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Resumo 

O globo ocular e os seus anexos estão suscetíveis ao desenvolvimento de neoplasias 

primárias e secundárias, cujo aspeto clínico varia de acordo com o tecido ocular afetado . Na 

abordagem destas neoplasias há que salientar a importância de um correto exame físico e de 

um exame oftalmológico detalhado. Poderão ser também necessários exames 

complementares, sendo de extrema importância um diagnóstico o mais preciso possível, para 

que se possa estabelecer um plano de tratamento adequado a cada animal e, sempre que 

possível, se possa estabelecer um prognóstico perante o tutor.  

Os tumores oculares e perioculares constituem uma ameaça à capacidade visual do 

animal (podendo conduzir a uma enucleação), à sua qualidade de vida, aparência e 

sobrevivência. Alguns dos tumores mais frequentes no gato incluem o carcinoma de células 

escamosas, o melanoma, o linfoma, o sarcoma pós – traumático e o hemangiossarcoma. Na 

maioria dos casos são tumores agressivos, com caraterísticas invasivas e predisposição para 

recorrências, apresentando um prognóstico reservado. 

Esta dissertação tem como principal objetivo o cruzamento dos dados obtidos nos 

casos clínicos observados com a informação disponível na literatura, principalmente no que 

respeita aos vários métodos de tratamento. São descritos quatro casos clínicos observados 

durante o estágio curricular no Hospital Veterinário do Baixo Vouga. O primeiro caso clínico 

refere-se a um melanoma intra-ocular, o segundo a um sarcoma pós – traumático, o terceiro 

caso clínico é um carcinoma de células escamosas e por último apresenta-se um linfoma 

retrobulbar, todos eles em gatos. 

As neoplasias que acometem o olho são pouco comuns nos gatos, porém não se deve 

negligenciar o seu diagnóstico definitivo, o qual idealmente deve ser precoce, nem o seu 

correto tratamento, devendo o médico veterinário ser capaz de expor e discutir com os tutores 

os vários tratamentos possíveis, numa tentativa de aumentar a sobrevida do animal. 

 

 

Palavras – chave: neoplasia; olho; gato; diagnóstico; tratamento; prognóstico. 
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Abstract 

 The eyeball and its adnexa are susceptible to the development of primary and 

secondary tumors, whose clinical aspect varies according to the affected ocular tissue. In 

addressing these neoplasms it is necessary to underline the importance of a proper physical 

examination and a detailed eye examination. It may also be required complementary tests, 

being extremely important a diagnosis as accurate as possible so that it can be established an 

appropriate treatment plan to each animal and, whenever possible, to establish a prognosis to 

the owner. 

Ocular and periocular tumors constitute a threat to the visual ability of the animal 

(which may lead to enucleation), their quality of life, appearance and survival. Some of the 

most common tumors in cats include squamous cell carcinoma, melanoma, lymphoma, post - 

traumatic sarcoma and hemangiosarcoma. In most cases these are aggressive tumors with 

invasive characteristics and a predisposition to recurrences, with a poor prognosis. 

This dissertation aims to cross data from clinical cases observed with the information 

available in the literature, specially as regards the various methods of treatment. Four clinical 

cases seen during the internship at the Hospital Veterinário do Baixo Vouga are described. 

The first clinical case refers to an intraocular melanoma, the second refers to a post - 

traumatic sarcoma, the third clinical case is a squamous cell carcinoma and finally it is 

presented a retrobulbar lymphoma, all of them concerning cats. 

Neoplasms affecting the eye are uncommon in cats, but we should not neglect its 

definitive diagnosis, which should ideally be early, nor its correct treatment, and the 

veterinarian must be able to present and discuss with the owners several possible treatments in 

an attempt to increase the animal's survival. 

 

 

 

 

Keywords: tumor; eye; cat; diagnosis; treatment; prognosis 
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Introdução 

O presente trabalho desenvolve o tema “Tumores oculares e perioculares em gatos”. A 

escolha deste tema baseou-se no gosto pessoal pela oftalmologia veterinária, na vontade de 

aprender mais relativamente às lesões neoplásicas que acometem o olho e na quantidade de 

casos clínicos presenciados no estágio curricular no Hospital Veterinário do Baixo Vouga 

relativos ao tema, onde a população felina superou a canina. 

 Os objetivos deste trabalho são reunir a opinião e os estudos de vários autores sobre as 

neoplasias oculares e perioculares num único texto, comparar essa informação, expandir 

conhecimentos pessoais relativamente ao tema, cruzar os dados da revisão bibliográfica com 

as observações feitas nos casos durante o estágio curricular, concluir sobre várias 

possibilidades de tratamento destes tumores e discutir a sua aplicação clínica. 

 Inicialmente é feita uma revisão bibliográfica sobre o tema, abordando primeiro a 

anatomia do olho e depois as neoplasias oculares e perioculares, dentro das quais se expõe 

incidência e patologia, história e sinais clínicos, diagnóstico, tratamento e prognóstico. Em 

segundo lugar são descritos os casos clínicos escolhidos dentro daqueles observados no 

estágio curricular. Por último apresenta-se a discussão, onde se cruzam os dados 

bibliográficos com os dados dos casos clínicos e a conclusão deste trabalho. 
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Capítulo I – Revisão bibliográfica 

1. Anatomia do olho 

O olho (ou órgão da visão) é constituído pelo globo ocular e pelos seus anexos, que 

incluem os músculos extra oculares, as pálpebras, o aparelho lacrimal e a órbita, onde se 

encontra alojado (Dyce et al., 2010). Esta última é formada pelos ossos frontal, lacrimal, 

zigomático, maxilar, pré-esfenóide, basisfenóide e palatino (Martin, 2010). Os olhos dos 

mamíferos domésticos sobressaem mais da superfície da face do que os dos primatas, e no 

caso das espécies predatórias (como o gato) estão dispostos para a frente, fornecendo uma 

vasta área de visão binocular, que permite concentração nos objetos próximos e a perceção de 

profundidade (Dyce et al., 2010).  

1.1. Anexos oculares 

Os anexos oculares são os responsáveis pela proteção, suporte e movimento do globo 

ocular e consistem na órbita, fascia orbital, músculos extra oculares, pálpebras, conjuntiva e o 

aparelho lacrimal (Dyce et al., 2010; Samuelson, 2013). 

1.1.1. Órbita 

A órbita é a estrutura óssea que alberga o olho e o separa da cavidade craniana. É 

constituída pelos ossos frontal, lacrimal, zigomático, esfenóide, palatino e maxilar, o 

ligamento supraorbital e o periósteo. Não é completamente formada por osso, possuindo 

tecido de conexão fibroelástico na sua porção ventral. Contém vários orifícios que permitem a 

passagem de vasos sanguíneos e de nervos: alar rostral, etmoidal, lacrimal, orbital, oval, ótico, 

redondo e supraorbital (Samuelson, 2013; Murphy et al., 2013). 

1.1.2. Fascia orbital 

A fascia orbital pode ser dividida em três camadas: a periórbita, a fascia bulbi ou 

cápsula de Tenon e as bainhas dos músculos extra oculares.  

A periórbita contorna a órbita, tendo origem no local de saída do nervo ótico e 

formando o periósteo dos ossos orbitais. A cápsula de Tenon é o tecido conjuntivo presente 

no exterior da esclera, à qual se une perto da junção corneoescleral, continuando-se com a 
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Figura 1 – Representação dos músculos extra 

oculares. 1. Músculo oblíquo dorsal; 2. Músc. reto 

dorsal; 3. Músc. retrator ocular; 4. Músc. reto 

medial; 5. Nervo óptico; 6. Músc. reto ventral; 7. 

Músc. oblíquo ventral. Adaptado de Dyce et al., 

2010. 

fascia dos músculos extra oculares. As bainhas dos músculos extra oculares são membranas 

densas e fibrosas ligadas a estes por trabéculas de tecido conjuntivo (Samuelson, 2013; 

Murphy et al., 2013). 

1.1.3. Músculos extra oculares 

Os músculos extra oculares são responsáveis pela suspensão do globo ocular na órbita 

e pela mobilidade ocular (Colville e Bassert, 2016). 

Podemos enumerar sete músculos extra 

oculares (figura 1): os músculos retos dorsal, 

ventral, medial e lateral, que se originam no ápex 

orbital e movimentam o olho na direção 

equivalente ao seu nome; o músculo oblíquo 

dorsal, que se origina também no ápex orbital 

(medialmente) e puxa a porção dorsal do globo 

em sentido ventral e medial; o músculo oblíquo 

ventral, com origem na margem anterolateral 

do osso palatino na parede medial da órbita e 

que movimenta o globo em sentido dorsal e medial; o músculo retrator ocular, que se origina 

no ápex orbital e retrai o globo para o interior da órbita (König e Liebich, 2011; Murphy et 

al., 2013). 

Os músculos retos dorsal, ventral e medial e o músculo oblíquo ventral são inervados 

pelo nervo oculomotor, os músculos reto lateral e retrator ocular pelo nervo abducente e o 

músculo oblíquo dorsal pelo nervo troclear (König e Liebich, 2011). 

1.1.4. Pálpebras e conjuntiva 

As pálpebras superior e inferior são finas dobras de pele contíguas com a pele da 

face. Os seus bordos livres encontram-se, formando os cantos medial e lateral do olho. A 

abertura entre elas designa-se fissura palpebral. Esta é impedida de assumir uma forma 

circular pelos ligamentos palpebrais medial e lateral, que unem os cantos à parede orbital 

(Samuelson, 2013; Murphy et al., 2013). 
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  As suas funções incluem proteção e exclusão da luz do olho, produção de parte da 

lágrima, distribuição do fluído lacrimal pela córnea e conjuntiva bulbar adjacente e remoção 

de corpos estranhos da superfície anterior do globo ocular. Possuem glândulas que lubrificam 

as suas margens e ajudam a prevenir a secreção excessiva de lágrimas (Samuelson, 2013). 

As pálpebras superior e inferior fecham-se pela contração do músculo orbicular do 

olho, localizado à volta da fissura palpebral, e abrem-se pelo relaxamento deste mesmo 

músculo em conjunto com a contração do músculo elevador palpebral superior, que se insere 

no tarsus superior (Samuelson, 2013; Murphy et al., 2013). Na pálpebra superior é possível 

encontrar uma fila de pelos que se distingue o suficiente dos restantes para se considerarem 

pestanas (cílios). A conjuntiva palpebral encontra-se separada dos músculos palpebrais por 

uma camada densa de tecido de conexão denominado tarsus. Perto das margens palpebrais 

encontram-se as glândulas de Meibomio, que contribuem para a produção do componente 

oleoso da película lacrimal (Samuelson, 2013; Murphy et al., 2013). 

A conjuntiva palpebral é o revestimento epitelial posterior das pálpebras. Conforme a 

conjuntiva se estende sobre o globo ocular passa a designar-se de conjuntiva bulbar, sendo o 

fórnix o local de união entre as duas conjuntivas (Murphy et al., 2013). Os animais com 

superfícies conjuntivais despigmentadas têm maior propensão para a irritação ocular e 

desenvolvimento de neoplasias (Martin, 2010). 

A terceira pálpebra, ou membrana nictitante, é uma prega de tecido conjuntivo 

suportada por uma cartilagem em forma de T, que se projeta desde o canto medial sobre a 

superfície anterior do globo ocular. Possui uma glândula lacrimal acessória, a glândula 

nictitante. A membrana nictitante do gato possui um movimento indireto, através da contração 

do músculo retractor ocular, com consequente movimento do globo para o interior da órbita e 

projeção da terceira pálpebra sob a córnea, e um movimento direto, aparentemente resultante 

de pequenos feixes de músculo liso unidos a esta membrana. Tem uma função de proteção do 

globo ocular (Dyce et al., 2010; Samuelson, 2013; Nuyttens e Simoens, 1995).  

 

1.1.5. Aparelho Lacrimal 

O aparelho lacrimal pode ser dividido numa componente secretora, constituída pelas 

glândulas lacrimais da órbita e das pálpebras, e numa componente excretora, onde se 
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encontram os pontos lacrimais, o canalículo lacrimal, o saco lacrimal e o ducto nasolacrimal 

(Martin, 2010).  

O excesso de fluído lacrimal é bombeado através dos pontos lacrimais (um em cada 

pálpebra, medialmente às glândulas de Meibomio), passando depois pelos canalículos 

lacrimais superior e inferior que se unem numa dilatação designada saco lacrimal, na fossa 

lacrimal do osso lacrimal. Daí, o fluído prossegue pelo ducto nasolacrimal, o qual se estende 

quase até ao fim das narinas (aproximadamente um centímetro antes do fim). É de grande 

importância o correto funcionamento deste aparelho. Um suprimento adequado de lágrimas 

(película lacrimal pré ocular) é essencial para a manutenção da integridade ótica, manutenção 

da córnea e para a normal funcionalidade do olho (Samuelson, 2013). Por outro lado, uma 

correta drenagem evita complicações como a epífora e consequentes dermatites húmidas, e 

dacriocistites (Martin, 2010). 

1.2. O globo ocular  

O globo ocular possui três túnicas: uma túnica fibrosa (mais externa) que lhe dá forma 

e o protege, constituída pela esclera e pela córnea; uma túnica vascular (de localização 

intermédia) que ajuda na nutrição do globo ocular e regula a forma do cristalino e o tamanho 

da pupila, constituída pela íris, corpo ciliar e coróide; e uma túnica nervosa (mais interna) que 

contribui para a tradução dos estímulos visuais em impulsos nervosos que possam ser 

interpretados pelo cérebro, constituída pela retina (figura 2). Estas túnicas encerram um 

espaço interno onde se encontram as câmaras do olho (anterior e posterior), o cristalino e o 

corpo ou humor vítreo (localizado atrás do cristalino) (Dyce et al., 2010; König e Liebich, 

2011). 
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Figura 2 – Representação esquemática do globo ocular, pálpebras 

e conjuntiva. Adaptado de Colville e Bassert, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Túnica fibrosa 

A esclera é a porção opaca e posterior da túnica externa, adotando uma cor branca. 

Apresenta uma área cribiforme (ventralmente ao polo mais posterior do globo ocular) pela 

qual passam as fibras do nervo óptico. Permite a fixação dos tendões dos músculos extra 

oculares. A esclera e a córnea (figura 3) unem-se numa região denominada limbo (limbus) 

(König e Liebich, 2011; Colville e Bassert, 2016). 

A córnea é uma estrutura transparente e avascular, tendo como principais funções o 

suporte do conteúdo intra-ocular, refração e transmissão da luz (Samuelson, 2013). É 

constituída por cinco camadas: o epitélio anterior, a membrana limitante anterior (também 

designada membrana de Bowman), a substância própria, a membrana limitante posterior (ou 

membrana de Descemet) e o epitélio posterior, podendo a membrana de Bowman estar 

ausente. (König e Liebich, 2011; Murphy et al., 2013). A sua nutrição é realizada pela 

permeabilidade da substância própria aos nutrientes provenientes das veias do limbo e pelo 

fluído lacrimal e humor aquoso, os quais contribuem ainda para a sua limpeza. (Dyce et al., 

2010; Murphy et al., 2013) O epitélio corneal é o mais inervado de todo o corpo (no gato, 

cerca de dezanove ramos nervosos chegam à córnea), tendo a superfície corneal várias 
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Figura 3 – Túnica fibrosa de um olho de gato, vista 

lateral. Adaptado de Colville e Bassert, 2016. 

terminações nervosas, os nervos 

ciliares, provenientes do nervo 

oftálmico do nervo trigémio, que lhe 

conferem sensibilidade significativa à 

dor, pressão e temperatura (Chan-

Ling, 1989; Watsky et al., 1995; 

Martin, 2010). 

1.2.2. Túnica vascular 

A túnica vascular média (também designada por úvea) pode ser dividida numa porção 

anterior (úvea anterior), constituída pela íris e pelo corpo ciliar, e numa porção posterior (úvea 

posterior), constituída pela coróide. A coróide encontra-se unida à esclera desde o nervo ótico 

quase até ao limbo, seguida pelo corpo ciliar que se apresenta como uma zona de 

engrossamento. Por sua vez, a íris origina-se na porção anterior do corpo ciliar e estende-se 

em direção central pela superfície anterior do cristalino (posteriormente à córnea), com uma 

abertura central: a pupila (Dyce et al., 2010; Samuelson, 2013). As funções da úvea incluem 

suprimento sanguíneo, suspensão do cristalino e regulação da sua curvatura, e controlo do 

tamanho da pupila (Dyce et al., 2010). 

A íris é responsável pela divisão da porção anterior do globo em câmara anterior e 

câmara posterior (que comunicam através da pupila) (König e Liebich, 2011). Possui uma 

zona ciliar mais periférica e uma zona pupilar mais central, unidas pelo colarete (Martin, 

2010). A sua função é o controlo da quantidade de luz que entra no segmento posterior do 

olho através da pupila (contraindo ou dilatando a mesma através das fibras dos músculos 

dilatador e esfíncter). A pigmentação da íris determina a “cor do olho” (Murphy et al., 2013; 

Colville e Bassert, 2016). Na periferia da íris encontra-se o círculo arterial maior, formado 

pelas artérias ciliares longas posteriores, do qual derivam as artérias radiais que terminam nos 

capilares perto da margem pupilar (Martin, 2010; Samuelson., 2013). A drenagem venosa é 

realizada pelas veias radiais, que desembocam nas veias coroidais anteriores, seguindo-se as 



 

8 

 

veias do vórtex (Samuelson, 2013). A inervação é feita pelos nervos ciliares curtos, que se 

originam no gânglio ciliar, e por ramos do nervo oftálmico (König e Liebich, 2011; Murphy 

et al., 2013). 

O corpo ciliar tem uma função essencial na limpeza e nutrição da córnea e do 

cristalino, participando na formação e drenagem do humor aquoso, um processo contínuo que 

origina a pressão intra-ocular, a qual confere rigidez ao olho (Samuelson, 2013). Ajuda 

também no suporte e na acomodação do cristalino, através das fibras zonulares e de fibras do 

músculo ciliar (König e Liebich, 2011; Murphy et al., 2013). O suprimento sanguíneo do 

corpo ciliar é realizado por ramos das artérias ciliares radiais, as quais se originam no círculo 

arterial maior da íris. A drenagem venosa é efetuada pelas veias coroidais e veias do vórtex 

(Murphy et al., 2013). Possui uma inervação simpática, proveniente de fibras dos nervos 

ciliares longos, e uma parassimpática, realizada por fibras dos nervos ciliares curtos, 

derivados do nervo oculomotor (König e Liebich, 2011; Samuelson, 2013). 

A coróide é composta maioritariamente por vasos sanguíneos e tecido de suporte 

pigmentado. A sua margem anterior une-se ao corpo ciliar através de uma junção designada 

ora ciliaris retinae (Murphy et al., 2013; Colville e Bassert, 2016). É uma fonte principal de 

nutrientes e oxigénio para as camadas externas da retina, participando também na drenagem 

do humor aquoso (Samuelson, 2013). A coróide também participa na dissipação de calor 

provocado pela absorção da luz (Auker et al., 1982; Parver et al., 1982). A sua rede de vasos 

sanguíneos origina-se nas artérias ciliares posteriores (curtas e longas) e, em menor 

quantidade, nas artérias ciliares anteriores, sendo estas ramos da artéria oftálmica 

(Torczynski, 1988; Dyce et al., 2010). A drenagem é realizada por veias vorticosas 

(Samuelson, 2013). Na porção dorsal da coróide encontra-se uma camada avascular e celular 

de tecido refletor, designada por tapetum lucidum, o qual reflete a luz que passou na retina 

estimulando novamente as células fotorreceptoras da mesma. Produz uma iridescência 

característica quando atingido pela luz e crê-se ser o responsável pela visão noturna (Dyce et 

al., 2010; Samuelson, 2013; Colville e Bassert, 2016). 
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Figura 4 – Fundo do olho de um gato. 

Note-se os três pares de artérias e veias 

cilioretinais, originando-se na periferia do 

disco ótico. Adaptado de Ketring e Glaze, 

2012. 

 

1.2.3. Túnica nervosa 

A retina estende-se desde a entrada do nervo ótico na coróide até à margem pupilar. 

Histologicamente divide-se em dez camadas, sendo a mais exterior o epitélio de suporte 

pigmentado e as restantes nove camadas a porção 

neurossensorial da retina. Entre as camadas da retina 

neurossensorial encontram-se as células 

fotorreceptoras: os cones, responsáveis pela acuidade 

visual e sensibilidade à cor, funcionando em condições 

de muita luz (visão diurna ou fotópica), e os 

bastonetes, que permitem a perceção de formas e 

movimentos e funcionam em condições de pouca luz 

(visão noturna ou escotópica). A retina é responsável 

por receber os estímulos luminosos externos e 

transmitir corretamente a informação para o cérebro. 

A sua nutrição é realizada essencialmente pelos seus 

capilares e pelos da coróide (Dyce et al., 2010; 

Samuelson, 2013; Colville e Bassert, 2016). 

Relativamente à sua vascularização, a retina do gato possui um padrão holangiótico, 

no qual a maior parte da retina neurossensorial recebe um suprimento sanguíneo direto. 

Podem observar-se três pares de artérias e veias cilioretinais: um dorsomedial, um 

ventromedial e um ventrolateral, que se originam na periferia do disco ótico (figura 4). 

Adicionalmente possui uma rede de capilares sanguíneos (Samuelson, 2013). 

1.2.4. Cristalino 

O cristalino é uma estrutura transparente, avascular e biconvexa que se situa por trás 

da íris, estando suspenso por fibras zonulares entre a sua cápsula e o corpo ciliar. Funciona 

como uma lente de focagem da luz que chega à retina, tornando as imagens produzidas mais 

nítidas. Possui a capacidade de alterar a sua forma, ou seja, capacidade de acomodação, 

graças à elasticidade da sua cápsula, através da contração/ relaxamento dos músculos do 

corpo ciliar, o que reduz/ aumenta a tensão nas fibras zonulares do cristalino (aumentando e 
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diminuindo o poder dióptrico). A sua nutrição e limpeza são realizadas pelo humor aquoso e 

pelo humor vítreo (Martin, 2010; Murphy et al., 2013). 

1.3. Nervo ótico 

O nervo ótico possui uma região intra-ocular, uma intra-orbital, uma intra-canalicular 

e uma intra-craniana. Estende-se desde o quiasma ótico até ao globo ocular, passando pelo 

canal ótico e pela órbita. No globo ocular passa pela esclera, a coróide e termina no disco 

ótico, sendo formado pelos axónios das células ganglionares da retina (Brooks, 1999). 

As estruturas anatómicas apresentadas são passíveis de desenvolverem neoplasias ou 

serem atingidas por metástases de tumores originários do restante organismo. Seguidamente 

serão apresentadas algumas dessas neoplasias e a sua abordagem clínica. 
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2. Neoplasias oculares e perioculares 

2.1. Introdução 

O globo ocular e os seus anexos estão suscetíveis ao desenvolvimento de neoplasias 

primárias e secundárias, cujo aspeto clínico varia de acordo com o tecido ocular afetado. As 

neoplasias primárias originam-se no olho, enquanto as secundárias são a expressão de 

tumores originários de outros tecidos, que metastizam e chegam ao olho pelo sistema vascular 

ou pelo tecido adjacente (Conceição et al., 2010; Stiles, 2013). 

Na abordagem destas neoplasias há que salientar a importância de um correto exame 

físico e de um exame oftalmológico detalhado. Poderão ser também necessários exames 

complementares como uma análise hematológica, uma bioquímica sérica, radiografias 

torácicas e abdominais, ecografias abdominais, uma ressonância magnética e/ou tomografia 

computorizada, uma análise histológica, entre outros. Em suma, é de extrema importância um 

diagnóstico o mais preciso possível, para que se possa estabelecer um plano de tratamento 

adequado a cada animal e, sempre que possível, se possa estabelecer um prognóstico perante 

o tutor. 

Os tumores oculares e perioculares constituem uma ameaça à capacidade visual do 

animal (podendo conduzir a uma enucleação), à sua qualidade de vida, aparência e 

sobrevivência (Miller e Dubielzig, 2013). De seguida serão abordadas algumas das neoplasias 

que podem afetar o olho do gato, a sua apresentação clínica e os tratamentos que se podem 

instituir em cada uma delas. 

2.2. Órbita 

2.2.1. Incidência e patologia 

Os tumores retrobulbares são raros nos gatos, podendo originar-se em qualquer tecido 

orbital. Podem ser tumores primários ou uma extensão de tumores dos tecidos adjacentes ou 

metástases de outros locais. Não existe uma predisposição exata relativamente ao sexo ou à 

raça do animal, no entanto sabe-se que estas neoplasias afetam mais animais geriátricos 

(Attali-Soussay e colaboradores reportaram uma média de idade de doze anos e meio). Mais 

de 90% destes tumores são malignos e a maioria são de origem epitelial (Attali-Soussay, 

2001; Miller e Dubielzig, 2013; Stiles, 2013). Alguns dos tumores que podem afetar a órbita 
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Figura 5 – Linfoma retrobulbar. Note-se a 

exoftalmia, protusão da membrana nictitante, 

conjuntiva hiperémica e a ligeira opacidade 

da córnea. Fotografia gentilmente cedida por 

Dr. Hugo Vilhena, HVBV. 

são o carcinoma de células escamosas (o mais frequente), o linfoma, o melanoma, o 

linfossarcoma e o fibrossarcoma. Descritos com menor frequência estão o hemangioma, o 

condroma, o meningioma, o plasmocitoma e o osteossarcoma (Miller e Dubielzig, 2007; 

Conceição et al., 2010). 

2.2.2. História e sinais clínicos  

Os sinais clínicos mais comuns incluem 

exoftalmia progressiva, uma conjuntiva 

hiperémica, protusão da membrana nictitante, 

queratite por exposição, desvio do globo ocular 

e dificuldade na retropulsão do mesmo e 

edema periocular (figura 5). Em casos menos 

comuns pode ocorrer enoftalmia, quando a 

massa tumoral se localiza anteriormente ao 

equador do globo ocular. Pode ainda observar-se 

epífora (secundária à obstrução do ducto 

nasolacrimal), massas orbitais palpáveis após 

enucleação e dor orbital (Attali-Soussay, 2001; Morris e Dobson, 2001; Miller e Dubielzig, 

2013; Miller, 2013). Sendo o sinal clínico mais comum a exoftalmia, e sendo esta muitas 

vezes confundida com buftalmia na prática clínica, é importante diferenciar uma neoplasia de 

um glaucoma (Conceição et al., 2010). Para tal, realiza-se uma medição do diâmetro da 

córnea e da pressão intra-ocular. No glaucoma estes valores estão aumentados, enquanto na 

exoftalmia por possível neoplasia se encontram normais (Miller e Dubielzig, 2013; Miller, 

2013). 

2.2.3. Diagnóstico 

As neoplasias orbitais podem ser confundidas com doenças inflamatórias não 

neoplásicas, pelo que se deve tentar diferenciar as duas situações. De uma forma geral, uma 

exoftalmia progressiva com dor reduzida ou ausência de dor é sugestiva de neoplasia, 

enquanto um processo inflamatório se manifesta em dor ao tentar abrir a boca do animal 

(Martin, 2010; Miller e Dubielzig, 2013). 
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Figura 6 – Imagem ecográfica de uma massa 

retrobulbar (linfoma). Imagem gentilmente cedida 

pelo HVBV. 

A localização da neoplasia pode ser determinada através de um exame físico 

minucioso, que inclua retropulsão do globo ocular, exame da cavidade oral com observação a 

nível caudal ao último molar, determinação da direção do desvio do globo ocular e palpação 

profunda da órbita (Martin, 2010; Miller e Dubielzig, 2013). Adicionalmente, deve recorrer-

se a exames complementares como a radiografia cranial e torácica, ecografia ocular, citologia 

dos linfonodos regionais, caracterização histológica de citologias por aspiração com agulha 

fina, ressonância magnética e tomografia computorizada (Miller e Dubielzig, 2013). 

A radiografia cranial permite verificar se já existe lise óssea e se a neoplasia teve a sua 

origem no seio nasal ou no seio frontal (cuja opacificação é altamente sugestiva de neoplasia) 

(Dennis, 2000; Martin, 2010). É importante que se realizem várias projeções: dorsoventral, 

rostrocaudal e dorsoventral intra-oral. Porém possui algumas limitações, como uma fraca 

resolução de contraste dos tecidos moles da 

órbita, sobreposição das estruturas ósseas, 

impossibilidade de definir a extensão exata 

da massa neoplásica e a sua etiologia 

precisa. Por sua vez, a ecografia ocular em 

modo B, embora bastante útil na 

investigação de doenças orbitais e na 

deteção de massas orbitais (figura 6), nem 

sempre permite saber o tecido de origem e a 

etiologia da neoplasia, e apresenta 

limitações no exame de estruturas 

adjacentes devido às margens ósseas da 

órbita. A tomografia computorizada e a ressonância magnética são as técnicas de imagem de 

eleição devido à sua captação de imagens em corte transversal, à sua superior resolução de 

contraste de tecidos e capacidade de obter imagens das cavidades nasais e craniais adjacentes. 

Permitem uma determinação mais precisa da extensão do tumor, ajudando na decisão da 

terapia a instituir, isto é, se é ou não benéfico para o animal ser submetido a uma excisão 

cirúrgica da neoplasia (Dennis, 2000; Miller e Dubielzig, 2013). Num estudo realizado por R. 

Dennis, é sugerido um protocolo de diagnóstico por imagem no caso de doença orbital, que se 

inicia com a ecografia ocular e mediante ausência de alterações nesta se avança para 

radiografia torácica e posterior ressonância magnética e/ou tomografia computorizada, por 
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forma a distinguir um processo inflamatório de uma massa neoplásica e definir a extensão da 

mesma. Sempre que se suspeite de neoplasia é essencial proceder a uma radiografia torácica 

para descartar possíveis metástases (Dennis, 2000). 

O diagnóstico definitivo é muitas vezes possível pela caracterização histológica de 

citologias por aspiração com agulha fina, que devem ser realizadas quando se conhece a 

localização da massa, pela cavidade oral ou através da pele sob a órbita, sendo ecoguiadas 

sempre que necessário. O principal cuidado a ter nesta técnica é evitar o globo ocular, as 

principais veias orbitais e o nervo ótico. Quando a aspiração por agulha fina não permite um 

diagnóstico (caso comum nos carcinomas de células escamosas), recorre-se a uma biopsia 

excisional e/ou a uma orbitotomia exploratória com biopsia (Martin, 2010; Miller e Dubielzig, 

2013). 

2.2.4. Tratamento 

As neoplasias primárias onde não ocorra envolvimento dos linfonodos regionais nem 

desenvolvimento de metástases são geralmente encaminhadas para remoção cirúrgica. 

Quando as massas neoplásicas são pequenas e encapsuladas, e em casos onde a preservação 

do globo ocular sem dor e da capacidade visual sejam uma possibilidade pode recorrer-se a 

técnicas de orbitotomia transconjuntival ou transpalpebral (úteis em massas na porção anterior 

da órbita) (O’Brien, 1996; Gelatt e Gelatt, 2011; Miller e Dubielzig, 2013). Na maioria dos 

casos em que não exista invasão óssea e não seja possível preservar o globo ocular, a técnica 

de eleição é a exenteração (remoção de todos os tecidos contidos na órbita). Quando o tumor 

já invadiu os ossos periorbitais, está indicada uma orbitectomia parcial ou total, dependendo 

da extensão do mesmo. Estas técnicas envolvem a remoção de todos os tecidos orbitais e de 

estruturas adjacentes, como os ossos periorbitais, seios, estruturas nasais e orais, chegando a 

ser necessária a excisão dos músculos temporal e masséter (Gelatt e Gelatt, 2011; Miller e 

Dubielzig, 2013).  

A eficácia da quimioterapia e da radioterapia em tumores da órbita ainda não está bem 

definida. Em tumores com forte potencial para metastizar, estas terapias são utilizadas em 

conjunto com a remoção cirúrgica, como é o caso do osteossarcoma (O’Brien, 1996). No caso 

do linfoma a quimioterapia pode ser bem sucedida (Miller e Dubielzig, 2013). No carcinoma 

de células escamosas, está descrito o uso de crioterapia em lesões com largura inferior a 
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quatro milímetros, e cirurgia seguida de radioterapia em lesões maiores ou invasivas 

(Goldstein, 1976, citado por O’Brien, 1996; Postorino-Reeves, 1993, citado por O’Brien, 

1996). 

2.2.5. Prognóstico 

A maioria dos tumores da órbita tem um mau prognóstico com tratamento 

conservativo (Kern, 1985; Gilger et al, 1992). Alguns dos indicadores de mau prognóstico são 

a visualização de envolvimento ósseo nas radiografias, a idade avançada do animal e o grau 

de malignidade do tumor (sendo um dos indicadores de malignidade a presença de osteólise e 

extensão de tecido neoplásico para além da órbita na ressonância magnética) (Dennis, 2000; 

Attali-Soussay et al, 2001; Miller e Dubielzig, 2013). A reincidência no local de origem e o 

envolvimento de estruturas adjacentes e locais mais afastados são comuns (Miller e 

Dubielzig, 2013). 

Contudo, num estudo realizado em 1996 mais de 50% dos pacientes submetidos a 

orbitectomia total (com ou sem quimioterapia ou radioterapia) mantiveram-se livres de 

doença por mais de um ano e a taxa de sobrevivência no primeiro ano foi de 70% (O’Brien, 

1996). Outro estudo apresentou um tempo médio de sobrevivência de apenas 4.3 meses em 

gatos tratados com radioterapia, quimioterapia ou cirurgia com excisão dos ossos orbitais 

afetados (Gilger et al, 1992). 

2.3. Pálpebras e Conjuntiva 

2.3.1. Incidência e patologia 

Os tumores das pálpebras (superior e inferior) são menos comuns no gato 

comparativamente com o cão, mas têm maior probabilidade de serem malignos. A sua 

prevalência aumenta com o aumento da idade do animal (são mais frequentes em gatos com 

mais de dez anos), porém não estão definidas predisposições quanto ao género e à raça 

(McLaughlin et al., 1993, citado por Miller e Dubielzig, 2013; Mclaughlin et al., citado por 

Aquino, 2007; Stiles, 2013).  
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Figura 7 – Tumor da bainha do nervo 

periférico, distorcendo a pálpebra 

inferior. Adaptado de Ketring e Glaze, 

2012. 

Um estudo retrospetivo realizado em 2009 refere 

oito tipos de tumores passíveis de afetar as pálpebras no 

gato: carcinoma de células escamosas, mastocitoma, 

hemangiossarcoma, adenocarcinoma, linfoma, 

hidrocistoma apócrino, hemangioma e tumor da bainha 

do nervo periférico (figura 7). O tumor mais frequente é 

o carcinoma de células escamosas, o qual tem uma 

predileção para a pálpebra inferior e o canto medial do 

olho e tecidos pouco pigmentados ou não pigmentados, 

afetando particularmente os gatos brancos. Alguns dos 

fatores de risco para o desenvolvimento deste tumor são 

exposição contínua a luz ultravioleta, ausência de 

pigmento cutâneo e/ou conjuntival e irritação crónica da superfície ocular. O carcinoma de 

células escamosas pode atingir os linfonodos numa fase avançada da neoplasia, porém as 

metástases em localizações mais distantes são incomuns (Hardman e Stanley, 2001; Newkirk 

e Rohrbach, 2009; Maggs, 2013; Miller e Dubielzig, 2013). 

As neoplasias da terceira pálpebra (ou membrana nictitante) e da conjuntiva são raras, 

e incluem o melanoma, linfossarcoma e linfoma, fibrossarcoma, mastocitoma, 

hemangiossarcoma e adenocarcinoma. O carcinoma de células escamosas também afeta estas 

estruturas, mas parece estar mais associado a uma extensão deste tumor nas pálpebras 

superior e inferior (Multari et al., 2002; Newkirk e Rohrbach, 2009; Stiles, 2013). Porém, 

quando se origina na terceira pálpebra, pode invadir mais rapidamente a órbita do que o 

carcinoma de células escamosas da córnea, das pálpebras superior e inferior (Miller e 

Dubielzig, 2013). O melanoma da conjuntiva aparece com mais frequência na conjuntiva 

bulbar, estendendo-se aos tecidos orbitais (Schobert et al., 2010). Os tumores vasculares de 

origem endotelial, como é o caso do hemangiossarcoma, são raros nos gatos e acredita-se que 

a radiação ultravioleta seja um importante fator de risco para o seu desenvolvimento (Pirie e 

Dubielzig, 2006). 

2.3.2. História e sinais clínicos 

Alguns dos sinais clínicos destas neoplasias são epífora, corrimento ocular 

mucopurulento, aumento da injeção vascular na conjuntiva, protusão da terceira pálpebra, 
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Figura 8 – Carcinoma de células escamosas na 

pálpebra inferior de um gato de pêlo branco. Note-

se a superfície crostosa e a elevação das lesões. 

Fotografia gentilmente cedida por Dr. Hugo 

Vilhena, HVBV. 

ulceração e espessamento. Tumores em fases avançadas podem conduzir a uma exoftalmia ou 

enoftalmia, caso ocorra invasão da órbita (Miller e Dubielzig, 2013). 

O carcinoma de células escamosas aparece, 

clinicamente, como uma lesão ulcerada, 

ligeiramente elevada ou deprimida, com 

uma superfície idêntica a uma crosta (figura 

8), podendo também apresentar-se áspera e 

de cor rosa avermelhado (McLaughlin et al., 

1983, citado por Stiles, 2013; Stiles, 2013). 

O mastocitoma pode apresentar uma massa 

única ou múltiplas lesões, de aparência 

variável. Podem ser elevadas, ulceradas, bem 

circunscritas ou não, com localização na 

derme, epiderme ou subcutânea (Stiles, 

2013). O hemangiossarcoma clinicamente apresenta-se como nódulos superficiais, de cor 

vermelha a castanha, exofíticos, lisos ou multilobulados, de distribuição focal (Pirie e 

Dubielzig, 2006). 

2.3.3. Diagnóstico 

Na determinação da extensão das massas na conjuntiva (quer bulbar, quer palpebral) 

procede-se à eversão da pálpebra afetada, bem como a uma palpação cuidadosa da lesão, 

inserindo um dedo com lubrificante no fundo de saco conjuntival. Esta palpação ajuda ainda a 

determinar se há ou não envolvimento ósseo. Relativamente às massas palpebrais de pequenas 

dimensões, o melhor meio de diagnóstico (e tratamento) é a biopsia excisional. No caso de 

tumores maiores utiliza-se a aspiração por agulha fina ou biopsias incisionais, que ajudarão 

também na escolha do tratamento e na determinação de um prognóstico. Por vezes são 

necessários outros exames complementares para ajudar na localização ou na avaliação do 

estádio de tumores potencialmente malignos, como é o caso do carcinoma de células 

escamosas, do mastocitoma, do adenocarcinoma da terceira pálpebra e do melanoma 

conjuntival. Estes exames incluem: radiografias ao crânio e tórax, ecografia orbital, 

tomografia computorizada, ressonância magnética e citologia dos linfonodos regionais (Miller 

e Dubielzig, 2013). 
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2.3.4. Tratamento 

A escolha do tratamento é influenciada pelo tipo de tumor, a sua localização, tamanho 

e extensão, se a capacidade visual pode ser mantida ou não, o tempo de vida expectável para o 

animal, o grau de desconforto criado pela lesão, preservação da estrutura e função das 

pálpebras e a capacidade económica do tutor. A remoção da neoplasia está indicada quando 

esta tem um rápido crescimento, está ulcerada, provoca irritação na superfície ocular, não 

permite o normal funcionamento das pálpebras, quando o tutor deseja a sua remoção (e esta é 

possível) ou por motivos estéticos (Aquino, 2007; Miller e Dubielzig, 2013). Além da 

remoção cirúrgica, outras terapias podem ser implementadas (quer quando a remoção não é 

completa, quer para diminuir a taxa de recorrência), como a crioterapia, hipertermia, 

imunoterapia, radioterapia, quimioterapia intra lesional e terapia fotodinâmica (Maggs, 2013). 

A excisão completa está recomendada em todos os tumores palpebrais (Newkirk e 

Rohrbach, 2009). De uma forma geral é possível remover até um terço da margem palpebral 

sem que ocorra uma alteração significativa na estrutura da pálpebra resultante. Porém, isto 

pode variar com a raça e conformação do próprio animal (Bedford, 1991; Willis e Wilkie, 

2001; Aquino 2007). As vantagens da excisão cirúrgica incluem a capacidade de alcançar 

uma cura, a ausência de imunossupressão, e uma eficácia superior àquela atingida pela 

quimioterapia e radiação em tumores de maiores dimensões. As desvantagens envolvem os 

riscos associados com a anestesia geral e possíveis complicações cirúrgicas, como a alteração 

da estrutura e funcionamento normais das pálpebras, que podem resultar numa exposição 

excessiva da córnea, irritação e ulceração. Nas excisões mais simples pode usar-se uma 

excisão de espessura parcial, excisão de espessura total (ou técnica em “V”) ou o método dos 

quatro lados (figura 9). Este último permite melhores resultados do que a técnica em “V”, ao 

criar uma superfície maior para distribuir a tensão associada com a aposição da lesão. Se a 

excisão da massa palpebral requer uma maior resseção da margem palpebral (superior a um 

terço), é necessário proceder à restauração da mesma, isto é, fazer uma blefaroplastia 

reconstrutiva (Aquino, 2007; Gelatt e Gelatt, 2011). 
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Figura 9 – Representação esquemática da excisão palpebral utilizando o método dos 

quatro lados. À esquerda observa-se excisão da massa palpebral criando um defeito 

cirúrgico com quatro lados. À direita observam-se duas camadas de suturas para 

encerrar o defeito. Adaptado de Gelatt e Gelatt, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

A criocirurgia deve ser considerada em casos de elevado risco anestésico, em tumores 

recorrentes, em casos onde a remoção cirúrgica seja difícil ou em conjunto com uma redução 

cirúrgica do tamanho da massa. Deve ser usada com precaução, devido aos efeitos 

secundários que dela podem advir (inflamação, necrose dos tecidos, formação de escaras e 

despigmentação) e porque o seu uso intensivo pode conduzir a deformações das margens 

palpebrais (Holmberg e Withrow, 1979; Fretz e Holmberg, 1980; Withrow, 1980; Krohne, 

2002). 

  O carcinoma de células escamosas, sempre que possível, deve ser removido 

cirurgicamente com margens amplas à volta da lesão. Dependendo do tamanho do tumor, 

pode ser necessária uma blefaroplastia para salvaguardar a função correta das pálpebras. Se a 

excisão completa não for possível, deve recorrer-se a terapias adjuvantes, como a crioterapia e 

a radioterapia (Maggs, 2013). Hardman e Stanley descrevem o uso de gama radioterapia 

intersticial (ou braquiterapia) com sementes de ouro-198 radioativas em lesões de grandes 

dimensões, permitindo salvar o globo ocular, manter uma aparência estética após tratamento e 

evitando de forma mais eficaz a recorrência do tumor (Hardman e Stanley, 2001). Por sua 

vez, Spugnini e colaboradores, em 2007 sugeriram um protocolo de eletroquimioterapia, 

utilizando como fármacos a hialuronidase (permite uma distribuição uniforme do 

quimioterápico), lidocaína (para reduzir o desconforto) e bleomicina (quimioterápico) 

(Spugnini et al., 2009). Num estudo mais recente, é sugerido o uso de inibidores seletivos da 

isoenzima ciclo-oxigenase 2 em estratégias de tratamento e prevenção do carcinoma de 

células escamosas (Millanta et al., 2016). 
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No caso do mastocitoma, a excisão cirúrgica parece ser efetiva quando a lesão é única, 

com ou sem terapia adjuvante, apresentando uma baixa recorrência. Quando o animal 

apresenta múltiplas lesões ou metástases deve receber quimioterapia ou radioterapia após 

cirurgia. Num estudo publicado em 2008, Rassnick e colaboradores mencionam uma resposta 

de aproximadamente 40% à quimioterapia com lomustina, com poucos efeitos secundários. A 

radioterapia com Strondium-90 pode ser benéfica em casos onde as margens cirúrgicas não se 

consigam atingir completamente, diminuindo a taxa de recorrência local (Montgomery et al., 

2010, Rassnick et al., 2008). 

Relativamente ao melanoma e hemangiossarcoma, o tratamento de eleição é a excisão 

cirúrgica, obtendo margens amplas, seguida de crioterapia (Pirie e Dubielzig, 2006; Payen et 

al., 2008). 

2.3.5. Prognóstico 

Os tumores palpebrais em gatos são maioritariamente malignos e ainda não existe uma 

correlação clara entre os achados histológicos e o prognóstico (Miller e Dubielzig, 2013). 

Porém, Newkirk e Rohrbach sugerem um prognóstico mais favorável em mastocitomas, 

mesmo sem excisão cirúrgica completa, um prognóstico favorável nos hemangiossarcomas e 

hidrocistomas apócrinos quando a excisão é completa e um prognóstico reservado em casos 

de linfoma, adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas e tumor da bainha do nervo 

periférico (Newkirk e Rohrbach, 2009). No seu estudo, Hartley e Ladlow também reportaram 

um prognóstico favorável para o hemangiossarcoma palpebral após cirurgia agressiva 

(Hartley e Ladlow, 2006). No hemangiossarcoma conjuntival e da terceira pálpebra está 

igualmente descrito um prognóstico favorável após excisão cirúrgica completa (que pode ser 

curativa), mas não se exclui a possibilidade de recorrências (Multari et al., 2002; Pirie e 

Dubielzig, 2006). Por sua vez, o melanoma conjuntival possui um prognóstico reservado, com 

propensão para recorrências (Schobert et al., 2010). 

2.4. Córnea e Esclera 

2.4.1. Incidência e patologia 

As neoplasias primárias da córnea e esclera são incomuns. Alguns dos tumores 

descritos incluem melanoma, melanocitoma, hemangioma, hemangiossarcoma, fibrossarcoma 

e carcinoma de células escamosas. A maioria dos tumores origina-se na zona do limbo 
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Figura 10 – Fibrossarcoma da córnea no 

olho esquerdo de um gato. Observa-se uma 

massa exofítica, de cor rosa, rodeada por 

fibrose, com vasos sanguíneos originários do 

limbo dorsolateral. Adaptado de Strong et 

al., 2016. 

(Martin, 2010; Miller e Dubielzig, 2013; Strong et al., 2016). Existem vários casos de 

tumores encontrados na córnea, mas que são 

extensão de tumores intra-oculares e 

perioculares. O tumor primário da córnea mais 

comum é o carcinoma de células escamosas, o 

qual pode subsequentemente invadir a túnica 

fibrosa do olho, embora na maioria das vezes 

invada a órbita (Cazalot et al., 2011; Stiles, 

2013). O primeiro caso de um gato com 

carcinoma de células escamosas e hemangioma 

primário da córnea foi descrito em 2010, 

seguindo-se um hemangiossarcoma em 2011 

(Perlmann et al., 2010; Cazalot et al., 2011). Já em 2013 foi descrito o primeiro caso de um 

gato com carcinoma de células escamosas com origem no limbo e extensão sob a córnea, e em 

2016 reportou-se o primeiro fibrossarcoma primário da córnea num gato (figura 10) (Scurrell 

et al., 2013; Strong et al., 2016). O melanoma do limbo é o tumor primário que mais 

comummente afeta a esclera, e apresenta um crescimento lento, é bem circunscrito e tem 

frequentemente um comportamento benigno (Diters et al., 1983; Roels e Ducatelle, 1998). 

2.4.2. História e sinais clínicos 

Os sinais clínicos mais comuns podem incluir: epífora, corrimento ocular 

mucopurulento, neovascularização ou pigmentação da córnea, rugosidade ou ulceração da 

córnea, queratite crónica, blefarospasmo. No carcinoma de células escamosas é possível 

observar-se um engrossamento local da superfície ocular, lesões ulceradas e de coloração rosa 

avermelhada, enquanto no melanoma do limbo e melanoma epibulbar observam-se lesões de 

pigmentação escura (Kanai et al., 2006; Plummer et al., 2008; Perlmann et al., 2010; Cazalot 

et al., 2011; Scurrell et al., 2013; Miller e Dubielzig, 2013). 

2.4.3. Diagnóstico 

Na abordagem a estas lesões deve realizar-se um teste de fluoresceína, uma ecografia 

ocular (para avaliar a extensão do tumor), realizar uma biopsia excisional em massas de 

tamanho reduzido, optar pela biopsia incisional ou aspiração por agulha fina em massas de 



 

22 

 

maiores dimensões ou mesmo a enucleação seguida de análise histopatológica. 

Adicionalmente, é importante realizar radiografias torácicas e ecografia abdominal para 

descartar a presença de metástases (Plummer et al., 2008; Scurrell et al., 2013; Miller e 

Dubielzig, 2013). 

2.4.4. Tratamento 

Tal como nos tumores palpebrais e da conjuntiva, a terapia para os tumores da córnea 

e da esclera deve ser escolhida de acordo com o tipo de tumor, o seu tamanho, extensão, se é 

possível salvar o globo ocular e a capacidade visual, o grau de desconforto do animal e as 

limitações económicas do tutor (Miller e Dubielzig, 2013). 

A queratectomia superficial e a excisão de espessura parcial da esclera são tratamentos 

de preferência para alguns tumores de córnea e esclera, embora outros necessitem de uma 

resseção de espessura total. Quando o defeito resultante excede os dois terços do estroma 

corneal ou da espessura da esclera devem aplicar-se enxertos de tecido autólogo ou 

aloenxertos de forma a manter a integridade da estrutura ocular (Gelatt e Gelatt, 2011; Miller 

e Dubielzig, 2013). No melanoma do limbo em que não se verifique invasão intra-ocular ou o 

tumor é pequeno, alguns autores recomendam apenas monitorização periódica, enquanto 

outros referem o recurso à fotocoagulação a laser, crioterapia, ou a combinação destas duas 

após resseção cirúrgica (Sullivan et al., 1996; Roels e Ducatelle, 1998). Relativamente ao 

hemangiossarcoma da córnea, Cazalot e colaboradores referem que a enucleação por si só 

pode ser curativa (Cazalot et al., 2011). 

2.4.5. Prognóstico 

O hemangiossarcoma aparenta ter um prognóstico favorável no caso de enucleação e o 

melanoma do limbo tem sido descrito como benigno na maioria dos casos (Patnaik e Mooney, 

1988; Sullivan et al., 1996; Cazalot et al., 2011). O carcinoma de células escamosas é 

localmente invasivo e com grande predisposição para recorrências, porém uma abordagem 

cirúrgica agressiva pode aumentar o tempo de sobrevivência do animal sem reaparecimento 

do tumor (Perlmann et al., 2010; Scurrell et al., 2013). 
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Figura 11 – Área de hiperpigmentação na íris do 

olho esquerdo de um gato (seta). Fotografia 

gentilmente cedida por Dr. Hugo Vilhena, HVBV. 

2.5. Úvea 

2.5.1. Incidência e patologia 

Os tumores da úvea na espécie felina podem ser primários e secundários, afetando 

mais comummente a úvea anterior do que a úvea posterior. O diagnóstico precoce é 

fundamental pois os tumores primários malignos são localmente invasivos e têm um grande 

potencial metastásico (Stiles, 2013). 

Os melanomas na úvea anterior (como por exemplo o melanoma difuso da íris) são o 

tumor primário intra-ocular mais 

comum nos gatos, constituindo 49% 

dos tumores felinos submetidos na 

base do Comparative Ocular 

Pathology Laboratory of Wisconsin 

(COPLOW). Aquando do diagnóstico, 

a maioria dos animais tem mais de 

nove anos (embora o período de 

pródromo possa ser longo), não havendo 

predisposição de género nem de raça 

(Duncan e Peiffer, 1991, citado por Kalishman et al., 1998; Kalishman et al., 1998). 

Inicialmente, o tumor aparece como áreas de hiperpigmentação na superfície da íris (figura 

11), podendo assim continuar durante meses a anos sem evoluir nem afetar a saúde ou 

capacidade visual do animal. Uma vez progredindo, o olho deve ser enucleado, existindo uma 

forte probabilidade de desenvolvimento de metástases entre um a três anos mais tarde, 

normalmente no fígado e nos pulmões (Patnaik e Mooney, 1988; Duncan e Peiffer, 1991, 

citado por Kalishman et al., 1998; Kalishman et al., 1998; Stiles, em Gelatt et al., 2013). Um 

estudo publicado em 2010 descreve a afeção de ossos longos com metástases originárias de 

um melanoma na úvea (Planellas et al., 2010). 

Embora o melanoma intra-ocular afete mais frequentemente a íris e o corpo ciliar, 

existem alguns casos na literatura de melanomas e melanocitomas com origem na coróide. 

Harris e Dubielzig reportaram dois casos de melanoma da coróide com envolvimento da úvea 

anterior, Semin e colaboradores referem no seu artigo um melanocitoma primário da coróide e 
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Bourguet e colaboradores mencionam um melanoma primário da coróide sem envolvimento 

da íris (Harris e Dubielzig, 1999; Semin et al., 2011; Bourguet et al., 2015). 

O segundo tumor primário intra-ocular mais frequente é o sarcoma pós – traumático, 

constituindo 8% dos tumores felinos na base COPLOW. Podemos subdividi-lo em três classes 

morfológicas: sarcoma de células fusiformes (o mais comum), sarcoma de células redondas e 

osteossarcoma/ condrossarcoma. Animais entre sete e quinze anos são os mais afetados, sendo 

a maioria machos (quer inteiros, quer castrados) e o período de latência após o trauma é em 

média cinco anos. Os fatores de risco incluem uveíte crónica, lesões no cristalino, cirurgia 

intra-ocular e injeções de gentamicina para destruição do corpo ciliar em casos de glaucoma 

avançado. O sarcoma pós – traumático tende a circundar a coróide e infiltrar rapidamente a 

retina e o nervo ótico (Peiffer et al., 1988; Dubielzig et al., 1990; Hakansson et al., 1990, 

citado por Miller e Dubielzig, 2013; Miller e Dubielzig, 2013; Stiles, 2013). 

Outros tumores passíveis de serem encontrados na úvea compreendem o adenoma e 

adenocarcinoma primário do corpo ciliar, ambos incomuns, de crescimento lento e raramente 

invadindo a esclera. Podem ainda encontrar-se metástases de outros tumores, sendo o 

linfossarcoma o mais comum e sendo o seu envolvimento ocular um sinal de doença 

multicêntrica (Peiffer, 1983; Stiles, 2013). Por último, temos o tumor da bainha do nervo 

periférico, reportado em 2010 pela primeira vez na úvea anterior (Evans et al., 2010). 

2.5.2. História e sinais clínicos 

O melanoma difuso da íris tipicamente tem a sua origem na superfície anterior da íris, 

produzindo áreas multifocais de hiperpigmentação, visíveis ao exame oftalmológico, embora 

por vezes também possam visualizar-se nódulos de pigmento ou massas amelanóticas. Outros 

sinais clínicos incluem o glaucoma secundário, uveíte ou endoftalmite por necrose tumoral, 

opacidade da córnea, hifema e mesmo alteração na forma e mobilidade da pupila (devido ao 

engrossamento da íris). A hiperpigmentação difusa em conjunto com o glaucoma secundário 

pode ser confundida com uma uveíte anterior com hiperpigmentação da íris (Miller e 

Dubielzig, 2013; Stiles, em Gelatt et al., 2013; Miller, 2013). 

A maioria dos gatos com sarcomas oculares primários tem um historial de trauma, o 

qual lesiona o cristalino ou outras estruturas intra-oculares. Os sinais clínicos são uveíte 

crónica que responde mal ao tratamento convencional, glaucoma com buftalmia, hemorragia 
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intra-ocular, um olho anteriormente com phthisis bulbi que começa a aumentar de tamanho e, 

ainda, massas (massa única ou múltiplas) brancas a rosadas (Miller, 2013; Stiles, 2013). O 

condrossarcoma intra-ocular pode manifestar-se como massas solitárias, bem demarcadas ou 

como lesões floculares e coalescentes (Beckwith-Cohen et al., 2014). 

Relativamente ao adenoma e adenocarcinoma do corpo ciliar, estes surgem como 

massas despigmentadas dentro da pupila ou na raiz da íris, frequentemente conduzindo a 

glaucoma secundário (Stiles, 2013). 

A manifestação ocular do linfossarcoma reproduz-se numa massa rosa a branca na 

câmara anterior ou dentro da úvea anterior. Podem estar presentes sinais de inflamação como 

miose, diminuição da pressão intra-ocular, aqueous flare, precipitados queráticos e hipopion. 

A obstrução das vias de drenagem do humor aquoso por metástases pode conduzir a glaucoma 

secundário (Stiles, 2013). 

2.5.3. Diagnóstico 

O diagnóstico clínico do melanoma implica uma demonstração da progressão da lesão 

e aumento da espessura da íris ou irregularidades na superfície da íris ou na pupila. O valor 

diagnóstico (e prognóstico) da aspiração por agulha fina da superfície da íris ou biopsias de 

íris ainda não está bem estabelecido (Miller e Dubielzig, 2013). 

No sarcoma pós – traumático, uma avaliação intra-ocular completa é várias vezes 

dificultada ou mesmo impossível devido ao edema corneal e presença de massas na câmara 

anterior. Considerando a possibilidade de formação de osso e cartilagem dentro deste tumor, a 

ecografia ocular e a radiografia podem ser úteis (Stiles, 2013). 

O linfossarcoma intra-ocular é diagnosticado por avaliação das células contidas na 

lesão, sendo a citologia do humor aquoso o exame mais indicado. A histopatologia dos olhos 

afetados normalmente revela um envolvimento de toda a úvea (Stiles, 2013). 

2.5.4. Tratamento 

No tratamento do melanoma difuso da íris continua a ser um dilema decidir quando se 

avança para a enucleação. Alguns autores consideram que a enucleação deve ser feita o mais 

cedo possível para aumentar o tempo de sobrevivência do animal, enquanto outros sugerem 

que quando se obtém um diagnóstico já existem metástases (Patnaik e Mooney, 1988; Duncan 
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e Peiffer, 1991, citado por Kalishman et al., 1998). Frequentemente a enucleação realiza-se 

quando as áreas de hiperpigmentação aumentam progressivamente e acabam por afetar toda a 

superfície da íris, quando há presença de massas pigmentadas no ângulo iridocorneal, quando 

a pupila está distorcida, existe suspeita de invasão do corpo ciliar ou da esclera, quando 

ocorre uveíte ou quando o glaucoma está iminente. Quando as lesões apresentam uma 

progressão lenta ou estão estagnadas, aconselha-se simplesmente a sua monitorização regular, 

idealmente com recurso à fotografia para posteriores comparações. Por último, pode também 

optar-se pela fotoablação a laser de diodo para o tratamento de massas pequenas. Contudo 

esta terapia ainda não está bem estudada, não havendo informações sobre a sua capacidade em 

prevenir a progressão do tumor (Miller e Dubielzig, 2013; Stiles, 2013). 

Quanto ao sarcoma pós – traumático, recomenda-se a enucleação ou mesmo 

exenteração, pois existe o risco de envolvimento do nervo ótico e dos linfonodos regionais e 

podem ocorrer metástases no restante organismo (Dubielzig, 2002a). O momento ideal para a 

enucleação não está, contudo, bem definido, uma vez que o tumor é frequentemente 

identificado num estado já avançado, com envolvimento da órbita e do nervo ótico. A 

enucleação numa fase assim avançada pode ser apenas paliativa e não aumentar a 

sobrevivência do animal, pelo que alguns autores defendem a remoção preventiva de todos os 

olhos sujeitos a trauma ou que apresentem phthisis bulbi. O uso de radioterapia e de 

quimioterapia ainda não está bem estudado (Miller, 2013; Miller e Dubielzig, 2013). 

Nos tumores do corpo ciliar, a enucleação está indicada assim que se estabelece o 

diagnóstico (Stiles, 2013). 

Tendo em conta que o linfossarcoma intra-ocular é geralmente uma manifestação de 

doença multicêntrica, recomenda-se quimioterapia. Para diminuir o tamanho da massa intra-

ocular e melhorar os sinais clínicos de uveíte, podem utilizar-se corticoesteroides tópicos. No 

caso de glaucoma secundário, está indicada a administração de inibidores da anidrase 

carbónica e beta – antagonistas, ambos aplicados topicamente (Stiles, 2013). 

2.5.5. Prognóstico 

O melanoma da úvea é um tumor de progressão lenta e pode ter um comportamento 

localmente invasivo e metastásico. Quando a enucleação é realizada numa fase inicial da 

doença, enquanto a neoplasia está confinada ao estroma da íris, o prognóstico é favorável, 
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Figura 12 – Descolamento da retina 

devido a metastização de um 

hemangiossarcoma com origem na 

coróide. As setas indicam um infiltrado 

vermelho, ligeiramente elevado, que 

obscurece o tapetum lucidum. Adaptado 

de Ketring e Glaze, 2012. 

com um tempo de sobrevivência equiparável a gatos sem neoplasia. Porém, quando a 

enucleação ocorre após a invasão do corpo ciliar e da esclera, o prognóstico é 

progressivamente mais reservado. Animais com glaucoma secundário associado a esta 

invasão têm tempos de sobrevivência reduzidos (Kalishman et al., 1998; Planellas et al., 

2010). 

O prognóstico do sarcoma pós – traumático está relacionado com o momento da 

enucleação, sendo que quando esta é feita antes de o tumor invadir o nervo ótico ou a esclera 

o prognóstico é mais favorável (Dubielzig, 2002b, citado por Miller e Dubielzig, 2013). 

2.6. Retina 

As neoplasias primárias da retina são raras, estando pouca informação disponível na 

literatura. Por esse motivo, o desenvolvimento deste texto é diferente do observado nas outras 

estruturas oculares ao longo deste trabalho. 

A retina pode ser invadida por tumores das 

estruturas oculares adjacentes, como o sarcoma pós 

traumático, o melanoma da úvea, o linfoma e massas 

com origem no nervo ótico ou na órbita. É raramente 

invadida por metástases, sendo estas mais agressivas e 

não pigmentadas, o que ajuda a diferenciá-las de um 

tumor primário. As metástases bilaterais são raras. 

Um dos tumores que podem metastizar na retina é o 

hemangiossarcoma (figura 12), o qual pode ser 

confundido com uma hemorragia no fundo do olho. 

Sempre que ocorre uma hemorragia repentina ou um 

descolamento de retina que impedem a correta visualização do fundo do olho, deve realizar-se 

uma ecografia ocular para descartar uma possível massa neoplásica (Martin, 2010; Giordano 

et al., 2013; Stiles, 2013; Miller e Dubielzig, 2013). Há também registo de invasão da retina e 

da coróide por um carcinoma pulmonar angioinvasivo. Ao exame oftalmológico pode 

observar-se descolamento da retina, hemorragia da retina e atenuação vascular na retina, 

sendo que o tumor origina trombos ou êmbolos para os vasos retinianos e coroidais (Cassotis 
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et al., 1999). Um estudo retrospectivo recente concluiu que 1,3% dos linfomas oculares nos 

gatos afeta a retina (Malmberg et al., 2016). 

2.7. Nervo ótico 

2.7.1. Incidência e patologia 

Os tumores primários do nervo ótico são raros e incluem o meningioma, o glioma e o 

astrocitoma. O nervo ótico pode também ser alvo de metástases e invasão por outros tumores 

(com origem na órbita e na úvea) como por exemplo o sarcoma pós – traumático, o carcinoma 

de células escamosas e o linfoma (Giordano et al., 2012; Maggs, 2013; Miller e Dubielzig, 

2013). O sarcoma pós – traumático tem propensão a alastrar-se ao longo do nervo óptico até 

ao cérebro, conduzindo à morte do animal (Dubielzig et al., 1990; Dubielzig, 2002a). Existe 

ainda o registo de um leiomiossarcoma mixóide intra-ocular ter afetado também o nervo ótico 

(Labelle e Holmberg, 2010). 

2.7.2. História e sinais clínicos 

Os sinais clínicos de neoplasias do nervo ótico são midríase, ausência de reflexo 

pupilar à luz no olho afetado, cegueira unilateral ou bilateral (quando há afeção do quiasma 

óptico), observação de uma massa na cabeça do nervo, neurite ótica, papiledema, protusão e 

congestão do disco ótico, edema e descolamento de retina (devido à pressão exercida pela 

massa) e exoftalmia progressiva (nos tumores retrobulbares) (Maggs, 2013; Miller e 

Dubielzig, 2013). 

2.7.3. Diagnóstico 

Exames complementares como radiografia, ecografia ocular, tomografia 

computorizada e ressonância magnética podem ser utilizados para determinar a extensão do 

tumor. Na presença de um tumor retrobulbar, deve realizar-se uma aspiração por agulha fina e 

analisar as amostras para obtenção de um diagnóstico definitivo. A recolha de líquido 

cefalorraquidiano pode ajudar na distinção entre uma neoplasia do nervo ótico e uma neurite 

ótica (embora esta patologia seja mais frequente em cães) (Maggs, 2013; Miller e Dubielzig, 

2013). 
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2.7.4. Tratamento 

Os tumores primários do nervo ótico que não tenham metastizado nem invadido os 

linfonodos regionais podem ser submetidos a intervenção cirúrgica. Nos casos em que o globo 

ocular possa ser preservado, procede-se a uma orbitotomia anterior ou lateral. Porém, a 

maioria dos casos necessita de uma exenteração devido à grande extensão da neoplasia e à 

presença de lesões e invasão neoplásica do globo ocular. A administração de corticoesteroides 

sistémicos pode ajudar a atrasar a perda de visão (entre algumas semanas até meses) em 

animais com meningioma do nervo ótico. Em casos de meningioma recorrente ou cuja 

excisão não tenha sido completa, pode recorrer-se à radioterapia (Maggs, 2013; Miller e 

Dubielzig, 2013). 

2.7.5. Prognóstico 

O prognóstico de tumores do nervo ótico é reservado, sendo frequentes as recorrências 

e o envolvimento de outros tecidos num período de semanas ou poucos meses (Miller e 

Dubielzig, 2013). 
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Capítulo II – Apresentação dos casos clínicos 

Introdução 

Neste capítulo serão descritos quatro casos clínicos de animais que se apresentaram 

para consulta de oftalmologia no Hospital Veterinário do Baixo Vouga, no período 

compreendido entre catorze de Setembro de dois mil e quinze e doze de Fevereiro de dois mil 

e dezasseis. 

A escolha dos animais baseou-se no fato de em todos ter sido diagnosticada uma 

neoplasia ocular ou periocular e de cada um apresentar um tipo de tumor diferente, sendo os 

três primeiros alguns dos tumores oculares e perioculares mais frequentemente diagnosticados 

na prática clínica (tabela 1). 

 

Tabela 1 - Casos clínicos de neoplasias oculares e perioculares apresentados nesta dissertação. 

 

 

 

 

Todos os animais foram submetidos a um exame oftalmológico completo. 

 A descrição dos casos clínicos inclui a identificação do animal, a história clínica, o 

exame de estado geral, o exame oftalmológico, os exames complementares, o diagnóstico, a 

terapêutica instituída e os resultados obtidos com a mesma. 

Espécie Raça Idade (anos) Diagnóstico 

Gato 1 Indeterminada 16 Melanoma intra-ocular 

Gato 2 Indeterminada 10 Sarcoma pós-traumático 

Gato 3 Indeterminada 3 Carcinoma de células 

escamosas 

Gato 4 Europeu comum 10 Linfoma retrobulbar 
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1. Apresentação dos casos clínicos 

Caso clínico n.º 1 – Melanoma 

 

1. Identificação do animal 

Espécie: Felídeo     Raça: Indeterminada 

Sexo: Fêmea      Data de nascimento: 01-02-1999 

Peso: 3,9kg 

 

2. História clínica 

O animal foi referenciado por outra clínica para consulta de oftalmologia no Hospital 

Veterinário do Baixo Vouga, pois há cerca de quatro meses terá perdido a visão no olho 

esquerdo e manifestou um corrimento ocular sanguinolento desde então, sem resposta efetiva 

às terapias instituídas. 

 

3. Exame físico 

 Exame de estado geral 

Ao exame de estado geral o animal não apresentava alterações, exceto à palpação 

abdominal. Foi detetada uma massa mamária em M3 direita, com cerca de um centímetro de 

diâmetro, e dois nódulos em M4 direita, com cerca de 0,3 centímetros de diâmetro cada. De 

acordo com os tutores estas massas estavam presentes há aproximadamente três anos, sem 

demonstrarem uma evolução significativa. 

 Exame oftalmológico 

Realizou-se um exame oftalmológico completo (tabela 2). 
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Tabela 2 - Exame oftalmológico do caso clínico n.º 1. 

 

4. Exames complementares 

Realizou-se ecografia ocular. O olho direito não apresentou alterações, enquanto no 

olho esquerdo se visualizaram massas na câmara anterior e na câmara posterior. 

5. Evolução 

Recomendou-se tratamento cirúrgico, o qual foi recusado pelos tutores que preferiram 

avançar com um tratamento médico paliativo. Assim, o animal foi tratado com cloranfenicol 

em colírio (8mg/mL), aplicando-se uma gota no olho esquerdo a cada oito horas; 

flurbiprofeno sódico em colírio (0,3mg/mL), cloridrato de fenilefrina em colírio (1,25mg/mL) 

e gel de carbómero (2mg/g), aplicando-se uma gota no olho esquerdo de doze em doze horas, 

sendo o cloridrato de fenilefrina recomendado apenas quando o animal apresentasse episódios 

de hemorragia ocular; buprenorfina, na dose de 0,01mg/Kg, por via sub-lingual de doze em 

doze horas. 

Voltou para controlo dez dias depois, continuando com o mesmo corrimento ocular. 

Avaliaram-se os níveis de ureia e creatinina, verificando-se uma azotemia ligeira. Adicionou-

se meloxicam na dose de 0,05mg/Kg por via oral ao tratamento, a cada dois dias. Três dias 

após iniciar o meloxicam, o animal teve uma hemorragia ocular activa que estancou após 24 

horas, quando voltou ao hospital. Os tutores não quiseram avançar com mais exames nem 

cirurgia, pelo que se estabeleceu um tratamento paliativo, constituído por buprenorfina na 

dose de 0,01mg/Kg, por via oral, cada doze horas durante seis dias, cloridrato de fenilefrina 

 Olho direito (OD) Olho esquerdo (OS) 

Órbita e globo ocular Sem alterações. Corrimento ocular sanguinolento. 

Pálpebras e conjuntiva Sem alterações. Conjuntivite, com congestão dos 

vasos conjuntivais. 

Córnea, esclera, câmara anterior 

e íris 

Sem alterações. Opacidade da córnea, com 

neovascularização e material 

purulento. 

Câmara posterior, cristalino, 

corpo ciliar, coróide, vítreo, 

retina e disco ótico 

Sem alterações. Não foi possível visualizar. 

Pressão intra-ocular 12mmHg 14mmHg 
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Figura 14 – Globo ocular removido. 

Fotografia gentilmente cedida por Dr. Hugo 

Vilhena, HVBV. 

em colírio (100mg/mL), uma gota no olho esquerdo em caso de hemorragia, flurbiprofeno 

sódico em colírio (0,3mg/mL), uma gota no olho esquerdo cada vinte e quatro horas. 

O animal voltou para consulta nove 

meses depois. As massas no olho esquerdo 

foram crescendo ao longo dos meses (figura 13) 

e tinha aparecido uma massa em M3 esquerda. 

Os tutores mostraram interesse em avançar com 

cirurgia ocular. Realizaram-se exames pré 

cirúrgicos (hemograma, bioquímica sérica, 

radiografia torácica e ecografia abdominal) que 

não mostraram alterações significativas. 

Realizou-se exenteração do olho esquerdo. A massa foi enviada para análise 

histopatológica (figura 14 e figura 15).  

6. Diagnóstico 

A análise histopatológica diagnosticou a massa ocular como melanoma maligno com 

invasão vascular. 

 

 

 

 

Figura 15 – Interior do globo ocular. 

Fotografia gentilmente cedida por Dr. Hugo 

Vilhena, HVBV. 

Figura 13 - Aspeto externo do olho afetado, 

após tricotomia. Fotografia gentilmente cedida 

por Dr. Hugo Vilhena, HVBV. 
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7. Tratamento 

Após a cirurgia o animal iniciou tratamento com amoxicilina + ácido clavulânico, na 

dose de 20mg/kg, por via oral a cada doze horas, e enrofloxacina, na dose de 5mg/Kg, por via 

oral a cada vinte e quatro horas. Uma semana depois adicionou-se meloxicam na dose de 

0,05mg/Kg por via oral, cada vinte e quatro horas e famotidina na dose de 1mg/Kg, por via 

oral cada vinte e quatro horas. 

Após o resultado histopatológico (duas semanas após cirurgia) recomendou-se 

quimioterapia metronómica. 

8. Seguimento 

Os tutores não concordaram com a administração do fármaco citostático, tendo-se 

continuado o tratamento com meloxicam (terapia anti – angiogénica) e famotidina, 

adicionando-se buprenorfina 0,1 mililitros por via subcutânea (3mg/mL) a cada vinte e quatro 

horas (a tutora não se mostrou disposta a administrar de doze em doze horas). Quatro meses 

após a cirurgia o animal voltou para consulta. Apresentava um peso inferior (peso vivo de 

3,02kg), e ao exame físico verificou-se que o melanoma ocular tinha fistulado e havia uma 

massa ulcerada na cavidade oral. Não se verificou afeção pulmonar. Os tutores decidiram pela 

eutanásia do animal quatro meses após a exenteração ocular. 

Caso clínico n.º 2 – Sarcoma pós – traumático 

 

1. Identificação do animal 

Espécie: Felídeo     Raça: Indeterminada 

Sexo: Macho      Data de nascimento: 01-04-2005 

Peso: 7,3kg 

2. História clínica 
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Aos seis meses de idade sofreu um traumatismo craniano e um traumatismo ocular 

com consequente opacidade e perda de visão no olho esquerdo. Tem historial de dermatite 

miliar, tendo efetuado tratamento com corticoesteroides. 

O animal apresentou-se a consulta de oftalmologia no Hospital Veterinário do Baixo 

Vouga, aos dez anos de idade, com buftalmia do olho esquerdo.  

3. Exame físico 

 Exame de estado geral 

O animal não apresentava alterações no exame de estado geral. 

 Exame oftalmológico  

Realizou-se um exame oftalmológico completo (tabela 3). 

Tabela 3 - Exame oftalmológico do caso clínico n.º 2. 

 

4. Diagnósticos diferenciais 

Suspeitou-se primariamente de traumatismo, não descartando a hipótese de tumor 

ocular. 

5. Evolução 

Iniciou-se um tratamento com cloranfenicol em colírio (8mg/mL), uma gota no olho 

esquerdo a cada oito horas; flurbiprofeno sódico em colírio (0,3mg/mL), uma gota no olho 

esquerdo a cada seis horas; fosfato de dexametasona (1mg/mL) em colírio, uma gota no olho 

esquerdo a cada seis horas; dorzolamida e timolol em colírio (20mg/mL e 5mg/mL), uma gota 

no olho esquerdo cada oito horas; latanoprost em colírio (50µg/mL), uma gota no olho 

 
Olho direito 

(OD) 
Olho esquerdo (OS) 

Órbita e globo ocular Sem alterações. Buftalmia. 

Pálpebras e conjuntiva Sem alterações. Sem alterações. 

Córnea, esclera, câmara anterior e íris Sem alterações. 
Edema difuso da 

córnea. Uveíte anterior. 

Câmara posterior, cristalino, corpo ciliar, 

coróide, vítreo, retina e disco ótico 
Sem alterações. Difícil visualização. 

Pressão intra-ocular Normal. 54mmHg 
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esquerdo cada vinte e quatro horas; meloxicam na dose de 0,05mg/Kg, por via oral cada vinte 

e quatro horas. Na consulta foi administrada cefovecina sódica (80mg/mL), injetável, devido 

à dificuldade dos tutores em administrar fármacos por via oral. Foram propostos exames 

complementares de diagnóstico numa tentativa de determinar a causa das alterações oculares, 

mas os tutores recusaram. 

Quatro dias depois o animal voltou para consulta de controlo. Não apresentava 

qualquer sinal de melhoria e observava-se uma microperfuração na córnea no olho esquerdo. 

Recomendou-se enucleação do olho afetado. Durante a cirurgia, devido à invasão dos tecidos 

orbitais pelo tumor, acabou por se realizar uma exenteração ocular. Após cirurgia o globo 

ocular foi enviado para análise histopatológica. 

Diagnóstico 

O resultado da análise histopatológica revelou um sarcoma intra-ocular indiferenciado, 

compatível com uma lesão pós – traumática, com caraterísticas infiltrativas. 

6. Tratamento 

Após a cirurgia o animal apresentou sintomas de alergia, pelo que fez um tratamento 

com prednisolona na dose de 1 mg/Kg, por via oral cada doze horas, durante cinco dias. 

7. Seguimento 

Foi sugerido ao tutor quimioterapia metronómica com meloxicam e clorambucilo.  

Uma vez descontinuado o tratamento com prednisolona, iniciou-se tratamento com 

meloxicam na dose de 0,05mg/Kg, por via oral cada vinte e quatro horas. Não se realizou 

administração de clorambucilo por decisão do tutor. O animal foi eutanasiado cinco meses 

após a cirurgia. 

Caso clínico n.º3 – Carcinoma de células escamosas 

 

1. Identificação do animal 

Espécie: Felídeo     Raça: Indeterminada 

Sexo: Fêmea      Data de nascimento: 01-11-2012 
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2. História clínica 

O animal foi referenciado por outra clínica para consulta de oftalmologia no Hospital 

Veterinário do Baixo Vouga. É uma gata Fiv positiva e com história de infeção por 

Herpesvirus. Há cerca de três meses teve uma ferida cutânea periocular, com consequente 

quemose do olho direito. Realizou vários tratamentos tópicos, mas a lesão apresentou-se 

progressiva. 

3. Exame físico 

 Exame de estado geral 

O animal não apresentava alterações significativas ao exame de estado geral. 

Exame oftalmológico 

Realizou-se um exame oftalmológico completo (tabela 4). 

Tabela 4 - Exame oftalmológico do caso clínico n.º 3. 

4. Exames complementares 

Realizou-se uma biopsia incisional e posterior análise histopatológica da massa 

palpebral do olho direito (figura 16). 

5. Evolução 

O animal foi tratado com gel de carbómero (2mg/g), aplicando-se uma gota no olho 

direito a cada oito horas, até o conhecimento do resultado do exame complementar. 

 Olho direito (OD) 
Olho esquerdo 

(OS) 

Órbita e globo ocular Sem alterações. Sem alterações. 

Pálpebras e conjuntiva 
Massa na pálpebra 

inferior. Quemose. 
Sem alterações. 

Córnea, esclera, câmara anterior e íris Conjuntivite ligeira. 
Conjuntivite 

ligeira. 

Câmara posterior, cristalino, corpo ciliar, 

coróide, vítreo, retina e disco ótico 
Sem alterações. Sem alterações. 

Pressão intra-ocular Normal. Normal. 
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Figura 16 – Massa na pálpebra inferior do olho 

direito. Note-se a quemose presente. Fotografia 

gentilmente cedida por Dr. Hugo Vilhena, HVBV. 

6. Diagnóstico 

O resultado da análise 

histopatológica revelou um carcinoma de 

células escamosas. 

7. Tratamento 

O animal foi encaminhado para 

cirurgia, com remoção da massa palpebral 

e blefaroplastia reconstrutiva com um flap 

“Lip-to-Lid”. Este flap consiste em utilizar 

uma porção do lábio superior para 

reconstruir um defeito na pálpebra inferior, 

fornecendo uma junção mucocutânea idêntica à margem palpebral. Posteriormente à cirurgia 

iniciou-se quimioterapia metronómica com meloxicam na dose de 0,05mg/Kg, por via oral 

cada vinte e quatro horas e ciclofosfamida na dose de 12,5mg/m², por via oral cada vinte e 

quatro horas. Este protocolo seria para manter por um período mínimo de seis meses. O 

animal entretanto foi com os tutores para Lisboa, não havendo, até à data, mais informação. 

Caso clínico n.º4 – Linfoma retrobulbar 

 

1. Identificação do animal 

Espécie: Felídeo     Raça: Europeu comum 

Sexo: Fêmea      Data de nascimento: 01-01-2006 

Peso: 5kg 

2. História clínica 

O animal foi referenciado por outra clínica para consulta de oftalmologia no Hospital 

Veterinário do Baixo Vouga. Tinha história de exoftalmia e quemose no olho direito, há cerca 

de uma semana, tendo realizado tratamento com corticoesteróides e antibiótico, mas sem 

resultados. 

3. Exame físico 
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 Exame de estado geral 

O animal não apresentava alterações ao exame de estado geral. 

 Exame oftalmológico 

Realizou-se um exame oftalmológico completo (tabela 5). 

Tabela 5 - Exame oftalmológico do caso clínico n.º 4. 

 

4. Exames complementares 

Realizou-se ecografia ocular, observando-se uma massa no espaço 

retrobulbar no olho direito (figura 17 A e B). 

 

 

 

 Olho direito (OD) 
Olho esquerdo 

(OS) 

Órbita e globo ocular Exoftalmia. Sem alterações. 

Pálpebras e conjuntiva 
Protrusão da membrana 

nictitante. Quemose. 
Sem alterações. 

Córnea, esclera, câmara anterior e íris Sem alterações. Sem alterações. 

Câmara posterior, cristalino, corpo 

ciliar, coróide, vítreo, retina e disco ótico 
Sem alterações. Sem alterações. 

Pressão intra-ocular 35mmHg 15mmHg 

 

Figura 17 A e B – Aspeto ecográfico de uma massa retrobulbar (hipoecogénica) (setas). Imagens 

gentilmente cedidas pelo HVBV. 
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Figura 18 – Cavidade oral. Note-se a tumefação caudal ao 

último dente molar direito. Fotografia gentilmente cedida por 

Dr. Hugo Vilhena, HVBV. 

Figura 19 – Exoftalmia do olho direito, com protusão da 

membrana nictitante e quemose. Fotografia gentilmente cedida 

por Dr. Hugo Vilhena, HVBV. 

5. Evolução 

Após consulta o animal foi para casa com a seguinte prescrição: cefalexina na dose de 

20mg/Kg, por via oral a cada doze 

horas durante oito dias; meloxicam 

na dose de 0,05mg/Kg, por via oral 

cada vinte e quatro horas; 

latanoprost em colírio (50µg/mL), 

uma gota no olho direito, cada vinte 

e quatro horas. No dia seguinte 

voltou ao hospital com queixa de 

prostração, pelo que se adicionou à 

medicação dorzolamida e timolol 

em colírio (20mg/mL e 5mg/mL), 

uma gota no olho direito a cada oito horas; buprenorfina na dose de 0,01mg/Kg, por via sub-

lingual a cada oito horas; e famotidina na dose de 1mg/Kg, por via oral a cada vinte e quatro 

horas.  

 

Os tutores seguiram o 

tratamento durante uma semana 

e descontinuaram durante o 

mesmo período de tempo, após 

o qual voltaram para consulta. 

Relataram que o animal 

melhorou quando fez o 

tratamento mas começou a 

piorar após descontinuar o 

antibiótico. Ao exame físico e à 

ecografia ocular (realizada sob 

sedação) apenas se encontrou uma 

tumefação na gengiva caudalmente ao último dente molar direito (figura 18), estando a 

pressão intra-ocular idêntica às primeiras medições. Foi administrada cefovecina sódica 
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Figura 20 – Imagem de tomografia 

computorizada. A seta indica um realce em anel 

na região da glândula zigomática. Imagem 

gentilmente cedida pelo HVBV. 

Figura 21 – Imagem de tomografia 

computorizada. A seta indica o gânglio 

retrofaríngeo aumentado. Imagem gentilmente 

cedida pelo HVBV. 

(80mg/mL), injetável e o animal foi para casa com a prescrição de metronidazol na dose de 

15mg/Kg, por via oral a cada doze horas, durante dez dias; famotidina na dose de 1mg/Kg, 

por via oral a cada vinte e quatro horas, durante dez dias; dorzolamida e timolol em colírio 

(20mg/mL e 5mg/mL), uma gota no olho direito a cada doze horas. Quatro dias depois o 

animal voltou com exoftalmia mais acentuada, úlcera da córnea e incapaz de fechar 

completamente as pálpebras no olho direito (figura 19). Foi internado para sedação e 

exploração, sendo a principal suspeita um abcesso ou celulite retrobulbar. Realizou-se 

exploração cirúrgica, durante a qual não se detetou material purulento, pelo que se avançou 

para citologia e biopsia ecoguiada da massa retrobulbar. Posteriormente realizou-se uma 

tomografia computorizada da região afetada, para determinar a extensão da massa e quais as 

estruturas atingidas pela mesma. O animal foi para casa, enquanto se aguardavam os 

resultados. 

 

 

6. Diagnóstico 

Na tomografia computorizada observou-se uma tumefação difusa nos tecidos moles da 

órbita direita, que se estendia para os músculos masseter e digástrico; após injeção de 

contraste verificou-se um realce anelar na região da glândula zigomática (figura 20) e um 

aumento do gânglio linfático retrofaríngeo (figura 21). O conjunto destas alterações conduziu 

ao diagnóstico de uma massa retrobulbar, a qual poderia ser compatível com linfoma. 
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O material recolhido para citologia não permitiu um diagnóstico definitivo, no entanto 

a análise histopatológica permitiu o diagnóstico de um linfoma retrobulbar. 

7. Tratamento 

O animal compareceu para consulta dez dias após iniciar o último tratamento prescrito 

(ou seja, no fim desse tratamento). No dia anterior os tutores começaram a administração de 

prednisolona pois o animal tinha ficado com o olho branco. Na consulta, apresentava uma 

melhoria significativa dos sintomas no olho direito: a exoftalmia estava menos acentuada, 

conseguia fechar completamente as pálpebras e a pressão intra-ocular tinha diminuído para 

19mmHg. Apresentava um edema difuso da córnea no mesmo olho. Os tutores concordaram 

com um protocolo de quimioterapia, a ser iniciado na semana seguinte. O animal foi para casa 

com a seguinte prescrição: prednisolona na dose de 1mg/Kg por via oral a cada vinte e quatro 

horas pela manhã; famotidina na dose de 1mg/Kg, por via oral a cada vinte e quatro horas; 

cloranfenicol em colírio (8mg/mL), uma gota no olho direito, cada doze horas; dorzolamida e 

timolol em colírio (20mg/mL e 5mg/mL), uma gota no olho direito, cada vinte e quatro horas; 

gel de carbómero (2mg/g), uma gota no olho direito, seis vezes por dia. 

Após ser estabelecido o diagnóstico, realizou-se uma radiografia torácica e uma 

ecografia abdominal, procedendo-se ao estadiamento clínico do tumor. Não foram 

encontradas massas noutras localizações pelo que se concluiu tratar-se de um linfoma de grau 

I. 

O protocolo de quimioterapia instituído consistiu na administração de vincristina na 

dose de 0,6mg/m² (0,175mL), via intravenosa uma vez a cada semana, ciclofosfamida na dose 

de 150mg/m², por via oral uma vez a cada semana e prednisolona na dose de 1mg/Kg, por via 

oral a cada vinte e quatro horas. Na primeira semana iniciou-se a vincristina e a prednisolona, 

e na segunda semana iniciou-se a ciclofosfamida, a qual começou a ser administrada no dia 

seguinte à administração da vincristina. Foi recomendada a administração de metoclopramida 

na dose de 0,5mg/Kg, por via oral a cada doze horas, durante três a cinco dias no caso de 

vómito. A medicação ocular foi descontinuada na segunda semana de quimioterapia, devido a 

uma melhoria significativa no olho direito, que assumiu a sua posição normal na órbita e ficou 

apenas com uma pequena cicatriz na córnea. 
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Figura 22 – Olho direito após implementado o tratamento de 

quimioterapia. Note-se a pequena cicatriz na córnea. Fotografia 

gentilmente cedida por Dr. Hugo Vilhena, HVBV. 

8. Seguimento 

Na primeira sessão de quimioterapia o exame oftalmológico revelou um olho direito 

com exoftalmia ligeira, sem edema de córnea, sem efeito de Tyndal e com testes visuais com 

resultados duvidosos. Os 

reflexos pupilares direto e 

consensual eram negativos no 

olho direito e positivos no 

olho esquerdo. Ao longo do 

tratamento verificou-se uma 

diminuição da pressão intra-

ocular do olho direito para 

9mmHg, este ficou com uma 

cicatriz de dimensões reduzidas 

na córnea (figura 22), o teste de 

resposta à ameaça e o reflexo de 

encadeamento foram constantemente negativos. Realizaram-se várias ecografias oculares ao 

longo do tratamento, e uma semana após o início da quimioterapia já não se encontravam 

evidências da massa retrobulbar na ecografia. Foram realizados hemogramas de controlo 

semanais; na quarta semana de tratamento realizou-se uma radiografia torácica e uma 

ecografia abdominal, as quais não mostraram alterações. Registou-se uma neutropenia ligeira 

na terceira semana de quimioterapia, pelo que nessa semana não se administrou a 

ciclofosfamida. Após seis semanas de quimioterapia, reduziu-se a frequência de 

administração da vincristina para uma vez a cada três semanas. 

Embora se tenha atingido uma remissão completa do tumor, este recidivou e o animal 

começou a perder qualidade de vida, tendo os tutores optado pela eutanásia quatro meses após 

o início do tratamento com quimioterapia. 
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Capítulo III – Discussão 

Os tumores oculares podem ter graves consequências para a qualidade de vida dos 

animais, constituindo uma ameaça à sua capacidade visual, aparência e ao seu conforto, 

podendo inclusivamente atingir o restante organismo e ameaçar a sobrevivência (Miller e 

Dubielzig, 2013). Na prática clínica é importante um correto exame oftalmológico a cada 

consulta, numa tentativa de detetar lesões tumorais o mais cedo possível, bem como um 

registo minucioso da história clínica do animal. Esta história deve incluir qualquer 

traumatismo ou incidente que o animal tenha sofrido ao longo da vida, possíveis massas que 

tenha removido, tratamentos efetuados, sinais clínicos que o tutor tenha observado e a 

duração dos mesmos, aparência inicial de lesões observáveis pelo tutor e a sua evolução e, no 

caso de animais com hiperpigmentação da íris, deve incluir um registo fotográfico da mesma. 

O exame oftalmológico deve ser metódico, começando com uma observação externa dos 

olhos, a sua simetria e posição, seguindo-se uma observação detalhada primeiramente dos 

anexos oculares e depois do globo ocular (no sentido anterior para posterior) (Stades et al., 

2007). O exame do globo ocular deve incluir a medição da pressão intra-ocular e o uso de 

oftalmoscópio e lâmpada de fenda para observação do seu interior. São também importantes o 

reflexo pupilar à luz (direto e consensual), a resposta à ameaça, o reflexo de encadeamento, e 

os reflexos palpebral, corneal e vestíbulo – ocular (Stiles, 2013). 

Relativamente aos casos clínicos descritos, todos os animais foram submetidos a um 

exame oftalmológico com observação externa do globo ocular e anexos oculares, uso de 

oftalmoscópio direto, avaliação da resposta à ameaça, reflexo pupilar à luz e reflexo de 

encadeamento e medição da pressão intra-ocular. 

No caso clínico número um, o animal apresentou-se à consulta com história de perda 

de visão e corrimento ocular sanguinolento. Ao exame físico apresentava massas mamárias. 

Ao exame oftalmológico observou-se conjuntivite, opacidade da córnea, com 

neovascularização e presença de material purulento e uma pressão intra-ocular dentro dos 

valores de referência no olho esquerdo. Na ecografia ocular detetaram-se massas na câmara 

anterior e na câmara posterior. Pela pressão intra-ocular normal descartou-se a presença de 

um glaucoma; considerou-se a possibilidade das massas oculares serem metástases de um 

tumor mamário, serem um tumor ocular primário ou um processo inflamatório. Como os 

tutores não mostraram interesse no tratamento cirúrgico foi instituído um tratamento com 
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cloranfenicol, um antibiótico utilizado nas conjuntivites, flurbiprofeno sódico, um anti-

inflamatório não esteróide utilizado nas uveítes anteriores, cloridrato de fenilefrina, utilizado 

para controlar os episódios de hemorragia, gel de carbómero para ajudar na lubrificação da 

superfície ocular e buprenorfina como analgésico, para diminuir o desconforto ao animal. 

Geralmente o melanoma intra-ocular é diagnosticado em gatos com idade superior a 

nove anos, indo este caso clínico de encontro à bibliografia, pois o animal tinha dezasseis 

anos, não havendo predisposição de género ou de raça (Kalishman et al., 1998). Na literatura 

estão descritos sinais clínicos como uveíte e opacidade da córnea, bem como hifema (embora 

no caso descrito o animal apresentasse corrimento ocular sanguinolento e não hifema) (Miller 

e Dubielzig, 2013; Stiles, 2013). É também indicada a enucleação do olho afetado assim que o 

tumor progrida e se faça o diagnóstico, embora alguns autores defendam uma enucleação 

preventiva em animais com hiperpigmentação da íris (o que não era o caso) e outros refiram 

que aquando do diagnóstico o animal já possui metástases (Patnaik e Mooney, 1988; Duncan 

e Peiffer, 1991, citado por Kalishman et al., 1998). Neste caso, teria sido importante a 

realização de um exame histopatológico para descartar um processo inflamatório, embora tal 

exame não tivesse valor diagnóstico sobre o tipo de tumor (Milles e Dubielzig, 2013). Uma 

vez que os tutores não se mostraram interessados numa histopatologia nem numa enucleação, 

manteve-se um tratamento sintomático. 

Quando o animal regressou para consulta, nove meses depois, as massas intra-oculares 

tinham aumentado de tamanho, fato pelo qual se voltou a aconselhar uma enucleação, a qual 

os tutores acabaram por consentir. O resultado do exame histopatológico do globo ocular 

revelou um melanoma maligno com invasão vascular. Não está bem documentado o uso de 

quimioterapia no melanoma intra-ocular. Neste caso, foi pensado o uso de quimioterapia 

metronómica como forma de atrasar a progressão do tumor e prevenir a ocorrência de 

metástases (uma vez que o tumor apresentava invasão vascular). Porém, os tutores não 

demonstraram interesse, pelo que se iniciou um tratamento paliativo com meloxicam e 

buprenorfina, tentando manter o conforto do animal. No entanto, houve progressão e o tumor 

invadiu a cavidade oral, com abertura de uma fístula e presença de uma massa ulcerada, o que 

conduziu à eutanásia do animal. 

O animal do caso clínico número dois apresenta um sarcoma ocular pós – traumático, 

que é o segundo tumor intra-ocular mais frequente nos gatos, tendo uma representação de 8% 
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entre os tumores submetidos na base COPLOW. Os animais mais afetados encontram-se entre 

os sete e quinze anos de idade, havendo uma predisposição para machos, e o período entre o 

trauma e o desenvolvimento do tumor ronda em média os cinco anos (entre meses a dez 

anos). Os fatores de risco incluem uveíte crónica e lesões no cristalino (Peiffer et al., 1988; 

Miller e Dubielzig, 2013). 

O animal deste caso clínico apresenta vários critérios concordantes com a literatura: 

macho com dez anos de idade e história de traumatismo craniano e ocular há dez anos (que 

possivelmente terá lesionado o cristalino). No exame oftalmológico observou-se uma uveíte 

anterior e glaucoma com buftalmia no olho esquerdo, sinais clínicos frequentemente 

encontrados no sarcoma ocular pós – traumático (Miller, 2013). O edema corneal dificultou 

uma avaliação completa do globo ocular. As principais suspeitas foram um traumatismo com 

consequente buftalmia e um tumor ocular. Iniciou-se terapia sintomática com antibiótico 

sistémico e tópico (cefovecina sódica e cloranfenicol), anti-inflamatórios tópicos e sistémico 

(flurbiprofeno sódico – indicado no tratamento de uveítes anteriores-, fosfato de 

dexametasona e meloxicam) e fármacos para reduzir a pressão intra-ocular (dorzolamida e 

timolol, latanoprost). O animal não respondeu à terapia, pelo que se procedeu à exenteração 

do olho esquerdo, com posterior análise histopatológica do mesmo. O resultado estabeleceu o 

diagnóstico de sarcoma ocular pós – traumático, o qual é compatível com a história e os sinais 

clínicos apresentados pelo animal e explica a falta de resposta à terapia.  

Numa suspeita de sarcoma ocular pós – traumático o tratamento de eleição é 

precisamente a enucleação ou a exenteração do olho afetado, pelo elevado risco de invasão do 

nervo ótico, dos linfonodos regionais e de metástases sistémicas. Porém, uma enucleação 

tardia pode não aumentar o tempo de sobrevivência do animal (Dubielzig, 2002a). A eficácia 

da quimioterapia e da radioterapia nestes tumores ainda não está bem definida, no entanto 

sugeriu-se um protocolo de quimioterapia metronómica ao tutor, com a administração de 

clorambucilo e meloxicam (combinação de um citostático com um anti-inflamatório com 

propriedades de inibição da angiogénese). O protocolo foi recusado procedendo-se apenas à 

administração de meloxicam. O animal foi eutanasiado cinco meses após a cirurgia. 

O carcinoma de células escamosas é o tumor mais comum das pálpebras e conjuntiva 

no gato. Tem predileção pela pálpebra inferior e canto medial de gatos de pelo branco 

(Hardman e Stanley, 2001; Newkirk e Rohrbach, 2009). Os tumores das pálpebras apresentam 
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uma maior prevalência em animais com mais de dez anos de idade, mas não estão descritas 

predisposições de género ou raça (Mclaughlin et al., citado por Aquino, 2007; Stiles, 2013). O 

animal do caso clínico número três, contudo, tinha apenas três anos de idade e apresentava 

pelo branco e uma massa na pálpebra inferior do olho direito. Realizou-se uma biopsia 

incisional e posterior análise histopatológica, o que vai de encontro ao método de diagnóstico 

descrito na literatura para tumores palpebrais (biopsia incisonal ou aspiração por agulha fina) 

(Miller e Dubielzig, 2013). O resultado da histopatologia confirmou a suspeita de carcinoma 

de células escamosas. O tratamento para esta neoplasia deve ser escolhido tendo em conta a 

localização e tamanho da lesão, preservação da estrutura e da função das pálpebras e a 

qualidade de vida do animal (Aquino, 2007). A remoção cirúrgica completa está indicada nos 

tumores palpebrais, sendo que quando o defeito resultante ultrapassa um terço da margem 

palpebral é necessário recorrer a uma blefaroplastia reconstrutiva (Aquino, 2007; Newkirk e 

Rohrbach, 2009). O tratamento instituído neste caso clínico foi precisamente a remoção 

cirúrgica da massa palpebral com uma blefaroplastia reconstrutiva (com flap “lip-to-lid”). 

Posteriormente realizou-se um protocolo de quimioterapia metronómica com administração 

de meloxicam e ciclofosfamida.  

Os tumores retrobulbares afetam predominantemente animais geriátricos, não havendo 

predisposição exata quanto ao género e à raça. Os sinais clínicos mais frequentes incluem 

exoftalmia, uma conjuntiva hiperémica, protusão da membrana nictitante, desvio do globo 

ocular e dificuldade na retropulsão do mesmo (Attali-Soussay, 2001; Morris e Dobson, 2001). 

Devem ser diferenciados de doenças inflamatórias não neoplásicas, sendo que nestas o animal 

manifesta dor quando se tenta abrir a boca. É por isso fácil de perceber a importância da 

exploração da cavidade oral do animal no exame físico, durante a qual se devem procurar 

lesões a nível caudal ao último molar. Exames complementares como a radiografia cranial e 

torácica, a ecografia ocular e a tomografia computorizada estão indicados na literatura (Attali-

Soussay, 2001; Martin, 2010). 

No caso clínico número quatro, o animal tinha dez anos de idade e apresentava 

exoftalmia, protusão da membrana nictitante e congestão da conjuntiva bulbar no olho direito, 

bem como um aumento da pressão intra-ocular, não tendo sido detetada qualquer alteração ao 

exame da cavidade oral. Realizou-se uma ecografia ocular na qual se observou uma massa no 

espaço retrobulbar. Estes dados estão de acordo com a literatura (Attali-Soussay, 2001; 
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Morris e Dobson, 2001; Martin, 2010). Optou-se por um tratamento com antibiótico, anti-

inflamatório e analgésico sistémicos (cefalexina, meloxicam e buprenorfina) e fármacos 

tópicos para diminuição da pressão intra-ocular (latanoprost, dorzolamida e timolol). O 

animal teve uma resposta inicial positiva, porém regrediu quando parou o tratamento. Quando 

voltou para consulta realizou-se novo exame da cavidade oral, no qual se encontrou uma 

tumefação caudalmente ao dente molar direito. Tentou-se um novo tratamento sintomático, 

porém a exoftalmia foi progressivamente piorando e desenvolveu-se uma úlcera na córnea. O 

animal acabou por ser submetido a exploração cirúrgica com biopsia ecoguiada, citologia e 

análise histopatológica e tomografia computorizada. O diagnóstico revelou um linfoma na 

região retrobulbar no olho direito.  

Vários autores aconselham a remoção cirúrgica da massa ou, em casos onde o globo 

ocular não possa ser preservado, a exenteração do olho afetado (O’Brien, 1996; Gelatt e 

Gelatt, 2011). Neste caso, como o animal mostrou resposta positiva no fim do segundo 

tratamento sintomático, com diminuição da pressão intra-ocular e da exoftalmia, e após 

discutir com os tutores as opções possíveis de tratamento foi implementado um protocolo de 

quimioterapia. Miller e Dubielzig referem que a quimioterapia nos linfomas pode ser uma 

terapia de sucesso (Miller e Dubielzig, 2013). O protocolo quimioterápico utilizado teve como 

referência as diretrizes da Internacional Society of Feline Medicine. O animal teve uma 

resposta inicial positiva, com remissão completa do tumor. Porém este recidivou e quatro 

meses após o início da quimioterapia o animal foi eutanasiado.  

O tratamento das neoplasias oculares e perioculares deve ser escolhido com base no 

tipo de tumor, a sua localização e extensão, deve ter em consideração a opinião do tutor, a 

disponibilidade de recursos e a resposta do animal e devem ser discutidas com o tutor todas as 

opções e possíveis desfechos. Os objetivos principais do tratamento incluem uma remissão/ 

excisão total do tumor ou, quando esta não é possível, a manutenção da qualidade de vida do 

animal durante o tempo de sobrevida que este apresentar, com os mínimos efeitos secundários 

possíveis. 

As opções de tratamento consideráveis para o melanoma intra-ocular incluem cirurgia 

(enucleação/ exenteração) e fotoablação a laser de diodo. Esta última terapia aplica-se a 

massas de pequenas dimensões e ainda não está bem estudada. (Miller e Dubielzig, 2013; 

Stiles, 2013). No caso clínico número um recorreu-se à exenteração, porém esta foi realizada 
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tardiamente (nove meses após a deteção das massas intra-oculares), devido à relutância dos 

tutores no estabelecimento de um diagnóstico definitivo e tratamento. Por esse motivo, o 

tumor teve oportunidade de invadir cada vez mais estruturas adjacentes; devido à sua invasão 

vascular recomendou-se uma quimioterapia metronómica numa tentativa de atrasar a 

progressão tumoral e de prevenir o desenvolvimento de metástases, tendo sido recusada a 

administração do fármaco citostático. As decisões tomadas pelos tutores podem ter 

contribuído para uma diminuição da sobrevida do animal, porém não se pode descartar a 

possibilidade de progressão do tumor mesmo implementando a quimioterapia. 

Relativamente ao sarcoma pós – traumático a principal indicação é a enucleação ou 

exenteração, não havendo estudos suficientes sobre o uso de quimioterapia e radioterapia 

(Dubielzig, 2002a; Miller e Dubielzig, 2013). No caso clínico número dois efetuou-se 

exenteração do olho afetado e, uma vez que o tumor não foi completamente excisado na 

cirurgia, resolveu-se propor um protocolo de quimioterapia metronómica. As vantagens da 

quimioterapia metronómica relativamente à quimioterapia convencional prendem-se pelo 

menor custo, maior facilidade de administração mesmo pelo tutor (administração oral), menor 

dose administrada dos fármacos o que conduz a menores efeitos secundários e menor 

probabilidade de desenvolvimento de resistências aos mesmos (Maiti, 2014). As suas 

desvantagens incluem poucos estudos que comprovem a sua eficácia real e a tendência a 

utilizá-la constantemente em detrimento de outros protocolos. Os tutores não aceitaram a 

administração do fármaco citostático, administrando-se apenas o anti – inflamatório. 

O carcinoma de células escamosas, para além da remoção cirúrgica utilizada no caso 

clínico número três, tem indicação para crioterapia, radioterapia, eletroquimioterapia e o uso 

de inibidores seletivos da isoenzima ciclo-oxigenase 2 (Hardman e Stanley, 2001; Spugnini et 

al., 2009; Maggs et al., 2013; Millanta et al., 2016). As vantagens da crioterapia incluem a 

possibilidade do seu uso em animais de elevado risco anestésico, em tumores recorrentes, em 

casos de difícil remoção cirúrgica e da sua combinação com cirurgia. As desvantagens são 

efeitos secundários como a inflamação, necrose dos tecidos, formação de escaras, 

despigmentação e deformações das margens palpebrais (Holmberg e Withrow, 1979; Fretz e 

Holmberg, 1980; Withrow, 1980; Krohne, 2002). A radioterapia intersticial é mais bem 

tolerada do que uma excisão cirúrgica ampla, apresenta maior probabilidade de prevenir 

recorrência local do tumor, o resultado estético final é mais apelativo, as doses de radiação 
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são maiores dentro do tumor e menores nos tecidos saudáveis e o tumor recebe doses baixas 

contínuas de radiação. Porém, a sua disponibilidade é limitada, devido às instalações e 

materiais necessários e à especialização que deve ter o médico veterinário que a faz, aos 

custos do procedimento e implica o seguimento de várias normas de segurança, quer nas 

instalações veterinárias quer por parte do tutor em casa (nas primeiras duas semanas pós 

cirurgia o tutor não pode aproximar-se do animal a não ser para o alimentar) (Hardman e 

Stanley, 2001). A eletroquimioterapia apresenta vantagens relativamente à cirurgia e à 

radioterapia pela manutenção da estética do animal, pelos poucos efeitos secundários e porque 

permite alcançar as várias estruturas faciais sem causar uma perda de arquitetura ou induzir 

hemorragia. Contudo, precisa ainda de mais estudos (Spugnini et al., 2009). Estes tratamentos 

alternativos são bastante mais dispendiosos, não sendo possível a sua aplicação a todos os 

casos. 

No caso clínico número quatro utilizou-se o protocolo de quimioterapia com 

vincristina, ciclofosfamida e prednisolona, tratamento de referência para o tipo de tumor 

diagnosticado (Miller e Dubielzig, 2013). 

É de referir que o estadiamento clínico foi proposto em cada um dos casos. No caso 

clínico número um realizou-se palpação dos linfonodos regionais e uma radiografia torácica 

para pesquisa de metástases pulmonares, não tendo sido detetadas alterações. Os tutores não 

consentiram uma ecografia abdominal. No caso clínico número dois os tutores recusaram a 

radiografia torácica e a ecografia abdominal. Quanto ao animal do caso clínico número três, 

não se possuem informações, pela sua deslocação para Lisboa. No caso clínico número quatro 

realizou-se o estadiamento clínico completo do tumor (linfoma de grau I).  

O prognóstico das neoplasias oculares e perioculares é muitas vezes reservado, porém 

um correto e precoce diagnóstico associado a uma terapia adequada podem melhorar muito a 

qualidade de vida do animal, prolongar a sua sobrevida e, nalguns casos, conduzir a uma cura.  

Relativamente ao melanoma intra-ocular, o prognóstico é favorável quando a 

enucleação é realizada numa fase inicial, sendo o tempo de sobrevida equiparável a gatos sem 

a neoplasia, e é progressivamente mais reservado com a invasão do corpo ciliar e da esclera 

antes da enucleação (Kalishman et al., 1998). No caso clínico número um, o fato dos tutores 
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não terem concordado com uma enucleação na fase inicial da neoplasia pode ter sido um dos 

fatores decisivos que conduziram à invasão local e posterior eutanásia do animal.  

No caso do sarcoma pós – traumático o prognóstico está igualmente relacionado com 

o momento da enucleação, sendo mais favorável quando esta é feita antes da invasão do nervo 

ótico ou da esclera (Dubielzig, 2002b, citado por Miller e Dubielzig, 2013). Porém, a maioria 

dos animais acaba por morrer devido a invasão local e recorrência do tumor, poucos meses 

após enucleação (Hakansson et al., 1990, citado por Withrow et al., 2013). No caso clínico 

número dois realizou-se a eutanásia do animal cinco meses após a cirurgia ocular.  

Quanto ao carcinoma de células escamosas palpebral, está descrito um prognóstico 

reservado, com uma média de sobrevida entre três e sete meses após o diagnóstico (Newkirk e 

Rohrbach, 2009). Devido ao deslocamento do animal do caso clínico número três, não é 

possível comparar o seu tempo de sobrevida após diagnóstico com a literatura. 

Por último, a maioria dos tumores da órbita tem um mau prognóstico com tratamento 

conservativo, estando descrito um tempo médio de sobrevida de 4,3 meses após diagnóstico 

em gatos tratados com radioterapia e quimioterapia (Kern, 1985; Gilger et al., 1992). No caso 

clínico número quatro, o animal foi tratado com quimioterapia, acabando por ser eutanasiado 

quatro meses após o diagnóstico. É de referir que os artigos nos quais este parágrafo se baseia 

são bastante antigos, o que demonstra uma necessidade de se realizarem novos estudos quanto 

ao tempo médio de sobrevida dos animais aplicando as várias terapias possíveis. 
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Conclusão 

A realização deste trabalho foi bastante satisfatória e produtiva a nível pessoal. Isto 

prende-se no fato de ter aumentado os meus conhecimentos relativamente às neoplasias a 

nível do olho, os quais eram reduzidos antes de iniciar a pesquisa e escrita desta dissertação. 

Permitiu-me rever as etapas do exame oftalmológico, reconhecer a importância crescente da 

oncologia na medicina veterinária, ter presente que os tumores oculares e perioculares devem 

ser sempre um dos diagnósticos diferenciais em animais que apresentem determinados sinais 

clínicos ou que sejam refratários a tratamentos convencionais para, por exemplo, as 

conjuntivites e uveítes crónicas, e permitiu-me conhecer as diferentes opções de tratamento 

para cada caso específico. 

As neoplasias que acometem o olho são pouco comuns nos gatos, porém não se deve 

negligenciar o seu diagnóstico definitivo, o qual deve ser o mais precoce possível, nem o seu 

correto tratamento, considerando o elevado grau de malignidade que alguns tumores 

apresentam. Além disso, é um tema extremamente sensível para os tutores, os quais mostram 

muitas vezes relutância em aceitar os tratamentos, seja por motivos económicos ou mesmo 

pela noção que acomete a maioria sobre a agressividade dos mesmos. A maioria dos tutores 

demora a aceitar o fato dos gatos serem mais resistentes aos efeitos secundários da 

quimioterapia do que os humanos, pois as doses de fármacos utilizadas são mais baixas. O 

médico veterinário deve ser capaz de expor os vários tratamentos disponíveis e discuti-los 

com os tutores e deve ser complacente quando lhes comunica o diagnóstico. Pelo prognóstico 

reservado de uma grande maioria dos casos, deve conhecer-se os tratamentos corretos que 

podem aumentar a sobrevida do animal.  
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