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1. RESUMO 

Doenças sistêmicas podem levar a alterações oculares, principalmente, quanto à 

pressão intraocular (PIO), como uveíte e glaucoma. Assim, perante o elevado 

número de animais acometidos por estas afecções oculares, o objetivo deste estudo 

foi mensurar a PIO em 100 cães adultos e, não obstante, correlacionar os dados 

obtidos com possíveis predisposições etária, racial, sexual e alterações sistêmicas. 

Observou-se que 26 animais apresentaram alterações, sendo que destes, 19 eram 

fêmeas e 7 machos, havendo maior incidência em idosos. Resultados preliminares 

indicaram que a mensuração da PIO deve ser rotineiramente realizada, mesmo em 

pacientes assintomáticos, diagnosticando precocemente alterações como uveíte e 

glaucoma, evitando perda visual e, o veterinário deve-se atentar que enfermidades 

sistêmicas podem acarretar em alterações oculares graves.  

2. INTRODUÇÃO 

O humor aquoso tem como função manter a pressão intraocular (PIO), 

proporcionando o formato do bulbo ocular, nutrir os tecidos banhados por ele, além 

de recolher catabólitos oculares. Nesse sentido, a pressão intraocular é determinada 

pelo equilíbrio entre a produção e drenagem do humor aquoso. O aumento da PIO 

pode causar glaucoma que afeta a retina e disco óptico (ANDRADE et al., 2012). Os 

sinais clínicos comumente observados no glaucoma são vasos episclerais 

aumentados, edema e úlceras corneanas, hiperemia conjuntival, buftalmia, luxação 

ou subluxação da lente, midríase, sensibilidade ocular, entre outros (ORIÁ et al., 

2013). 

A uveíte, inflamação do trato uveal, resulta em diminuição da PIO, devido à 

natureza altamente vascular do tecido uveal e proximidade às demais estruturas 

intraoculares. Os sintomas clínicos da uveíte são edema e opacificação de córnea, 

diminuição da PIO, hiperemia conjuntival, miose, blefaroespasmo, hifema, hipópio, 

diminuição da visão, precipitados ceráticos, opacidade vítrea, entre outros 

(PONTES; VIANA; DUARTE, 2006). A sensibilidade ocular normalmente decorre do 

espasmo da musculatura ciliar, que resulta em miose constante (VEIGA et al., 2013). 

O diagnóstico da PIO é feito pela anamnese, sinais clínicos, a gonioscopia, 

oftalmoscopia, tonometria de aplanação e ultrassonografia (MOSALLANEJAD et al., 

2014).  



 

 

3. OBJETIVOS 

Diante da elevada casuística e importância dessas afecções oculares em 

cães, o intuito deste trabalho foi aferir a PIO em 100 cães adultos, isentos de 

alterações oftálmicas aparentes, atendidos no Hospital Veterinário da Universidade 

de Franca e, posteriormente estabelecer possíveis relações dos resultados com 

predisposições raciais, sexuais, etárias e doenças sistêmicas. 

4. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

Foram incluídos 100 cães adultos, com idade superior a dois anos, machos e 

fêmeas castrados ou inteiros, com pesos variados, isentos de alterações oftálmicas 

aparentes, provenientes do Hospital Veterinário da Universidade de Franca. Após 

contenção física, instilou-se uma gota de anestésico tópico em cada olho (cloridrato 

de proximetacaína 0,5%). Em ambos os olhos, as mensurações da PIO foram feitas 

com tonômetro de aplanação portátil (Tono-Pen Avia™®). Efetuaram-se três leituras 

consecutivas e o resultado baseou-se na média destas. As mensurações foram 

realizadas sempre pelo mesmo veterinário e considerou-se valor normal entre 15 e 

25 mmHg, aumentada maior que 25 mmHg e diminuída menor que 15 mmHg. 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Dos 100 avaliados (200 olhos), 40 eram machos e 60 fêmeas e a média de 

idade foi de 15 anos. Dentre as fêmeas, 19 (31,66%) apresentaram diminuição na 

PIO, sendo que destas, 13 com comprometimento unilateral e seis, bilateral. Dos 

machos, sete (17,5%) demonstraram diminuição na PIO; destes, três eram 

comprometimentos unilaterais e quatro bilaterais. Não foi observado nenhum animal 

com aumento na PIO. Dentre as raças acometidas destacaram-se a Poodle, Shitzu, 

Rottweiler, Labrador, Lhasa Apso, Cocker Spaniel, Dog Alemão, Basset Hound; 

prevalecendo os sem raça definida. Em relação às alterações sistêmicas 

demonstradas pelos acometidos citam-se dermatopatias e nefropatias, assim como 

alterações reprodutivas, ortopédicas, odontológicas, cardiovasculares, respiratórias 

e hemoparasitoses. Apesar de inúmeros autores citarem diversos sinais clínicos com 

uveíte e glaucoma, os cães acometidos neste estudo eram assintomáticos, diante 

disso, vale ressaltar a importância da aferição da PIO na rotina de atendimentos 

oftálmicos, visto que o exame oftálmico pode contribuir para o diagnóstico de 

doenças sistêmicas.  
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