar no tratamento do glaucoma. Alguns deles já demonstraram 

ser benéficos em humanos. No entanto, novas investigações são necessárias até estas 

novas promessas poderem ser utilizadas no tratamento do glaucoma canino.(30,88,113) 

3.1.12 Indicações específicas do glaucoma  primário  

O glaucoma primário afecta ambos os olhos. Deve iniciar-se o tratamento profilático do outro 

olho o mais cedo possível. Este tratamento profilático pode ser realizado com um ou mais 

dos seguintes medicamentos: inibidores tópicos da anidrase carbónica, beta-bloqueadores 

tópicos e/ou latanoproste.(5,48,114) 
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3.1.13 Indicações específicas do glaucoma  secundário  

Tabela nº 5: Sumário dos possíveis tratamentos do glaucoma secundário no cão (adaptado 

de Veterinary ophthalmology).(48) 

Uveíte anterior: 

   Sinéquia periférica anterior 

   Obstrução pupilar 

   Iris bombé 

Terapia Médica: 

   Corticosteróides 

   Anti-inflamatórios não esteróides 

   Midriáticos 

Terapia Cirúrgica: 

   Coreoplastia 

   Iridencleise 

Associado com o cristalino: 

Catarata 

Terapia Cirúrgica: 

   Remoção do cristalino 

Descolamento: Luxação anterior, subluxação, 
luxação posterior 

Terapia Cirúrgica: 

   Remoção do cristalino, outro 

Neoplasias Intraoculares 

Terapia Cirúrgica: 

   Iridectomia; Iridociclectomia; enucleação 

Hifema: 

Terapia Cirúrgica: 

   Aspiração/TPA 

Melanocitose 

Terapia Cirúrgica: 

   Shunt da câmara anterior;enucleação 

Afaquia (obstrução do ângulo/pupilar) 

Terapia Cirúrgica: 

   Coreoplastia 

   Iridencleise, vitrectomia anterior 

Maligno 

Terapia Cirúrgica: 

Vitrectomia anterior 

Óleo de silicone  

Terapia Cirúrgica: 

Aspiração 

 

A causa inicial deve ser identificada e, se possível, removida ou suprimida. Os esteróides 

sistémicos devem ser utilizados para diminuir a inflamação, excepto se é devida a causa 

infecciosa sistémica.(5,48,114) 

Relativamente ao glaucoma relacionado com a luxação da cristalino: se o cristalino foi 

luxado anteriormente, este deve ser removido; se o cristalino foi luxado posteriormente, 

deve tratar-se a inflamação, baixar a pressão intraocular e considerar agentes mióticos para 

prevenir o cristalino de entar na câmara anterior. No último caso, a extracção intracapsular 

está indicada.(48,114) 
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3.1.14 Indicações específicas do tratamento médico do glaucoma agudo 

• O glaucoma é uma emergência médica. Os pacientes devem ser vigiados e a 

pressão intraocular deve ser monitorizada a cada hora durante as primeiras 12 - 48 

horas da terapia. 

• Os objectivos da terapia são: reduzir a inflamação intraocular, reduzir a produção de 

humor aquoso, maximizar o fluxo do humor aquoso e manter a pressão intraocular 

abaixo dos 20 mm Hg. 

• Se a tentativa de reduzir a pressão através de terapêutica médica falha é necessária 

uma intervenção cirúrgica para preservar a visão. 

• Na aplicação de fármacos tópicos deve esperar-se, no mínimo, 5-10 minutos entre a 

administração de gotas oftálmicas. Para minimizar a absorção sistémica (por via 

nasolacrimal) deve-se aplicar uma única gota de cada vez e pressionar gentilmente 

no canto medial das pálpebras.(5,48,114) 

3.1.15 Instilacão correcta de colírios 

Vários estudos, referidos em seguida,  têm sido realizados com o objectivo de avaliar as 

vantagens de uma correcta instilação de colírios face a uma incorrecta administração, 

considerando como uma instilação correcta a técnica de Fraunfelder(31) (deve-se instilar uma 

única gota de colírio na superfície ocular, sentado ou deitado, sem que haja contacto da 

extremidade do frasco com os tecidos oculares. Em seguida, fecham-se os olhos, assim 

devendo permanecer por dois minutos). Costa et al.(19) observaram que 18% dos pacientes 

utilizaram duas ou mais gotas por instilação e, apenas, 23% permaneceram com os olhos 

fechados ou fizeram oclusão do ponto lacrimal após a instilação. Hosoda et al.(63) notaram 

que 54,9% dos pacientes fizeram contacto da extremidade do frasco com os tecidos 

oculares, o que provoca a contaminação do frasco de colírio, estimula o piscar que aumenta 

até quatro vezes o fluxo de colírio para o canal lacrimal e aumenta o lacrimejo reflexo(31) 

levando a uma diluição do medicamento e, consequentemente, a uma menor concentração 

farmacológica do fármaco na câmara anterior(92). Zimmerman et al.(115) constataram que 

quando realizada a compressão do ponto lacrimal ou mantidos os olhos fechados por dois 

minutos, após a instilação do colírio, a absorção sistémica do fármaco reduzia-se em dois 

terços, enquanto a sua concentração na câmara anterior aumentava em 50%. Num estudo 

realizado no Sector de glaucoma do Departamento de Oftalmologia do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina de São Paulo (2003) em 90 olhos de 47 pacientes concluíram 

que uma percentagem significativa da população estudada conseguiu obter uma redução 

adicional da sua pressão intraocular média devida à instilação correcta de colírios. Estes 

estudos foram realizados com humanos.(50,63) Ao tratar animais é bastante difícil proceder a 

uma correcta instilação de colírios, tendo em consideração, que são irrequietos e, por 
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norma, não gostam muito que os seus donos lhe administrem colírios, no entanto, considero 

importante os donos serem informados de como proceder a uma correcta instilação dos 

colírios, para fazerem uma administração mais próxima do correcto que for possível.  
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3.2 Tratamento cirúrgico do glaucoma 

3.2.1 Selecção de pacientes para cirurgia 

Os candidatos caninos ideais para cirurgia anti-glaucoma são pacientes com glaucomas 

recentes, sem iridociclite ou subluxação do cristalino e aparência normal do disco óptico. 

Pacientes com visão e com a pressão intraocular a aumentar apesar dos níveis máximos de 

terapia médica também são bons candidatos. Geralmente, recorrem-se a medidas cirúrgicas 

em: 

• Glaucomas agudos nos quais falha a terapêutica médica. 

• Glaucoma crónico: a terapêutica médica é apenas eficaz temporariamente no 

controlo do glaucoma primário, a cirurgia está, eventualmente, indicada. 

• Pacientes com glaucoma absoluto para se sentirem mais confortáveis.(44,48) 

3.2.2 Razões para realizar a cirurgia precocemente 

As altas taxas de sucesso ocorrem quando as técnicas de filtração e os gonioimplantes são 

executados bastante cedo no decurso da doença. Razões para este sucesso incluem: 

• Preservação de algum fluxo de saída aquoso; 

• Os danos na retina e na cabeça do nervo óptico não se encontram avançados e a 

visão está presente; 

• A probabilidade de subluxação do cristalino, buftalmia, sinéquia periférica anterior e a 

fenda ciliar colapsada está reduzida; 

• E a incidência de complicações como iridociclites, crescimento de vasos sanguíneos 

anormais pré-íris e vítreo na câmara anterior ou posterior (ou ambas) estão 

reduzidas.(44,48)  

3.2.3 Tratamento pré-operatório 

Considerações pré-operatórias no tratamento do glaucoma primário incluem: 

• Controlo pré-operatório da pressão intraocular para um nível perto do normal; 

• Supressão de qualquer inflamação concorrente do segmento anterior com 

corticosteróides e agentes não esteróides; 

• Manter a pupila de uma tamanho desejável; 

• E desidratação e redução no tamanho do vítreo, com agentes osmóticos. 

Os anti-inflamatórios corticosteróides e não corticosteróides tópicos e sistémicos estão 

indicados para suprimir a inflamação e para reduzir os níveis de células inflamatórias e 

proteínas no humor aquoso. A pressão intraocular tem de ser reduzida para valores normais 
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ou baixos (10 a 20 mm Hg) antes da cirurgia. Isto pode obter-se através de terapia médica 

e/ou paracêntese. Um tonómetro Schiotz estéril deve ser incluido no instrumental cirúrgico 

do glaucoma, pois permite medir a pressão intraocular imediatamente antes da entrada na 

câmara anterior. Se a pressão intraocular, no momento mencionado for igual ou superior a 

25 mm Hg deve iniciar-se tratamento médico hipotensor e/ou massagem antes de penetrar 

na câmara anterior. A realização de procedimentos cirúrgicos num globo com a pressão 

intraocular elevada, conduz a uma taxa de sucesso inferior e a maior número de riscos, 

como, hemorragia da coroide ou intraocular, edema da coroide, protusão do vítreo através 

da pupila e descolamento anterior da íris. A aplicação de paracentêse da câmara anterior 

pode ser utilizada num olho glaucomatoso que não responde a terapêutica médica 

agressiva. O controlo do tamanho da pupila antes da cirugia também se considera 

importante na taxa de sucesso destas intervenções. Para a maioria das cirugias 

relacionadas com o glaucoma, o tamanho desejado no momento da cirurgia é normal ou 

miótico, como na iridencleise, ciclodiálise, iridencleise-ciclodiálise, trepanação corneoscleral 

e ciclocriotermia.(44,48)  

3.2.4 Procedimentos cirúrgicos disponíveis  

Os procedimentos cirúrgicos para o tratamento do glaucoma primário no cão são divididos 

em dois tipos: aqueles que constroem vias alternativas de drenagem para dentro ou fora do 

olho e aqueles que diminuem a taxa de formação de humor aquoso destruindo parte do 

corpo ciliar. Procedimentos para aumentar o fluxo de saída do humor aquoso incluem 

iridencleise, trepanação corneoscleral, ciclodiálise, iridencleise combinada com ciclodiálise, 

esclerectomia posterior e shunts da câmara anterior. Procedimentos adicionais para 

aumentar o fluxo de saída do humor aquoso são a gonio-acupunctura, iridosclerectomia, 

goniotomia, trabeculectomia e sinusotomia, mas estes procedimentos cirúrgicos não têm 

sido descritos em cães. Técnicas para reduzir a formação de humor aquoso através da 

destruição parcial do corpo ciliar incluem ciclocriotermia, ciclodiatermia, gentamicina 

intravítrea e citofotocoagulação  transescleral. Os procedimentos mais usados são shunts da 

câmara anterior e destruição dos processos do corpo ciliar por criotermia ou fotocoagulação 

com laser. A remoção dos cristalinos, apesar de não ser considerado um tratamento no 

glaucoma secundário a afecções dos cristalinos, é necessário no maneio de muitos 

glaucomas caninos. A remoção dos cristalinos encontra-se indicada nos glaucomas 

secundários associados com uveíte secundária a afecções nos cristalinos, reabsorção da 

catarata, catarata intumescente, luxação posterior e anterior dos cristalinos e subluxação. 

No caso do cristalino ser deslocada da sua fossa patela num olho com glaucoma primário, a 

manutenção da pressão intraocular sem uma prévia remoção dos cristalinos pode ser 

impossível.(24,44,48,114) 
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� Iridencleise 

A iridencleise é uma técnica utilizada no tratamento do glaucoma. Esta técnica consiste na 

encarceração de uma porção de íris através de uma incisão corneoscleral, facilitando o fluxo 

do humor aquoso entre a câmara anterior e o espaço subconjuntival. A iridencleise pode ser 

utilizada com sucesso nos glaucomas de ângulo estreito ou fechado, associados com íris 

bombé aguda com sinéquia posterior anular ou com sinéquia periférica anterior. No caso, da 

íris ser fina, atrofiada ou aderente ao cristalino com uma sinéquia focal posterior, esta 

técnica não é recomendada.(28,44)  

 Figura nº 3: Procedimento da iridencleise. Neste procedimento dois pilares da íris são 

exteriorizados no tecido subconjuntival através de uma incisão limbal. A filtração do humor 

aquoso ocorre através do espaço entre os pilares da íris, assim como dos próprios pilares 

(retirado de Small animal ophthalmic surgery).(44) 

 

(a) É construído um retalho conjuntival na base do limbus com uma tesoura de tenotomia (Steven). 

(b) Penetra-se na câmara anterior através do limbus com uma incisão stab com um bisturi tipo  

Beaver, normalmente No 65, posteriormente a incisão é aumentada com a lâmina tipo scalpel ou 

tesoura corneoscleral, aproximadamente, 8 a 10 mm. (c) No centro da incisão limbal, é retirada, 

utilizando tesouras, uma secção de 1-2 mm da esclera. É necessária alguma atenção para a 

hemostase escleral. (d) Um gancho obtuso da íris é cuidadosamente inserido na câmara anterior até 

à margem pupilar para retrair a íris até à incisão limbal. (e) A íris é prostrada anteriormente por 

pinças. (f) A íris é depois agarrada com uma pinça adicional e gradualmente é rasgada a sua base. 

(g) Cada pilar da íris é ancorado à esclera com uma sutura simples, descontínua, reabsorvível 6-0. (h) 

Qualquer hemorragia ou fibrina são irrigadas com Lactato de Ringer. Em seguida, o retalho 

conjuntival é suturado com uma simples, contínua, absorvível 6-0 ou 7-0.(44) 

Cuidados pós-operatórios: manter a pupila do tamanho normal, manter uma pressão 

intraocular normal, supressão da iridociclite pós-operatória com corticosteróides tópicos e 

sistémicos e/ou anti-inflamatórios não esteróides, administração de antibióticos para 
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prevenir infecções e administração alternada de fenilefrina a 10% ou tropicamida a 1% para 

facilitar o movimento da pupila e minimizar a possibilidade de formação de uma sinéquia 

focal posterior.(44) 

É possível que ocorram algumas complicações após a realização desta intervenção como, 

por exemplo, iridociclite excessiva, hifema, sinéquia posterior, deposição de pigmento da íris 

na cápsula anterior do cristalino e formação de cataratas.(44) 

� Ciclodiálise 

Esta técnica é utilizada no tratamento do glaucoma de ângulo-estreito, glaucoma associado 

com uma extensa sinéquia periférica anterior, glaucoma congénito e glaucoma associado 

com atrofia da íris. Nesta intervenção é criada uma fístula artificial da câmara anterior dentro 

do espaço subescleral, situada por baixo da íris e corpo ciliar, para uma abertura posterior 

na esclera e no espaço subconjuntival. A ciclodiálise baixa a pressão intraocular através da 

redirecção de parte do fluxo de humor aquoso da câmara anterior para o espaço 

subconjuntival; aumento do fluxo de humor aquoso na via não convencional e redução 

temporária da taxa de formação do humor aquoso, provavelmente secundária à separação 

do corpo ciliar da esclera e algum do suprimento sanguíneo.(44,86) 
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Figura nº 4: Procedimento cirúrgico (retirado de Small animal ophthalmic surgery).(44) 

 

 

(a) È construído um retalho conjuntival de base fórnix com uma tesoura de tenotomia (Steven). (b) 

Realiza-se uma incisão na esclera de 8-10 mm com um bisturi tipo Beaver ,normalmente, No 64, 

aproximadamente,  4-5 mm posterior ao limbus. (c) Insere-se um bloco de 2×8 mm de esclera com 

um bisturi tipo Beaver No 64. É necessário cuidado com a hemostase escleral. (d) O bloco escleral é 

cuidadosamente separado do corpo ciliar subjacente e seccionado com uma tesoura de tenotomia 

(Steven). (e) Uma espátula de ciclodiálise é introduzida através da ferida na esclera, direccionada 

para a câmara anterior. (f) Move-se a espátula de ciclodiálise para ambos os lados da ferida da 

esclera para aumentar o tamanho da fístula. (g) Realiza-se uma sutura simples, descontínua, com fio 

6-0 ou 7-0 reabsolvível unindo o retalho conjuntival de base fórnix.(44) 

 

Tratamento pós-operatório consiste na administração de corticosteróides tópicos e 

sistémicos e/ou anti-inflamatórios não esteróides para controlar a iridociclite; administração 

de antibióticos tópicos e sistémicos para prevenção de uma possível sepsis; manutenção de 

uma pressão intraocular entre os valores normais e manutenção da pupila num tamanho 

normal.(44) 

Após a intervenção referida podem ocorrer várias complicações, tais como, hifema, 

excessiva iridociclite, danificação do endotélio corneal com a espátula e retorno do 

glaucoma.(44) 
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� Iridencleise combinada com ciclodiálise 

 

Estes dois métodos associados são utilizados no tratamento de glaucomas avançados de 

ângulo fechado. O tratamento pós-operatório e as possíveis complicações que podem 

ocorrer são as iguais à realização das duas técnicas separadas.(44) 

� Trepanação corneoscleral 

Esta técnica é mais uma opção no tratamento do glaucoma. Nesta intervenção é realizada 

uma fístula na junção corneoscleral para permitir a drenagem de humor aquoso da câmara 

anterior para o espaço subconjuntival. Esta técnica é, usualmente, combinada com a 

iridectomia periférica. A iridectomia periférica previne a oclusão da fístula corneoscleral pelo 

tecido basal da íris e, além disso, permite uma comunicação adicional entre a câmara 

anterior e posterior.(44,105) 
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Figura nº 5: Técnica de trepanação corneoscleral. Nesta intervenção é realizada uma fístula 

no limbus para permitir que o humor aquoso flua desde a câmara anterior até ao espaço 

subconjuntival. Juntamente com esta técnica, é realizada uma iridectomia periférica para 

prevenir a oclusão da fístula corneoscleral pelo tecido basal da íris (retirado de Small animal 

ophthalmic surgery).(44) 

 

 

 

 

(a) É realizado um retalho conjuntival na base limbal com tesouras de tenotomia (Steven). (b) Insere-

se o limbus até metade da sua grossura com um bisturi tipo Beaver Nº 64, normalmente 120º a 160º e 

numa posição correspondente às 12 horas. (c) Realiza-se uma incisão stab na câmara anterior com 

um bisturi tipo Beaver No 65. (d) O restante da incisão limbal é completado com tesouras 

corneosclerais. (e) Na posição correspondente às 12 horas prepara-se uma esclerectomia anterior 

com 2 mm de diâmetro com um punch escleral especial. (f) Uma secção da íris 2 mm superior à sua 

base é cauterizada pontualmente. (g) Utilizam-se tesouras da iris para seccionar uma perte da íris. (h) 

A incisão no limbus é aposicionada com uma sutura simples, descontínua, com fio reabsorvível 5-0, 
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6-0. (i) Enche-se a câmara anterior com solução de Lactato de Ringer e, assim, é testada a 

integridade da sutura. Em seguida, a ferida conjuntival é suturada com uma padrão de sutura simples, 

descontínuo, com fio reabsorvível 6-0.(44) 

 

O tratamento pós-operatório e as complicações pós-cirúrgicas deste procedimento são 

semelhantes aos referidos anteriormente. A taxa de sucesso deste procedimento no último 

ano ronda os 40 a 50%. 

 

� Shunts da câmara anterior (gonioimplantes) 

Os shunts da câmara anterior são reservados para olhos glaucomatosos que preservam o 

sentido da visão ou que têm potencial para voltar a usufruir deste sentido. Os candidatos 

ideais para os gonioimplantes são pacientes visuais, com glaucomas recentes, sem 

iridociclite nem subluxação do cristalino e aparência normal do disco óptico. Os 

gonioimplantes estão divididos naqueles que têm um sistema de válvula unidireccional, que 

é designado para permitir a passagem do humor aquoso até 10 a 12 mm Hg e aqueles com 

um sistema bidireccional sem válvulas, que não têm reguladores de pressão excepto a 

resistência limite do tubo do shunt. Com os implantes com válvula, a pressão intraocular 

após a cirurgia é de, aproximadamente, 10 a 12 mm Hg; com os implantes não valvulados, a 

pressão intraocular é de, aproximadamente, 5 mm Hg. Com a fibrose que se desenvolve à 

volta do implante, nas 3 a 6 semanas pós-operatórias, a resistência ao fluxo de saída do 

humor aquoso com os dois tipos de implantes torna-se o mesmo. Níveis de pressão 

intraocular pós-operatórios muito baixos podem resultar em fibrina em excesso na câmara 

anterior, hemorragia ocasional e descolamento da retina. Uma grande diferença consiste no 

facto de que os sistemas unidireccionais mantêm uma pressão intraocular mínima 

prevenindo a hipotonia ocular e o colapso da câmara anterior pós-cirúrgico. No caso dos 

sistemas bidireccionais o pós-operatório pode resultar em hipotonia, superficialidade da 

câmara anterior e ruptura da barreira entre o sangue e o humor aquoso. Para limitar a 

hipotonia pós-operatória e a superficialidade da câmara anterior nos sistemas sem válvula o 

tubo da câmara anterior pode ser intraoperatoriamente fechado com uma sutura não 

absorvível dentro do tubo, uma ligadura à volta do tubo ou outras técnicas.(44)  
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Figura nº 6: Procedimentos cirúrgicos para shunts da câmara anterior. Todos os shunts são 

posicionados 10 a 12 mm posteriores ao limbus. O diâmetro óptimo para os tubos utilizados 

nesta intervenção ainda não está determinado. No entanto, um tubo de, aproximadamente, 

0.40 - 0.45 mm de diâmetro interno e 0.60 – 0.80 mm de diâmetro externo parece razoável 

para utilizar em cães (retirado de Small animal ophthalmic surgery).(44)  

 

 

 

(a) Um retalho conjuntival 120º - 140º fórnix base é preparado com uma tesoura de tenotomia 

(Steven). (b) A dissecação com a tesoura continua até à esclera, passando por baixo da cápsula de 

Tenon, até à inserção dorsal e medial do músculo recto. (c) A dissecação cirúrgica continua entre as 

inserções dorsal e medial do músculo recto. A base do shunt da câmara anterior posiciona-se caudal 
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à inserção do referido músculo. (d) Ambos os músculos, recto dorsal e medial, são identificados com 

um gancho muscular. O espaço entre e por baixo destes músculos é estabilizado para o implante. (e) 

Algumas gotas de mitomicina C (0.25 – 0.5 mg/ml) são colocadas numa lança de celulose e 

depositadas no sítio cirúrgico durante 5 minutos. Este fármaco retardará a formação de fibrose sobre 

o implante. (f) É utilizada solução da Lactato de Ringer para verificar a funcionalidade do implante e 

da válvula. (g) A base do shunt é colocada no espaço entre os músculos recto dorsal e medial. (h) O 

shunt é seguro à esclera e/ou à inserção do músculo recto com 2 a 4 pontos com fio de sutura não 

absorvível 7-0 ou 9-0. (i) O comprimento do tubo é determinado e este é cortado com uma tesoura 

para criar uma abertura. (l) O túnel para inserção do tubo é criado com uma agulha hipodérmica de 

22 Gauge, inserida através do limbus. (m) O tubo é posicionado na câmara anterior através do túnel 

formado previamente, com pinças especiais. (n) Um enxerto pequeno homólogo de esclera é 

colocado sobre o tubo da câmara anterior, imediatamente posterior ao limbus e preso á esclera com 

uma sutura simples descontínua 6-0 7-0 descontínua. (o) A ferida conjuntival é aposicionada com 

uma sutura descontínua com fio absorvível 6-0 7-0. (p) Com a base do shunt na posição apropriada, 

as bolhas de filtração são retrobulbares e, normalmente não são visíveis através da conjunctiva 

superior.(44)  

Maneio pós-operatório: 

• Controlo e resolução da iridociclite com uso de anti-inflamatórios corticosteróides e 

não esteróides tópicos e sistémicos. Corticosteróides tópicos são administrados pós-

operatoriamente  durante alguns meses para impedir a formação da cápsula na base 

do shunt da câmara anterior. A excisão parcial da cápsula dorsal fibrótica, assim 

como, injecções de 5-fluorouracil são usadas para impedir o fracasso do implante 

muitos meses depois da cirurgia;  

• Dilatação pupilar moderada e promoção de movimentos pupilares através do uso 

cuidadoso de midriáticos; 

• Prevenção da infecção através do uso de antibióticos tópicos e sistémicos; 

• Manter níveis de pressão intraocular normais usando inibidores da anidrase 

carbónica e, se necessário, β-bloqueadores adrenérgicos (os mióticos devem ser 

contra-indicados pelos seus efeitos nos fibroblastos episclerais e pelo aumento de 

humor aquoso); 

• Deve fazer-se a manutenção do tubo da câmara anterior e do sistema valvular, se a 

pressão intraocular subir em excesso 12 a 15 mm Hg na primeira semana pós-

operatória, o mecanismo da válvula pode estar bloqueado com fibrina e uma injecção 

intracameral de 25 µg de TPA resolve o problema. 

Mcllraith, Buys, Campbell e Trope (2008) avaliaram o uso da massagem ocular em 

pacientes humanos, com o objectivo da baixar a pressão intraocular após a inserção de uma 

válvula Ahmed. A massagem ocular revelou ser uma manobra segura e eficaz no maneio da 

elevação da pressão intraocular após a intervenção mencionada. Com esta manobra foi 
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imediatamente reduzida e despistou os picos pós-operatórios que ocorrem habitualmente. 

No entanto, este trabalho apresenta algumas limitações: o tamanho da amostra é 

considerado pequeno e o número de medicações era mais elevado no grupo de massagens 

no terceiro e no sexto mês, o que pode ter influenciado os resultados obtidos. Para obter 

resultados mais conclusivos, é necessário a realização de novos estudos. A técnica de 

massagem utilizada na realização do estudo mencionado consiste em realizar compressão 

através da pálpebra superior e inferior para a esclera com o olho em infradução ou 

supradução. Existem várias complicações possíveis da massagem ocular, como a abrasão 

corneal, hipotonia, câmara anterior superficial/lisa , hifema, encarceração da íris, rutura da 

bolha de filtração, hemorragia subretinal e ectasia corneal.(11) 

Complicações dos shunts da câmara anterior podem ser divididos em três tipos: 

• Iridociclites pós-operatória imediata que, normalmente, se resolve com anti-

inflamatórios; 

• Sangue ou fibrina na câmara anterior que possa entupir o tubo, que se resolve com 

uma ou duas injecções de TPA; 

• Desenvolvimento de uma cápsula impermeável na base episcleral. São necessários 

fármacos anti-fibróticos, injectadas ou inseridos no espaço retrobulbar, para impedir 

o desenvolvimento da cápsula na base extraescleral destes implantes. 

Resultados cirúrgicos: Estudos realizados por Bentley et al. (1999) e por Sapienza e van der 

Woerdt (2005) combinaram o gonioimplante com a ciclofotocoagulação ou a crioterapia. O 

implante pode prevenir os picos de pressão intraocular que seguem a cicloablação assim 

como reduzir a quantidade de energia ou frio necessária.(8,90) 

Cullen (2004) avaliou a eficácia de um shunt valvulado no seio frontal com o objectivo de  

manter uma pressão intraocular normal e visão em cães com glaucoma primário. Utilizou 

três olhos de três cães com glaucoma primário. Neste trabalho, uma pressão intraocular 

normal foi mantida em todos os olhos submetidos a cirurgia e sem terapias adicionais anti-

glaucoma. Como complicações ocorreram um humor aquoso turvo, fibrina, oclusão dos 

shunts intracâmera com fibrina e extrusão parcial do tubo da câmara anterior.(23) Uma 

injecção de TPA (25µ) intracâmera através do tubo de silicone perto do seio frontal resolve a 

oclusão do shunt com fibrina. O local mais usado para conduzir o humor aquoso aquando da 

realização de shunts para resolução do glaucoma, é o espaço sobconjuntival.(6,7,8,38,73,102) 

Algumas das alternativas para drenar o humor aquoso são o espaço subcutâneo, que 

resulta em sobre-crescimento do tecido fibroso avascular rodeando a dispersão aquosa 

subcutânea.(57) Outra solução corresponde ao espaço intravenoso, com a escolha desta 

opção ocorrem obstruções do gonioimplante causadas pelo refluxo sanguíneo e, neste caso, 

não se podem administrar anti-neoplásticos como a mitomicina-C.(49,75) Com tudo isto, 



Dissertação de Mestrado – J. Bernardes 

39 

 

podemos colocar a drenagem do humor aquoso para o seio frontal como uma boa opção a 

seguir.(22,51,98) Com a realização deste trabalho Cullen (2004) considerou esta nova técnica 

promissora na manutenção de uma pressão intraocular normal e de visão em cães com 

glaucoma primário. A técnica de sutura ilustrada na figura nº 9 aparenta ser eficaz na 

ancoragem do tubo à esclera e na prevenção da extrusão da câmara anterior. Além de tudo 

isto, as válvulas tipo fenda unidireccionais aparentam ser eficaz na prevenção da hipotonia 

severa pós-operativa.(23) 

 

 

Figura nº 7: “Cullen frontal sinus valved glaucoma shunt” (E. Benson Hood Laboratories, 

Pembroke, MA; patent pending). Retirado de Cullen, 2004).(23) 
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Figura nº 8: Protocolo cirúrgico (retirado de Cullen, 2004). (23) 

Figura nº 9: Sutura chinesa modificada com padrão finger-trap para segurar o shunt à 

esclera (retirado de Cullen, 2004).(23) 

Referindo a possibilidade de um shunt da câmara anterior para o ducto parotídeo, é de 

salientar um estudo experimental em Beagles glaucomatosos, realizado por Gelatt & McKay 

(2000). A eleição deste local deve-se ao facto do seu interior ser estéril e de ser pouco 

provável a formação de fibrose no tecido de revestimento deste ducto. Foi administrada 

(a) Espécime cadavérico demonstrando a localização de uma incisão na pele de 2 cm 

sobrejacente ao seio frontal. (b) Espécime cadavérico demonstrando a localização do mandril 

Jacob com o alfinete de Steinman colocado perpendicularmente no osso do seio frontal e 

angulado em direcção à linha média/medialmente. (c) Espécime cadavérico demonstrando o 

shunt do glaucoma posicionado dentro do seio frontal. (d) Espécime cadavérico no qual se pode 

observar uma vista da viga transversa que facilita a ancoragem do shunt do glaucoma. (e) 

Espécime cadavérico demonstrando o final do shunt da câmara anterior na superfície dorsal do 

globo, a tubulação de silicone, no seio frontal, abre um túnel subcutaneamente à incisão frontal 

do seio.(23) 
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medicação pós-cirúrgica, como, antibióticos tópicos e sistémicos, carprofeno e prednisolona 

tópica 0.1%. No pós-operatório foram mantidos valores normais de pressão intraocular, com 

excepção, da ocorrência de alguns picos, que se presume derivarem da oclusão do sistema 

devido á formação de fibrina. A válvula funcionou durante um longo período em 4 das 5 

intervenções realizadas neste estudo. Ocorreu um implante não funcional, no entanto, ainda 

assim, manteve uma pressão intraocular de 30 mm Hg.(41)  

� Técnicas ciclodestrutivas (ocorre uma diminuição na produção de humor aquoso 

através da destruição parcial do processo do corpo ciliar) 

Excesso de calor, como com diatermia ou laser, ou um frio extremo, como com a crioterapia, 

é direccionado através da esclera para o processo do corpo ciliar. A posição do crio e do 

laser é muito importante, deve-se apontar imediatamente por cima dos processos do corpo 

ciliar. No cão, esta área é, aproximadamente, a 5 mm do limbus na parte dorsal do globo. 

Com o globo aumentado, o processo ciliar da pars plicata pode estar mais 0.5 a 1.0 mm 

porteriormente. Estes processos requerem algum fluxo de saída aquoso funcional para 

conferirem uma descida de pressão intraocular óptima. Aplicação excessiva destas energias 

resulta em phthisis bulbi, com destruição irreversível do corpo ciliar e hipotonia ocular 

permanente.(44) 

Todas estas terapias induzem uma intensa iridociclite. O tratamento pré-operatório tem de 

incluir terapia apropriada para o glaucoma para baixar a pressão intraocular o máximo 

possível, corticosteróides tópicos e sistémicos e agentes anti-inflamatórios não esteróides 

para tentar diminuir o aparecimento de iridociclite.(44) 

Ciclocriotermia: é utilizada em glaucomas avançados para reduzir a pressão intraocular na 

presença de dor persistente ou para induzir phthisis bulbi, que é cosmeticamente mais 

aceitável do que um olho buftálmico. Esta técnica também pode ser usada em olhos 

glaucomatosos permanentemente cegos que não respondem a uma terapia médica 

intensiva.(44) 
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Figura nº 10: Ciclocriotermia (retirado de Small animal ophthalmic surgery).(44) 

  

 

 

 

 

 

(a) Os locais da ciclocriotermia posicionam-se 4-5 mm posteriores ao limbus. (b) Aplicação da 

ciclocriotermia em 4 a 8 sítios, cada um deles é congelado durante 120 segundos.(44) 

Óxido nítrico ou líquido nitrogenado: 2.0 a 3.0 mm são aplicados a 5 mm do limbus 

directamente na conjuntiva dorsal bulbar. Quatro a oito sítios na metade dorsal do olho 

estão congelados durante 120 segundos, cada um contactou com o crioproduto a uma 

temperatura de -60 a -800C. As posições correspondentes às 3 e às 9 horas no relógio são 

evitadas para prevenir danos directos nos longos vasos sanguíneos ciliares posteriores.(48) 

Citofotocoagulação transescleral: a citofotocoagulação com laser, que é mais barata, é 

usada em olhos glaucomatosos cegos para reduzir ou eliminar a necessidade de 

medicamentos tópicos, medicamentos sistémicos e para prevenir a dor. Usa a energia 

produzida por diferentes tipos de laser para destruir o corpo ciliar e reduzir a formação de 

humor aquoso. Os laser de contacto e não contacto Nd:YAG e lasers de diodo têm sido 

utilizados em diferentes espécies animais e são promissores no tratamento do glaucoma 

canino. A citofotocoagulação com laser tem sido avaliada em vários estudos (alguns dos 

quais referidos de seguida) e, depois das várias experiências, recomendam que os olhos 

visuais devem receber ciclofotocoagulação com laser de contacto de diodo a 1.2 W por sítio 

com uma duração de 1.2 segundos em 35 sítios (20 dorsais e 15 ventrais), num total de 50 J 

por olho. A energia é aplicada a 3 a 4 mm posterior ao limbus. Em olhos permamentemente 

cegos pode ser aplicada mais energia. O tratamento médico do glaucoma e a terapia anti-

inflamatória deve continuar até a pressão intraocular estar reduzida e a inflamação acalmar. 

Nasisse et al. (1998) realizaram vários estudos acerca dos níveis de energia a utilizar no 

laser. Num deles deduziu que níveis de energia mais elevados resultavam em descidas de 

pressão intraocular mais consistentes e duradouras.(82) Num outro trabalho efectuado mais 

tarde extraiu que, em olhos normais a aplicação de uma energia igual a 5J tem um efeito 

apenas temporário no epitélio ciliar e que este epitélio em olhos glaucomatosos é mais 

susceptível.(82) Além disso, determinou que as complicações depois do tratamento com um 
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laser de diodo transescleral parecem ser muito inferiores (nomeadamente uma redução na 

inflamação) aquelas que ocorrem se o tratamento for efectuado com um Nd:YAG ou por 

ciclocrioablação. Sapienza et al. (1992) usando um laser de contacto Nd:YAG em cães 

normais descobriu que utilizando baixas energias diminui os efeitos colaterais na visão e 

reduz a pressão intraocular significativamente.(89) Chloe Hardman e Robin G. Stanley (2001) 

avaliaram a ciclofotocoagulação com laser de diodo transescleral para o tratamento de 

glaucoma primário em 18 cães glaucomatosos (24 olhos afectados). Ciclofotocoagulação 

com um laser de elevada potência e baixa energia mostrou-se efectivo no tratamento destes 

olhos, com 50% dos olhos tratados com possibilidade de recuperarem a visão, no entanto, 

pode causar um aumento da incidência de cataratas secundárias. O uso de uma laser de 

baixa potência para um tratamento de longa duração pode reduzir as complicações de 

discoria, hifema significativo e phtisis bulbi, mas pode resultar, igualmente, num aumento da 

incidência de cataratas secundárias. Se se colocar uma tarsorrafia temporária depois de 

uma intervenção com um laser de diodo, esta é bem tolerada e minimiza o risco de doença 

corneal quando se aumenta o nível de energia usada no laser.(58,76,81) 

� Combinação do laser de diodo transescleral e o Ahmed gonioimplante  

Sapienza & Woerdt (2005) avaliaram o uso combinado 

da ciclofotocoagulação com laser de diodo e o Ahmed 

gonioimplante em 51 olhos de 48 cães com glaucoma 

primário. Com a utilização desta técnica 82% dos casos 

retomaram a visão a curto prazo, em 76% dos casos a 

pressão intraocular foi controlada a longo prazo e 41% 

manteve-se visual depois de 12 meses. Como 

complicações cirúrgicas imediatas ocorreu formação de fibrina na câmara anterior, úlceras 

corneais, hifema e descolamento focal da retina. Nas complicações de longo termo é de 

referir a ocorrência de cataratas, pressão intraocular elevada, gonioimplante instável e 

recurrência do glaucoma.(90) Esta combinação de técnicas parece reduzir os picos de 

pressão intraocular pós-operatórios que são, normalmente, observados após a 

ciclofotocoagulação com laser de diodo e pode, possivelmente, reduzir a quantidade de 

energia necessária no laser a ser aplicada no olho.(18)  

Fotografia nº 2 : Posição do tubo do gonioimplante na câmara anterior (retirado de 

Sapienza & Woerdt, 2005).(90) 
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3.2.5 Tratamento de glaucoma primário em estado fin al 

Devido ao sucesso limitado das terapias médicas e cirúrgicas no tratamento do glaucoma 

primário no cão, são necessários procedimentos para prevenir a dor ocular, reduzir o 

tamanho de um olho aumentado e cego para o seu tamanho normal e tornar estes olhos 

cosmeticamente aceitáveis. Dentro desses métodos temos: 

� Destruição farmacológica do corpo ciliar com injecções de gentamicina intravítrea 

Esta técnica é uma alternativa económica à enucleação e à implantação de uma prótese 

intraescleral. Este é um procedimento reservado para cães cegos com glaucoma primário 

avançado, cujos olhos se encontram buftálmicos e dolorosos. Os olhos glaucomatosos com 

inflamações intraoculares concurrentes ou neoplasias não são candidatos a este 

procedimento. A injecção de gentamicina (não se deve exceder a dose máxima sistémica) 

no vítreo é cititóxica para o epitélio pigmentado do corpo ciliar e retina. Uma descida ou 

paragem na produção aquosa é notada em alguns dias. Os resultados são imprevisíveis. A 

técnica original consiste em aspirar 0.5 a 0.6 ml de vítreo liquefeito e injectar 25 mg de 

gentamicina sulfato e 1 mg de dexametasona (para aliviar a inflamação concomitante) no 

espaço vítreo. Para isso, insere-se uma agulha hipodérmica de 20 Gauge 6 a 8 mm 

(a) Fotografia do fundo de olho de um cão com glaucoma agudo de 1 dia de duração com 

uma PIO de 76 mm Hg. O nervo óptico encontra-se inchado e há edema peripapilar. (b) O 

mesmo fundo, 10 meses depois de aplicada a técnica combinada de laser-gonioimplante. 

PIO de 10 mm Hg. Há uma atrofia e degeneração moderada do nervo óptico, atenuação da 

irrigação sanguínea da retina e hiper-reflectividade da retina.(90) 

Fotografias nº3 e 4: Evolução do fundo do olho devido à aplicação da técnica combinada  

laser-gonioimplante (retirado de Sapienza & Woerdt, 2005).(90) 
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posterior ao limbus dorsal e 10 a 15 mm no centro do espaço vítreo. Esta técnica parece 

funcionar melhor quando a pressão intraocular antes da injecção é menor que 20 mm Hg. 

Olhos que respondem mal a uma primeira injecção de gentamicina, têm só 50% de hipótese 

de responder bem a uma segunda. Após esta intervenção, administram-se antibióticos e 

corticosteróides tópicos. Considerando as complicações pós injecção que podem ocorrer, é 

de referir a hemorragia intraocular, a opacificação corneal, a formação de cataratas e 

phthisis bulbi.(44,111) 

� Evisceração com implantação de próteses intraesclerais ou intraoculares nas quais 

uma bola de silicone é colocada no lugar de um globo eviscerado 

A evisceração é uma alternativa atractiva à enucleação, excluindo a necessidade de 

medicações tópicas e sistémicas e promovendo uma boa aparência estética. A primeira 

indicação para evisceração é um glaucoma primário em estado final que não responde a 

terapêutica médica, com o globo aumentado e doloroso. Globos com glaucoma secundário 

associado com panoftalmite séptica, neoplasias intraoculares e com doenças corneais 

maiores, como úlceras profundas, não são bons candidatos à evisceração com implantação 

de prótese intraocular. No caso de globos muito lacerados com perda de tecido intraocular 

podem ser submetidos à evisceração, se não estiver presente infecção.(44) Na realização da 

cirurgia é criado um retalho conjuntival na base dorsal do limbus de 5-8 mm, 120º-150º. 

Efectua-se uma incisão na esclera de 4-6 mm posterior e paralela ao limbus. O olho é 

eviscerado para remover os conteúdos intraoculares usando uma ansa de cristalino. 

Seguidamente, efectua-se um flushing do espaço intraocular com solução salina ou solução 

de Lactato de Ringer para remover os coágulos sanguíneos e os restos de tecidos 

intraoculares.(44) Posteriormente, um implante de uma bola de silicone preta previamente 

medida é, cuidadosamente, introduzido na túnica fibrosa com um introdutor de esfera de 

carter. O tamanho da prótese a ser implantada é determinado, pelo caliper, 1 mm maior que 

o diâmetro corneal do olho contralateral normal, o tamanho médio varia entre 18 a 22 mm de 

diâmetro. Após a implantação da prótese, a esclera e a córnea, sendo elásticas, reduzem o 

seu tamanho em 1 a 3 meses para se acomodarem ao tamanho da esfera.(44) A incisão na 

esclera, conjuntiva bulbar e cápsula de Tenon é suturada com um fio de sutura 6-0 

polyglactin-910 absorvível com uma sutura simples contínua. Estas próteses devem ser 

lavadas rotineiramente. Este procedimento promove um olho indolor e esteticamente 

aceitável. As próteses de silicone apresentam a vantagem de serem inertes, leves, não 

dolorosas, não tóxicas, não antigénicas e conferem uma aparência similar ao olho normal 

após a cirurgia.(64) Relativamente a complicações pós-cirúrgicas, a córnea muitas vezes 

desenvolve  uma queratites intersticial auto-limitante durante o processo de recuperação. 

Pode ocorrer que a prótese saia do seu lugar facilmente ou não seja bem tolerada. A 

complicação mais séria que pode ocorrer consiste no desenvolvimento de ulcerações 
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centrais da córnea pós-operatórias, nesse caso aplica-se um pedículo de enxerto 

conjuntival. Num estudo realizado por Chung-Tien LIN, Chun-Kun HU, Chen-Hsuan LIU & 

Lih-Seng YEH (2007) em 20 olhos de 15 cães que se encontravam com glaucoma em último 

estado e nos quais foi aplicada uma prótese intraescleral, as complicação relatadas 

consistem em edema corneal (19/20), pigmentação (15/20), ulceração da córnea superficial 

assim como do estroma (6/20), descargas purulentas (3/20) e queratoconjuntivite seca 

(2/20). Todas estas complicações foram facilmente controladas com o maneio apropriado.(64)   

Posteriormente, ocorreram queratites ulcerativas, feridas de deiscência, panoftalmites, 

neovascularização corneal excessiva, cicatrizes e recrescimento de uma neoplasia 

intraocular. Estes cães podem não cerrar muito bem as pálpebras logo após cirurgia, nesse 

caso, é recomendada uma tarsorrafia por um período de 10 a 14 dias. Não se utiliza nos 

pacientes com neoplasia intraocular, doença infecciosa que causa glaucoma ou se existe 

doença corneal.(64) 

Tabela nº 6: As complicações e a resolução das mesmas nos pacientes submetidos a 

evisceração e implantação de uma prótese intraocular no estudo efectuado por Chung-Tien 

LIN et al. (2007).(64) 

Complicações pós-cirúrgicas Nº de cães nos quais 
ocorreu 

Resolução 

Úlceras corneais superficiais  5/15 Curaram-se sem nenhuma 
intervenção. 

KCS  3/15 Ciclosporina tópica. 
Descarga ocular purulenta  2/15 A infecção foi controlada após 

mudança de antibiótico. 
Úlcera corneal do estroma central 1/15 Cirurgia: Tarsorrafia da 

membrana nictitante.  

Fotografia nº 5: Edema corneal e pigmentação 

após a implantação de uma ISP num canídeo 

(retirado de Chung-Tien LIN et al., 2007).(64) 

Fotografia nº 6: Úlcera corneal do 

estroma central de um canídeo após a 

implantação de uma ISP (retirado de 

Chung-Tien LIN et al., 2007).(64) 
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� Enucleação 

Remoção cirúrgica do globo com ou sem a colocação de um implante orbital. É o 

procedimento de escolha quando a evisceração não é aceitável (neoplasia intraocular ou um 

processo infeccioso). Providencia uma ablacção rápida da dor. Os resultados a curto e a 

longo prazo após a realização de uma enucleação são bons. A grande parte das 

complicações podem ser controladas médica ou cirurgicamente.(44) 

Se não existirem limitações de custo, a evisceração com a colocação de uma prótese 

intraescleral é a melhor escolha. Este procedimento trata a dor associada com o glaucoma 

absoluto, limita a exposição da córnea nos globos aumentados e elimina a necessidade para 

o tratamento antiglaucoma. O resultado é razoavelmente previsível e a ocorrência de 

phthisis bulbis não é possível.  

 

Fotografia nº 7: Nesta imagem podemos observar a aparência de  um Shiba Inu após 6 

meses de uma cirugia de implantação bilateral de próteses intraesclerais devido a glaucoma 

bilateral de último estado e luxação das cristalinos (retirado de Chung-Tien LIN et al., 

2007).(64) 
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3.3 Acunpunctura  

Min-Su KIM, Kang-Moon SEO e Tchi-Chou NAM (2005) realizaram um estudo para verificar 

o efeito da acunpunctura na pressão intraocular em 20 Pastores Alemães normais. 

Aplicaram a acunpunctura em três pontos (LI-4, LIV-3 e GB-37) referidos por Uhrig et al. 

(2003)(104), durante 20 minutos. Depois de realizado este tratamento, a pressão intraocular 

encontrava-se significativamente mais baixa 2.7±1 no olho esquerdo e 1.7±1 no olho direito. 

Esta investigação demonstra que se pode considerar a acunpunctura como uma terapia de 

recurso no tratamento do glaucoma.(70) 

 

LI4: localiza-se entre o primeiro e o segundo osso metacarpal, ao nível da cabeça do primeiro 

metacarpo. LIV3: no lado medial do segundo dedo, próximo à junta metatarsofalângica. GB37:  no 

nivel de um-dois cm de distância do topo externo do maléolo e da borda anterior da cabeça da 

fíbula.(70) 

 

 

 

 

Figura nº 11 : Acupontos usados para provocar a descida da PIO em cães (retirado de 

KIM, M.-S., NAM, T.-C., & SEO, K.-M., 2005).(70)  
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4. Casos Clínicos 

Neste capítulo irão ser descritos os casos clínicos de cinco canídeos com glaucoma que 

foram recebidos no Ars no período de 7 de Outubro de 2007 a 25 de Janeiro de 2008. Os 

casos clínicos aqui apresentados não relatam todos os casos clínicos de glaucoma que 

apareceram no hospital referido nesse período. No entanto, devido à rotação pelos 

diferentes serviços, os cinco casos que vou relatar foram os que me foi permitido seguir.  

Nos cinco casos clínicos apresentados nenhum deles se refere a um glaucoma primário, 

nem a um glaucoma congénito, sendo os cinco referentes a glaucomas secundários. O 

glaucoma secundário, como já foi referido, ocorre duas a três vezes mais do que o 

glaucoma primário.(114) Nos casos apresentados, dois são secundários a luxação do 

cristalino, um é secundário a descolamento da retina, um é secundário a uveíte e um deles 

não se sabe a causa que desencadeou o aparecimento deste glaucoma agudo. A luxação 

do cristalino corresponde à causa que desencadeia 12% dos glaucomas secundários, a 

uveíte desencadeia 7% e o descolamento da retina também se encontra nas causas mais 

prováveis.(114) Nestes cinco casos, um refere-se a um Cocker Spaniel Inglês, um a um 

Springer Spaniel, um a um canídeo cruzado de Pastor Alemão, um a um Staffordshire Bull 

Terrier e um a um canídeo de raça indeterminada. Destes cinco canídeos, dois deles são 

machos e três são fêmeas. 

A descrição destes casos inclui a anamnese relevante para o caso, o diagnóstico de 

glaucoma, a terapêutica instituída, os resultados obtidos com a mesma e uma discussão dos 

planos de tratamento utilizados, assim como dos resultados obtidos, comparativamente com 

a bibliografia já mencionada. 
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4.1  “Bulfo” – Glaucoma secundário a luxação do cristalino.  

O Canídeo “Bulfo”, nascido no dia 1 de Janeiro de 1992, macho inteiro, da raça Cocker 

Spaniel Inglês, vacinado e desparasitado, com 25.20 kg, veio à consulta no hospital Ars 

Veterinária no dia 13 de Junho de 2006 com um diagnóstico de glaucoma no olho direito 

desde hà um mês. No seu veterinário, onde lhe diagnosticaram o glaucoma, receitaram-lhe 

alguns colírios oculares para controlar o problema. Não disponho de informação referente ao 

diagnóstico, bem como ao tratamento efectuado pelo seu médico veterinário, pois este não 

foi contactado e a proprietária não sabia dar informações. O “Bulfo” não parecia estar a 

melhorar e foi direccionado para oftalmologia. No dia 15 de Junho de 2006 foi consultado. 

Com excepção do glaucoma, no exame físico, tudo o resto se apresentava normal. O “Bulfo” 

apresentava o olho direito buftálmico e doloroso, a pressão intraocular foi medida em ambos 

os olhos com o TonoPen-Vet (Medtronic, Jacksonville, FL USA). O olho esquerdo 

apresentava uma pressão normal, enquanto o olho direito apresentava uma pressão 

intraocular média de 72 mm Hg. O “Bulfo” ficou uma noite no internamento para tentar 

controlar o glaucoma, diminuir a pressão intraocular e tentar minimizar as sequelas de uma 

pressão intraocular tão elevada. Na tabela nº 7 apresento as medicações administradas ao 

“Bulfo” durante o seu internamento no Ars. Na tabela nº 8 apresento as administrações de 

manitol e o controlo da pressão intraocular, medido com o TonoPen, durante o referido 

internamento. 

Tabela nº 7: Medicações administradas ao paciente durante a noite de internamento. 

Medicação durante a 
noite de internamento 

Quantidade Frequência Via de 
administração 

Lactato de Ringer 1000 ml Em 24 horas IV 
Dorzolamida 1 gota TID no OD Tópica 
Latanoproste 1 gota BID no OD Tópica 
Diclorfenamida 2 cápsulas (4 mg/kg) TID PO 
Água e comida   PO 
Manitol 187 ml (1.5 g/kg) Em 40 minutos IV 
 

Tabela nº 8: Administrações de manitol e controlo da pressão intraocular, com o TonoPen, 

ao longo do internamento. 

Horas  Acção/Controlo PIO OD Horas (continuação) Controlo PIO OD 
(continuação) 

20:15 1 bólus de manitol 
PIO = 43 mm Hg 

9:00 PIO = 59 mm Hg 

23:45 PIO = 57 mm Hg 13:00 PIO = 21 mm Hg 
Dia 16 de Junho 
de 2005 

 15:00 PIO = 25 mm Hg 

01:00 PIO = 64 mm Hg 16:00 PIO = 31 mm Hg 
03:00 1 bolo de manitol 19:00 PIO = 34 mm Hg 
04:00 PIO = 44 mm Hg   
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No dia 16 de Junho de 2006, a pressão intraocular do “Bulfo” já se encontrava bastante mais 

baixa, apesar de ainda estar elevada, e moderadamente estável. A proprietária mostrou 

intenção de levar o “Bulfo” para casa, devido ao custo do internamento, assim como a falta 

que sentia do seu animal de estimação. Devido à pressão intraocular já se encontrar mais 

baixa e minimamente estável, a medicação a seguir seria tópica, permitindo à proprietária 

levar o “Bulfo” para casa e administrá-la ela mesma. O “Bulfo” foi para casa com a seguinte 

medicação: Diclorfenamida 1 cápsula TID PO, Dorzolamida 1 gota TID no olho direito e 

Latanoproste 1 gota cada 24 horas no olho direito. Com esta medicação, a médica 

veterinária pretendia continuar com um glaucoma controlado. Uma consulta de controlo ficou 

marcada para 4 dias depois, com a finalidade de se controlar a pressão intraocular e realizar 

um exame oftalmológico, com a finalidade de verificar o estado do olho direito do “Bulfo”, 

assim como a possível causa deste aumento de pressão.Voltou no dia 20 de Junho de 2006 

para controlo, no qual foi efectuado um exame oftalmológico. 

Figura nº 12: Relatório oftálmico do “Bulfo” do dia 20 de Junho de 2006 (original preenchido 

por Dr.ª Eva Abarca). 

 

Neste exame oftalmológico, a médica veterinária concluiu que o glaucoma do “Bulfo” era 

secundário a uma luxação do cristalino. A pressão intraocular no olho direito era de 43 mm 
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Hg. A medicação não era suficiente para controlar a pressão intraocular neste glaucoma. A 

médica veterinária aconselhou a continuar com Dorzolamida 2 vezes ao dia e que a melhor 

opção para o  “Bulfo” seria a evisceração com implantação de uma prótese intraescleral, 

pois a medicação tinha falhado no controlo da pressão intraocular e esta opção, apesar de 

um pouco dispendiosa, exclui a necessidade de medicações tópicas e sistémicas, acaba 

com a dor, promovendo uma boa aparência estética. A proprietária foi para casa considerar 

os conselhos da médica veterinária. Mais tarde, ligou a marcar a cirurgia, que foi planeada 

para o dia 30 de Junho. No dia 30 de Junho, o “Bulfo” apresentou-se no hospital em bom 

estado geral, na manhã desse dia foi submetido à cirurgia planeada. Nas análises pré-

anestésicas estava tudo bem, assim como na radiografia torácica que foi efectuada para 

descartar problemas cardíacos ou pulmonares que pudessem complicar a cirurgia. Na 

preparação para a cirurgia foi-lhe administrado 0.2 ml de Morfina SC e 0.15 ml de 

Acepromazina SC. Antes da cirurgia tinha uma temperatura corporal de 37,1 ºC. Fez-se  

uma tricotomia em volta do olho e a pele foi desinfectada. A manutenção da anestesia foi 

efectuada com isoflurano. O “Bulfo” foi colocado em decúbito lateral esquerdo. Na cirurgia 

foi efectuada uma incisão na esclera de 4-6 mm posterior e paralela ao limbus. O olho foi 

eviscerado, removendo-se os conteúdos intraoculares usando uma ansa de cristalino. 

Seguidamente, efectuou-se um flushing do espaço intraocular com solução salina para 

remover os coágulos sanguíneos e os restos de tecidos intraoculares. Posteriormente, um 

implante de uma bola de silicone preta previamente medida foi introduzida na túnica fibrosa 

com um introdutor de esfera. O tamanho da prótese a ser implantada foi determinado, pelo 

caliper, 1 mm maior que o diâmetro corneano do olho contralateral normal. A incisão na 

esclera, conjuntiva bulbar e cápsula de Tenon foi suturada com um fio de sutura 6-0 

polyglactin-910 absorvível com uma sutura simples contínua. No pós-cirúrgico, a medicação 

prescrita foi a seguinte: Amoxicilina e Ácido Clavulânico 1,5 ml SC a cada 24 horas, 

Meloxicam 0.01 ml SC a cada 24 horas, 0.2 ml de Morfina SC a cada 6 horas e Lágrima 

artificial (Lacryvisc®) tópico no olho esquerdo a cada 24 horas. Depois de recuperar da 

anestesia, ao final da tarde, o “Bulfo” foi para casa com a seguinte medicação: Carprofeno 

(Rimadyl® 50) 1 comprimido, duas vezes ao dia, durante 5 dias PO, Cefalexina monohidrato 

(Kefloridina Forte® 500mg) 1 comprimido, duas vezes ao dia PO, Lágrima artificial 

(Lacryvisc®) QID no olho direito e colar. O “Bulfo” voltou para fazer alguns controlos. Em 

todos eles se encontrava bem, com uma boa recuperação. A medicação mencionada foi 

administrada durante 5 dias, com excepção do Carprofeno e do colar que se manteve por 

um período um pouco maior do que os 5 dias propostos inicialmente. A médica veterinária 

tomou esta decisão por considerar mais seguro, assegurando uma boa recuperação e 

evitando a rejeição da prótese por inflamação ou devido ao “Bulfo” sentir algum desconforto 

e mexer no local d cirurgia. O “Bulfo” teve uma boa recuperação. Hoje, é um animal 
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contente, que se sente bem, brinca, a visão do olho esquerdo é suficiente para fazer a sua 

vida sem problemas e, devido à implantação da prótese, está muito bem esteticamente. 

4.1.3 Discussão  

O “Bulfo” foi apresentado à consulta do Ars com um diagnóstico prévio de glaucoma, 

efectuado pelo seu médico veterinário habitual. No entanto, a medicação prescrita pelo seu 

médico não estava a resolver a situação. Na consulta de oftalmologia, foi-lhe diagnosticado 

o glaucoma do olho direito através da medição da pressão intraocular com o TonoPen. A 

pressão intraocular do olho direito do “Bulfo” encontrava-se muito acima dos 20 mm Hg, que 

corresponde ao limite máximo de pressão intraocular considerado normal, tinha 72 mm Hg. 

Era urgente tentar baixar a pressão intraocular do olho esquerdo do “Bulfo”, para tentar 

preservar a visão e minimizar ao máximo as sequelas que uma pressão intraocular tão 

elevada pode conduzir. Com o objectivo de tentar controlar a pressão intraocular do “Bulfo” 

o mais rapidamente possível, este foi internado e recebeu manitol 20% IV na quantidade 1,5 

g/kg (sendo recomendado entre 1 e 2 g/kg) durante 40 minutos (a recomendação referida é 

de 20 a 30 minutos, neste caso, foi prolongado por um período de 10 minutos, no entanto, 

não considero que esse acontecimento tenha influenciado o resultado obtido). Em pacientes 

com glaucoma agudo, o manitol é considerado o agente osmótico mais eficaz, reduzindo a 

pressão intraocular em ½ a 1 hora e persistindo por 6 a 10 horas. Neste caso, o primeiro 

bolus de manitol administrado não teve qualquer efeito no controlo da pressão intraocular. 

Após 3 horas e 30 minutos da administração do primeiro bolus a pressão intraocular tinha 

subido de 44 mm Hg (na altura da administração do bolus), para 57 mm Hg. O segundo 

bolus  de manitol foi administrado às 3 horas do dia 16 de Junho e uma hora depois a 

pressão intraocular tinha diminuido dos 64 mm Hg, onde se encontrava às 2 horas, para 44 

mm Hg. No entanto, após 6 horas da administração deste segundo bolus, a pressão 

intraocular voltou a encontrar-se nos 59 mm Hg, não se verificando a sua eficácia por 6 a 10 

horas em baixar a pressão intraocular. Para ter obtido o máximo efeito dos bolus do manitol, 

estes deveriam ter sido administrados em 20 a 30 minutos, no máximo, não em 40 minutos 

e um quinto da dose total deveria ter sido administrada rapidamente, nos primeiros 2 a 5 

minutos. Com o mesmo objectivo de controlar a pressão intraocular rapidamente, o “Bulfo” 

recebeu dorzolamida 2% na dose recomendada, 1 gota TID; Latanoproste na dose 

recomendada, 1 gota duas vezes ao dia e Diclorfenamida na dose recomendada, 4 mg/kg 

TID. Todos estes medicamentos foram administrados dentro da dose recomendada, no 

entanto, perto do limiar máximo de administração, com vista a conseguir obter o mais rápido 

controlo da pressão intraocular que foi possível. Os inibidores da anidrase carbónica tópicos, 

como é o caso da dorzolamida, podem ser aplicados no tratamento de praticamente todos 

os tipos de glaucoma. A administração a curto prazo de inibidores da anidrase carbónica 

tópicos pode ser eficaz no maneio de aumentos agudos de pressão intraocular. A 
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administração de uma única dose de dorzolamida 2% está associada a uma redução da 

pressão intraocular em 18% nos 30 minutos a 6 horas após o tratamento.(16) Isto não se 

verificou, pois o “Bulfo” recebeu a administração tópica de dorzolamida 2% às 20:15 do dia 

15 de Junho (hora da entrada no internamento). Nesse momento a pressão intraocular do 

olho direito do “Bulfo” era de 43 mm Hg. Segundo o mencionado, com o efeito da 

dorzolamida 2%, a pressão intraocular do “Bulfo” deveria ter descido para, 

aproximadamente, 37 mm Hg em 30 minutos a 6 horas após o tratamento. A pressão 

intraocular deste animal só baixou para esse valor entre as 9 horas e as 13 horas do dia 16 

de Junho, ou seja, depois de passadas mais de 13 horas da primeira administração. A 

administração de latanoproste 0.005% administrado 1 a 2 vezes ao dia promove uma 

redução da pressão intraocular de 50%. A redução da pressão intraocular em 50% verificou-

se após 2 administrações deste colírio, no entanto, outros medicamentos foram utilizados 

concomitantemente. Os medicamentos utilizados neste caso correspondem aos mais 

indicados para a redução da pressão intraocular nesta situação, os agentes colinérgicos não 

foram utilizados, pois não estão indicados devido ao bloqueio pupilar que podem induzir. Os 

beta-bloqueadores poderiam ter sido, igualmente, utilizados. Apesar de todos os esforços 

efectuados, a pressão intraocular do “Bulfo” só baixou após 17 horas de tratamento, não 

atingindo valores normais e subindo em seguida. Numa tentativa de controlar a pressão 

intraocular, este Cocker foi para casa com a mesma medicação efectuada no período de 

internamento, à excepção do manitol. No dia 20 de Junho de 2005, o “Bulfo” voltou à 

consulta. Foi realizado um exame oftalmológico aos olhos do “Bulfo”. A pressão intraocular 

do olho esquerdo encontrava-se normal, no entanto, a pressão intraocular do olho direito 

encontrava-se nos 43 mm Hg (medido com o TonoPen). A medicação não era suficiente 

para controlar o glaucoma. Nesse mesmo exame oftalmológico, a médica veterinária 

concluiu que o glaucoma era secundário a luxação do cristalino. A luxação do cristalino 

corresponde à causa de 12% dos glaucomas secundários que ocorrem. O “Bulfo” é uma 

caso no qual  foi necessário recorrer à evisceração com implantação de uma prótese 

intraescleral devido à falha da terapêutica médica no controlo do glaucoma. A intervenção 

referida proporcionou ao “Bulfo” um olho indolor e cosmeticamente aceitável. Quando não 

existem problemas económicos esta é a intervenção de escolha num glaucoma que não 

responde à terapêutica médica, promovendo um olho indolor, cosmeticamente aceitável e 

sem necessidade de terapias médicas adicionais. 
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4.2 “Birra” – Glaucoma bilateral crónico secundário a descolamento da retina. 

 A “Birra”, é um canídeo, nascido a 13 de Junho de 1999, fêmea inteira, de raça 

indeterminada, vacinado e desparasitado, com 3.7 kg de peso. A “Birra” sofreu um acidente 

hà uns anos, que lhe provocou descolamento bilateral da retina. A partir daí tornou-se um 

animal muito assustado. No dia 26 de Setembro de 2005 numa consulta, posteriormente ao 

acidente, com a finalidade de averiguar a condição ocular da “Birra”, foi realizado um exame 

oftalmológico (figura nº 13) retratando a sua condição ocular. No exame físico estava tudo 

normal. 

Figura nº 13: Relatório oftálmico da “Birra” no dia 26 de Setembro de 2005 (original por Dr.ª 
Eva Abarca). 

 

Neste exame oftalmológico foi constatado que a “Birra” tinha uma pressão intraocular no 

limite máximo da normalidade nos dois olhos. No olho direito estava a evoluir para a 

cegueira, sofria de uma catarata capsular anterior, descolamento da retina lateral (180º) e de 

uma uveítes posterior. No olho esquerdo sofria de um descolamento total da retina. Foram 

efectuadas análises à “Birra” – bioquímicas e proteinograma. Os resultados obtidos foram 

normais. Foi para casa com a condição de voltar passados 3 dias para controlo e com a 

seguinte medicação prescrita: Prednisona Oral (Dacortin® 5) ½ comprimido PO cada 12 

horas e Dexametasona com neomicina, polimixina e hipromelose (Maxitrol®) colírio tópico 
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QID. Voltou no dia 29 de Setembro. No exame oftalmológico, a médica veterinária observou 

a existência de inflamação e aconselhou que a melhor opção seria uma retinopexia com 

laser, na tentativa de fixar a retina, no entanto, tinha mau prognóstico. A proprietária foi para 

casa decidir o que fazer. A medicação manteve-se. Posteriormente, ligou a marcar a 

retinopexia com laser. No dia 10 de Outubro de 2005, a “Birra” foi submetida à intervenção. 

No pré-anestésico foi-lhe administrado 0.3 ml de Meperidina (Dolantina®) SC e 0.003 ml de 

Acepromazina SC. A temperatura corporal no final da intervenção era de 35ºC. No pós-

cirúrgico foi-lhe administrado 0.3 ml de Meperidina (Dolantina®) SC e 1 ml de 

Metilprednisolona (Urbason®) IV. Quando recuperou da anestesia, ao final da tarde, a 

“Birra” foi para casa com a mesma medicação que estava a efectuar antes da cirurgia. No 

dia 17 de Outubro de 2005, quando voltou para controlo, a médica veterinária verificou que a 

retina estava totalmente descolada e a visão tinha sido perdida. As doses da medicação 

foram dimunuídas: Prednisona Oral (Dacortin® 5) ½ comprimido PO cada 24 horas e 

Dexametasona com neomicina, polimixina e hipromelose (Maxitrol®) colírio  tópico TID. A 

visão tinha sido perdida, mas tinha de se tentar controlar os danos causados nos olhos da 

“Birra”. Com chamadas telefónicas e duas consultas de controlo, a medicação da “Birra” foi 

sendo diminuida até ser totalmente retirada e a retina estabilizou. No dia 27 de Setembro de 

2006 a “Birra” apareceu para mais uma consulta de controlo e apresentava uma catarata 

núcleo-cortical no olho esquerdo e uma pressão intraocular de 25 mm Hg. Foi para casa 

com 1 gota de timolol maleato 0.5% (Timoftol®)  tópica duas vezes ao dia com o objectivo 

de baixar e controlar a pressão intraocular. A médica veterinária efectuou algumas 

chamadas telefónicas para a proprietária da “Birra”, nas quais ela indicava que o seu animal 

estava bem. No dia 26 de Outubro de 2007, a “Birra” apareceu na consulta no Ars com 

suspeita de uma piómetra e foi internada. A responsável de oftalmologia do Ars observou os 

seus olhos e a pressão intraocular foi medida com o TonoPen. A “Birra” apresentava um 

glaucoma crónico bilateral por descolamento da retina. As análises pré-anestésicas que 

foram efectuadas à “Birra” estavam normais. Às 17:00 tinha uma pressão intraocular no olho 

direito de 34-37 mm Hg e no olho esquerdo 28 mm Hg. A cadela foi operada de urgência. 

Como pré-medicação levou 0.01 ml de Acepromazina SC e 0.04 ml de Morfina SC. A 

piómetra revelou ser uma hidrómetra. Durante o internamento, além da fluidoterapia, da 

alimentação e da medicação relacionada com a cirurgia, o tratamento para o glaucoma da 

“Birra” consistia em 1 gota de Dorzolamida 2% em cada olho QID, 1 gota de timolol maleato 

0.5% (Timoftol®) em cada olho QID e Lágrima artificial (Lacryvisc®) tópica nos dois olhos 

após a instilação dos outros dois colírios. 
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Tabela nº 9: Medições da pressão intraocular nos dois olhos da “Birra” durante o 
internamento. 

Horas PIO medida no OD PIO medida no OE 

21:00 28 mm Hg 37 mm Hg 

27/10/2007 – 8:30 12 mm Hg 24 mm Hg 

12:00 18 mm Hg 24 mm Hg 

As medições da pressão intraocular referidas neste caso foram efectuadas com o Tonopen. 

No dia 27 de Outubro ao início da tarde, a “Birra” foi para casa com 1 gota de Dorzolamida 

2% cada 18 horas, 1 gota de timolol maleato 0.5% duas vezes ao dia, Cefalexina (Rilexine®) 

75 mg 1 comprimido PO cada 12 horas durante 10 dias e Meloxicam em volume adequado 

para o seu peso a cada 24 horas durante 3 dias. Foi marcada uma consulta de controlo em 

3 a 4 dias. No dia 30 de Outubro de 2007 a “Birra” voltou. Estava a recuperar bem. A 

pressão intraocular estava igual desde a sua saída do hospital. A medicação manteve-se. A 

partir desse dia, a médica veterinária ligou para a proprietária. Esta afirmou que a sua 

cadela se encontrava bem. 

4.2.3 Discussão 

Devido a um acidente que provocou um descolamento bilateral da retina, a “Birra” sofreu, 

posteriormente, de um glaucoma bilateral crónico. O descolamento da retina está entre as 

causas mais frequentes de glaucoma secundário. No dia 27 de Setembro de 2006 a “Birra” 

foi ao Ars para uma consulta de controlo. Esta cadela tinha uma pressão intraocular de 25 

mm Hg, o que corresponde a uma pressão intraocular um pouco elevada. Foi para casa com 

Timolol maleato 0.5% 1 gota duas vezes ao dia (dose recomendada), com a esperança de 

este medicamento ser o suficiente para controlar a sua pressão intraocular. Este era uma 

das várias opções para tentar baixar a pressão intraocular, neste caso. A escolha deste 

medicamento deve-se ao facto que, geralmente, é um medicamento efectivo na redução da 

pressão intraocular e é económico comparativamente com outras opções. Não tive acesso 

aos resultados obtidos com a aplicação deste medicamento, visto a “Birra” só ter voltado à 

consulta 13 meses depois.  A “Birra” voltou ao Ars no dia 26 de Outubro de 2007 com uma 

suspeita de piómetra. A médica veterinária responsável pela parte de oftalmologia do Ars foi 

observar os seus olhos, visto estarem buftálmicos, e verificou, devido a medições da 

pressão intraocular com o TonoPen, que a “Birra” tinha um glaucoma bilateral crónico por 

descolamento da retina. Neste caso, a pressão intraocular não atingiu valores tão elevados 

como no caso anterior, não sendo necessária medicação tão variada e diminuindo, assim, a 

possibilidade de inúmeros afeitos secundários e de um custo económico tão elevado. A 

pressão intraocular às 17 horas do dia 26 de Outubro era de 34 – 37 mm Hg no olho direito 

e 28 mm Hg no olho esquerdo. Os fármacos de eleição para tentar baixar a pressão 
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intraocular da “Birra” resumiram-se a dorzolamida 2% (Trusopt®) com uma frequência um 

pouco mais elevada do que a dose recomendada, 1 gota QID, sendo a dose recomendada 

de 1 gota TID e Timolol maleato 0.5% 1 gota duas vezes ao dia (dose recomendada). A 

administração de uma única dose de dorzolamida 2% está associada a uma redução da 

pressão intraocular em 18% nos 30 minutos a 6 horas após o tratamento.(16) Os inibidores da 

anidrase carbónica tópicos, como é o caso da dorzolamida, podem ser aplicados no 

tratamento de praticamente todos os tipos de glaucoma. A administração a curto prazo de 

inibidores da anidrase carbónica tópicos pode ser eficaz no maneio de aumentos agudos de 

pressão intraocular. A administração de timolol maleato tópico está associada a uma 

redução máxima da pressão intraocular nas 2 a 4 horas após a sua administração.(110) Isto 

não se verificou, pois a pressão intraocular só  baixou passadas 11 horas e 30 minutos da 

primeira administração dos colírios, atingindo valores normais no olho direito e valores 

próximos do normal no olho esquerdo. Após a pressão intraocular estar controlada e a 

“Birra” recuperada da anestesia, esta teve alta e foi para casa com Dorzolamida 2% 1 gota 

cada 18 horas, sendo uma frequência abaixo da recomendada, no entanto, trata-se de um 

glaucoma crónico que não atinge valores muito elevados e Timolol maleato 0.5% (Timoftol®) 

1 gota duas vezes ao dia. Nos vários controlos efectuados posteriormente a medicação foi 

mantida e os valores de pressão intraocular também. Os inibidores da anidrase carbónica 

tópicos, como a dorzolamida, estão indicados no controlo da pressão intraocular a longo 

prazo. Os beta-bloqueadores, como o timolol, estão a ser utilizados como adjuvantes no 

controlo da pressão intraocular. Neste caso, poderiam ser utilizados outros fármacos, como, 

por exemplo, o latanoproste. No entanto, no caso específico do latanoproste, este 

tratamento seria mais dispendioso. A “Birra” é um caso de glaucoma crónico que foi 

controlado através de medicação tópica. 
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4.3 “Food” – Glaucoma agudo. 

O canídeo “Food”, nascido a 24 de Agosto de 1997, macho inteiro, da raça Springer Spaniel, 

pelagem branca e preta, curta, vacinado e desparasitado, com 19 kg de peso. O “Food” veio 

à consulta no Ars no dia 13 de Dezembro de 2007. A proprietária queixava-se que ele 

andava triste, muito quieto, com pouco apetite e tinha o olho esquerdo saliente. O exame 

físico era normal. O olho esquerdo estava buftálmico e doloroso. A pressão intraocular do 

olho esquerdo foi medida com o TonoPen, sendo de 75 mm Hg, verificando-se que o “Food” 

apresentava um glaucoma agudo neste olho. Com o objectivo de baixar rapidamente a 

pressão intraocular e tentar minimizar os efeitos de uma pressão intraocular tão elevada, 

nomeadamente, tentar preservar a visão. O “Food” foi internado por algumas horas e foi-lhe 

administrado 142,5 ml de manitol 20% IV em 30 minutos, Bimatoproste 1 gota no olho 

esquerdo duas vezes ao dia, cloridrato de dorzolamida 2% - maleato de timolol 0.5% 

(Cosopt®) 1 gota no olho esquerdo cada 3/4 horas e glicerina 10% 1 a 2 ml PO duas vezes 

ao dia. Ao final da tarde foi para casa com toda a medicação mencionada, à excepção do 

manitol. Não estava presente e não existem registos da pressão intraocular do “Food” à 

saída do hospital. Foi marcada uma consulta de controlo em 3 ou 4 dias. No dia 17 do 

mesmo mês, o “Food” voltou à consulta. O exame de estado geral era normal, no entanto, 

apresentava uma pressão intraocular de 64 mm Hg medido com o TonoPen. A médica 

veterinária aconselhou como melhor opção a implantação da prótese intraescleral ou, como 

segunda opção, uma injecção intravítrea de gentamicina – dexametasona, visto a 

medicação não controlar o glaucoma. Apesar de um pouco dispendiosa, a implantação de 

uma prótese intraescleral é a melhor opção nos casos de glaucoma agudo que não 

responde a terapêutica médica, pois exclui a necessidade de medicações tópicas e 

sistémicas, acaba com a dor, promovendo uma boa aparência estética. A injecção 

intravítrea de gentamicina - dexametasona é uma alternativa económica à enucleação e à 

implantação de uma prótese intraescleral. A proprietária foi para casa e ficou de pensar na 

sua escolha. Posteriormente, contactou o Ars optando pela injecção de gentamicina – 

dexametasona. No dia 20 de Dezembro de 2007, o “Food” voltou à consulta e é-lhe 

administrada a injecção intravítrea de 25 mg de gentamicina com 1 mg de dexametasona. O 

“Food” foi anestesiado  e foi aspirado 0.5 a 0.6 ml de vítreo liquefeito e injectado 25 mg de 

gentamicina sulfato e 1 mg de dexametasona no espaço vítreo. Para isso, inseriu-se uma 

agulha hipodérmica de 20 Gauge 6 a 8 mm posterior ao limbus dorsal e 10 a 15 mm no 

centro do espaço vítreo. Quando recuperou da anestesia, o paciente foi para casa com a 

seguinte medicação: Carprofeno (Rimadyl® 50) ¾ de comprimido, 2 vezes ao dia, PO e 

Cefalexina (Kefloridina Forte® 500mg) 1 comprimido, duas vezes ao dia, PO . Ficou 

marcado um controlo em 3 a 4 dias. No dia 24 de Dezembro de 2007 o “Food” voltou com 

uma pressão intraocular de 14 – 40 mm Hg no olho esquerdo. Voltou a tomar Bimatoproste 
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(Lumigan®) 1 gota, duas vezes ao dia, e Dorzolamida 2% com Timolol maleato 0.5% 

(Cosopt®) 1 gota, duas vezes ao dia. No dia 8  de Janeiro de 2008, o “Food” voltou à 

consulta com uma pressão intraocular no olho esquerdo de 13 mm Hg e a medicação foi 

retirada. 

4.3.3 Discussão 

O “Food” é um caso de glaucoma agudo. Este animal veio à consulta com uma pressão 

intraocular bastante elevada (75 mm Hg). Era urgente tentar baixar a pressão intraocular do 

“Food”, para tentar preservar a visão e minimizar ao máximo as sequelas. Com o objectivo 

de tentar controlar a pressão intraocular do “Food” o mais rapidamente possível, este foi 

internado e foi-lhe administrado manitol 20% IV na dose recomendada (1,5 g/kg em 30 

minutos). Em pacientes com glaucoma agudo, o manitol é considerado o agente osmótico 

mais eficaz, reduzindo a pressão intraocular em ½ a 1 hora e persistindo por 6 a 10 horas. 

Neste caso, não tive acesso aos valores de pressão intraocular do “Food” à saída do 

internamento. Com o mesmo objectivo foi administrado Bimatoproste 1 gota no olho 

esquerdo, duas vezes ao dia (dose máxima recomendada). A administração de 

bimatoproste 0.03% 1 a 2 vezes ao dia promove uma redução da pressão intraoclar em 

50%.(45) Também foi administrado cloridrato de dorzolamida 2% - timolol maleato 0.5% 1 

gota no olho esquerdo cada 3/4 horas e glicerina 10%, 1 a 2 ml PO duas vezes ao dia. A 

administração de uma única dose de dorzolamida 2% está associada a uma redução da 

pressão intraocular em 18% nos 30 minutos a 6 horas após o tratamento.(16) A administração 

de timolol maleato tópico está associada a uma redução máxima da pressão intraocular nas 

2 a 4 horas após a sua administração.(110) Ao final da tarde foi para casa com toda a 

medicação mencionada, com excepção do manitol. Bimatoproste (Lumigan®) na dose 

máxima recomendada; cloridrato de dorzolamida 2% - timolol maleato 0.5% (Cosopt®) e 

glicerina 10%, apesar da dose recomendada ser bastante superior à dose administrada, no 

Ars a glicerina 10% para tratamento do glaucoma administra-se 1 a 2 ml PO 

independentemente do peso, provavelmente para minimizar os seus efeitos secundários. O 

“Food” deveria ter permanecido hospitalizado pelo menos 12 horas, para controlo da 

pressão intraocular e, se necessário, novas administrações de manitol. No entanto, devido a 

problemas económicos isso não se tornou possível e, após a administração de manitol, o 

“Food” foi para casa com a restante medicação referida. Neste tratamento foram 

combinados os fármacos mais efectivos no maneio do glaucoma agudo, como, um beta-

bloqueador (timolol) associado com um inibidor tópico da anidrase carbónica (dorzolamida), 

esta combinação, como já foi referido, revelou-se bastante eficaz. Estes dois fármacos estão 

indicados nos aumentos agudos da pressão intraocular. Além disso, foi utilizado um análogo 

das prostaglandinas – bimatoproste. Estudos efectuados e já referidos defendem uma maior 

eficácia do bimatoproste relativamente ao latanoproste e um custo de tratamento mais baixo 
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relativo ao bimatoproste.(38) E ainda, foram administrados agentes osmóticos, estando 

indicados, como neste caso, no maneio de emergência do glaucoma agudo. O “Food” 

voltou, após 3 dias, para uma consulta de controlo e apresentava uma pressão intraocular 

de 64 mm Hg, medida com o TonoPen. Visto a medicação não ser suficiente para reduzir os 

valores de pressão intraocular tão elevados, a médica veterinária apresentou a implantação 

da prótese intraescleral como procedimento de eleição neste caso ou, em alternativa mais 

económica, uma injecção intravítrea de gentamicina – dexametasona. Devido a problemas 

económicos, a proprietária optou pela injecção intravítrea de gentamicina – dexametasona. 

Os resultados deste procedimento não são muito previsíveis. Animais que não respondem 

bem a uma primeira injecção só têm 50% de hipótese de responderem bem a uma 

segunda.(44) Os resultados obtidos, geralmente, são melhores com uma pressão intraocular 

inferior a 20 mm Hg(44), que não se verificava neste caso. Após a injecção, o paciente foi 

para casa com antibióticos e anti-inflamatórios, como já foi recomendado. Passados 4 dias a 

pressão intraocular ainda estava um pouco instável, no entanto, com a administração de 

Bimatoproste (Lumigan®) e cloridrato de dorzolamida 2% - timolol maleato 0.5% (Cosopt®) 

estabilizou. O “Food” tem permanecido estável. 
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4.4 “Lua” – Glaucoma secundário a subluxação do cristalino. 

A “Lua” é um canídeo, fêmea inteira, nascida a 28 de Março de 1995, cruzada de Pastor 

Alemão, vacinada e desparasitada, com 30.5 kg de peso. A “Lua” é uma cliente do Ars, com 

uma história de vários problemas. Em Outubro de 2004 sofreu de uma piodermite superficial 

que foi tratada com sucesso. Em Agosto de 2007 foi internada devido a uma cetoacidose 

diabética e foi-lhe diagnosticado um hemangioma cavernoso, um adenoma das glândulas 

sebáceas e quistos no fígado. No dia 10 de Outubro de 2007 foram-lhe diagnosticadas 

cataratas em ambos os olhos. A médica veterinária aconselhou a cirurgia, como 

possibilidade de preservar a visão. A pressão intraocular foi medida com o TonoPen e 

encontrava-se normal (o olho esquerdo apresentava uma pressão intraocular de 18 mm Hg 

e o olho direito de 9 mm Hg). Foi prescrita medicação, de modo a preparar os olhos para a 

execução da cirurgia. Quando a cirurgia é efectuada em olhos sem inflamação, sem 

infecção e com uma pressão intraocular baixa, a probabilidade de sucesso é maior. No olho 

direito: Dexametasona – Neomicina – Polimixina – Hipromelose (Maxitrol®), Trometamina 

(Acular®) e Gramicidina – Neomicina sulfato – Polimixina B sulfato (Oftalmowell®)  tópicos 

TID. No olho esquerdo: Dexametasona – Neomicina – Polimixina – Hipromelose (Maxitrol®) 

e Dorzolamida 2% (Trusopt®) tópicos 2 vezes ao dia. No dia 20 de Novembro de 2007, a 

“Lua” veio à consulta e apresentava uma pressão intraocular, medida com o TonoPen, no 

olho direito de 10 mm Hg e no olho esquerdo de 21 mm Hg. A medicação do olho esquerdo 

foi mantida. O olho direito foi considerado preparado para cirurgia, não sendo necessária 

mais medicação. Seis dias depois, a pressão intraocular, medida com o TonoPen, no olho 

esquerdo era de 19 mm Hg e no olho direito de 16 mm Hg. No dia 3 de Dezembro, numa 

consulta de controlo, verificou-se que o cristalino do olho esquerdo se encontrava subluxada 

posteriormente. Foi efectuado um tratamento no olho esquerdo: Dorzolamida 2% (Trusopt®) 

tópico TID e Tartaro de brimonidina (Alphagan®) tópico 2 vezes ao dia. Foi marcada uma 

cirurgia da catarata do olho direito para uma semana depois. No dia 10 de Dezembro a 

pressão intraocular no olho esquerdo, medido com o TonoPen, era de 22 mm Hg. À 

medicação já prescrita foi adicionado Latanoproste (Xalatan®) tópico cada 24 horas. No dia 

12 de Dezembro de 2007 apresentava uma pressão intraocular de 13 mm Hg. No dia 13 de 

Dezembro de 2007 foi operada à catarata do olho direito e foi-lhe colocado um cristalino. A 

cirurgia foi um sucesso. Realizaram-se vários controlos, nos quais a pressão intraocular do 

olho esquerdo se manteve sempre dentro dos níveis normais. O plano de tratamento foi o 

mesmo até ao dia 9 de Janeiro de 2008. No dia referido, foi-lhe retirada a medicação e os 

valores da pressão intraocular mantiveram-se baixos até ao presente momento.  
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4.4.3 Discussão 

A “Lua” é uma cliente do Ars, com uma história de vários problemas. Na preparação para 

uma cirurgia de cataratas, a pressão intraocular da “Lua” foi medida. Os valores de pressão 

intraocular do olho esquerdo foram sempre bastante superiores aos do olho direito, apesar 

de não ultrapassarem muito o limiar máximo de normalidade. No entanto, uma pressão 

intraocular baixa favorece o sucesso da cirurgia, por esse motivo, a médica veterinária 

receitou Dorzolamida 2% (Trusopt®) tópico 2 vezes ao dia (a dose recomendada é uma gota 

TID). Os inibidores da anidrase carbónica tópicos, como é o caso da dorzolamida, podem 

ser aplicados no tratamento de praticamente todos os tipos de glaucoma. A administração a 

curto prazo de inibidores da anidrase carbónica tópicos pode ser eficaz no maneio de 

aumentos agudos de pressão intraocular.(48) A administração de uma única dose de 

dorzolamida 2% está associada a uma redução da pressão intraocular em 18% nos 30 

minutos a 6 horas após o tratamento.(16) O resultado não foi o esperado e a pressão 

intraocular do olho esquerdo continuou a subir alguns valores. No dia 3 de Dezembro, numa 

consulta de controlo, a médica veterinária verificou que o cristalino do olho esquerdo se 

encontrava subluxado em sentido posterior. Foi prescrita medicação para o olho esquerdo: 

Dorzolamida 2% tópico TID e Tartaro de brimonidina (Alphagan®) tópico duas vezes ao dia. 

A Dorzolamida 2% (Trusopt®) passou a ser administrado na dose recomendada e, como 

adjuvante, foi adicionado Tartaro de brimonidina, um agonista selectivo para os receptores 

adrenérgicos α-2. Gelatt & Mckay (2002) efectuaram um estudo dos efeitos oculares deste 

fármaco em 8 beagles glaucomatosos e concluíram que, após a sua aplicação há uma certa 

tendência para baixar a pressão intraocular, mas muito pouco significativa.(46) A medicação 

foi prescrita para evitar a subida da pressão intraocular. Vários outros medicamentos 

poderiam ter sido utilizados, no entanto, considerando que a pressão intraocular não atingiu 

valores muito elevados, foi uma tentativa económica de resolver o problema. A “Lua” voltou, 

14 dias depois, com uma pressão intraocular de 22 mm Hg. A medicação administrada não 

era suficiente para a resolução do problema. Foi adicionado Latanoproste 1 gota no olho 

esquerdo cada 24 horas (dose recomendada). O latanoproste, apesar de um pouco mais 

dispendioso, é um fármaco bastante eficaz no controlo da pressão intraocular. A 

administração de latanoproste 0.005% administrado 1 a 2 vezes ao dia promove uma 

redução da pressão intraocular de 50%.  Nos vários controlos efectuados posteriormente a 

pressão intraocular permaneceu normal. A medicação manteve-se por 36 dias sendo, 

depois, retirada. A pressão intraocular permaneceu nos valores normais. Este é um caso no 

qual a medicação tópica foi eficaz no controlo do glaucoma. 



Dissertação de Mestrado – J. Bernardes 

64 

 

4.5 “Vicky” – Glaucoma secundário a uveíte. 

A “Vicky”, canídeo fêmea castrada, da raça Staffordshire bull terrier de cor fulvo claro, 

nascido a 23 de Janeiro de 1998, vacinado e desparasitado. A “Vicky” é uma cliente do Ars. 

Em Março de 2001 sofreu de uma dermatite alérgica à picada de pulga. Em Julho de 2002 

teve uma otite por malassezia. Em outubro de 2001 sofreu de uma edema hiper facial com 

urticária. Em Março de 2005 andou à luta com outro cão, o que provocou uma hemorragia 

submandibular. No dia 15 de Abril de 2006 foi-lhe diagnosticada Leishmaniose. Em Agosto 

de 2006 foi esterilizada devido a uma piómetra. 

Figura nº 14: Relatório oftálmico do dia 22 de Novembro de 2006 (original por Drª Eva 

Abarca). 

 

No dia 22 de Novembro de 2006, a “Vicky” veio a uma consulta com a Dr.ª Eva Abarca, pois 

a proprietária considerava que os olhos do seu animal não se encontravam bem. No exame 

oftalmológico efectuado pela médica veterinária foi constatado que a “Vicky” tinha uma 

uveíte anterior no olho direito, devido à Leishmania. Para tratamento do olho direito da 

“Vicky” foi prescrito Dexametasona – Neomicina – Polimixina – Hipromelose (Maxitrol®) 

tópico e Trometamina (Acular®) tópico QID. No dia 11 de Dezembro de 2006, a “Vicky” 

voltou à consulta para controlo. A uveíte não melhorara, foram adicionados à medicação 
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prescrita glucocorticóides tópicos. A pressão intraocular no olho esquerdo era de 11 mm Hg 

e no olho direito de 14 mm Hg. Estas medições foram efectuadas com o TonoPen. 

Posteriormente, foram efectuados vários controlos e os olhos da “Vicky” mantiveram-se 

normotensos. No dia 1 de Outubro de 2007, o proprietário da “Vicky” telefonou com a queixa 

de que a “Vicky” tinha a córnea azulada. A médica veterinária suspeitou de hipertensão 

ocular e receitou Dorzolamida 2% (Trusopt®) 1 gota TID tópico. Ficou combinado da 

proprietária ir a uma consulta de oftalmologia. No dia 11 de Outubro de 2007, a “Vicky” foi à 

consulta, apresentava no olho direito uma pressão intraocular de 20 mm Hg. Foram-lhe 

receitados Glicerina 10% 1 a 2 ml PO a cada 24 horas, Tartaro de brimonidina (Alphagan®) 

1 gota no olho direito cada 12 horas e Dorzolamida 2% (Trusopt®) 1 gota no olho direito 

TID. No dia 15 de Outubro de 2007, a “Vicky” voltou para controlo da pressão intraocular, 

esta já se encontava controlada. O olho direito apresentava uma pressão intraocular de 6 

mm Hg. No entanto, continuou com a medicação pelo risco de desenvolver uma uveíte 

hipertensiva. A pressão intraocular continuou controlada. A medicação foi mantida, excepto 

a glicerina que foi retirada no dia 5 de Novembro de 2007.  

4.5.3 Discussão 

A “Vicky” é uma cliente do Ars. Tem uma história de vários problemas e, entre eles, no dia 

15 de Abril de 2006 foi-lhe diagnosticada Leishmaniose. No dia 22 de Novembro de 2006, a 

“Vicky” veio a uma consulta com a Dr.ª Eva Abarca, pois a proprietária considerava que os 

olhos do seu animal não se encontravam bem. No exame oftalmológico efectuado pela 

médica veterinária foi constatado que a “Vicky” tinha uma uveíte anterior no olho direito, 

devido à Leishmania. No dia 1 de Outubro de 2007, através de uma chamada telefónica a 

médica veterinária suspeitou de hipertensão ocular. Neste caso, receitou Dorzolamida 2% 

(Trusopt®) 1 gota TID tópico (dose recomendada). Os inibidores da anidrase carbónica 

tópicos, como é o caso da dorzolamida, podem ser aplicados no tratamento de praticamente 

todos os tipos de glaucoma. A administração a curto prazo de inibidores da anidrase 

carbónica tópicos pode ser eficaz no maneio de aumentos agudos de pressão intraocular. A 

administração de uma única dose de dorzolamida 2% está associada a uma redução da 

pressão intraocular em 18% nos 30 minutos a 6 horas após o tratamento.(16) No dia 11 do 

mesmo mês, a pressão intraocular do olho direito tinha subido para 20 mm Hg. A medicação 

administrada não era suficiente. A médica veterinária receitou, além da medicação que já 

estava a ser utilizada, Tartaro de Brimonidina (Alphagan®), um pouco abaixo da dose 

recomendada, como adjuvante na tentativa de conseguir baixar a pressão intraocular e 

Glicerina 10% abaixo da dose recomendada. Gelatt & Mckay (2002) efectuaram um estudo 

dos efeitos oculares deste fármaco em 8 beagles glaucomatosos e concluíram que, após a 

sua aplicação há uma certa tendência para baixar a pressão intraocular, mas muito pouco 

significativa.(46) A razão pela qual estes dois medicamentos foram prescritos abaixo da dose 



Dissertação de Mestrado – J. Bernardes 

66 

 

recomendada deve-se ao facto de a médica veterinária responsável querer minimizar a 

probabilidade de ocorrência dos seus efeitos secundários. A pressão intraocular ficou 

controlada com a administração desta medicação. Com excepção da glicerina, que foi 

retirada após 25 dias de administração, a restante medicação foi mantida devido ao risco de 

desenvolvimento de uma uveíte hipertensiva. O caso da “Vicky” é um caso de glaucoma 

secundário a uveíte que foi controlado com medicação tópica. A uveíte causa 7% dos 

glaucomas secundários. 
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5. Conclusão  
 
A realização deste estágio, no Hospital Ars Veterinária, contribuiu muito para a minha 

formação como futura veterinária de animais de companhia, aumentando os meus 

conhecimentos em todas as áreas desta disciplina. O objectivo primordial deste estágio de 

natureza profissional consistiu na articulação entre os conhecimentos adquiridos ao longo do 

curso de Medicina Veterinária e a sua aplicação prática. Os casos aqui retratados foram 

seguidos pela Dr.ª Eva Abarca, responsável pelo serviço de oftalmologia do Hospital Ars 

Veterinaria. Este trabalho permitiu alargar os meus conhecimentos na área da oftalmologia, 

contribuindo, assim, para a minha formação. 

No que se refere ao tema da dissertação, a eleição deste tema deve-se à possibilidade de 

acompanhamento, durante o estágio, dos casos acima referidos. Um reconhecimento e 

tratamento rápido do glaucoma são cruciais para a manutenção da visão e para minimizar 

todos os efeitos prejudiciais de uma pressão intraocular tão elevada. A existência de um 

diagnóstico rápido, de uma comunicação fácil entre o médico veterinário e o proprietário e 

de uma resposta rápida por parte do proprietário do animal é fundamental na preservação 

da visão e num desfecho positivo dos casos de glaucoma. Ao longo deste trabalho, 

mencionei as várias opções médicas e cirúrgicas de tratamento do glaucoma. Além disso, 

referi o possível recurso a medicinas alternativas como a acupunctura. Existe um vasto 

campo de escolha no que se refere ao tratamento médico do glaucoma, com várias 

estratégias possíveis a seguir e muitos medicamentos a eleger. A eleição que se faz baseia-

se nas indicações, contra-indicações, efeitos secundários dos vários medicamentos e nas 

possibilidades económicas do proprietário. As possibilidades económicas do proprietário 

são, muitas vezes, um factor de peso nestas escolhas. Além deste vasto leque de opções 

que já são utilizadas, existe ainda um grande número em estudo que, num futuro próximo, 

poderão ser utilizadas para auxiliar no combate a esta afecção. Quando as opções médicas 

falham, dispomos de várias técnicas cirúrgicas que podem ser efectuadas para resolução 

deste problema. 
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