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Introdução

Figura 1: BOD com diminuição do cristalino, sinéquia

posterior com íris bombé e descolamento de retina.

(Submacroscópico, HE).

Relato do Caso

Cão, macho, filhote (5 meses) de Pitbull, com

histórico de alteração em bulbo ocular direito (BOD)

desde os 2 meses de idade. Alterações clínicas de íris

bombé, aumento da pressão intraocular (39 mmHg)

e glaucoma foram encontradas. A ultrassonografia

ocular evidenciou imagens compatíveis com VIFP

associada a descolamento do vítreo posterior e da

retina. Pelo prognóstico desfavorável, o animal

sofreu enucleação. O bulbo ocular esquerdo não

continha alterações clínicas.

À secção do BOD, o cristalino estava

diminuído de tamanho, com a superfície irregular,

difusamente esbranquiçado e opaco. Havia ainda,

sinéquia posterior com formação de íris bombé e

descolamento de retina com aderência à porção

posterior do cristalino.

Microscopicamente, havia queratopatia de

banda corneal; presença de membrana fibrovascular

pré-iridal discreta, que recobria a malha trabecular;

sinéquia posterior com íris bombé; tunica vasculosa

lentis persistente; hemorragia perilenticular; catarata

hipermatura com glóbulos de Morgagni;

descolamento de retina com aderência à membrana

vascular posterior persistente; e atrofia discreta da

retina (Fig. 1 e 2).

Resultados e Conclusões

As alterações clínicas, ultrassonográficas e

patológicas permitiram estabelecer o diagnóstico de

vasculatura intraocular fetal persistente com

glaucoma secundário.

Figura 1: Catarata morgagniana, VIFP posterior

(asterisco), descolamento e aderência da retina. (Obj. 4x,

HE).

*

A vasculatura intraocular fetal persistente

(VIFP) é uma alteração congênita caracterizada pela

persistência de vasos sanguíneos intraoculares.

Fisiologicamente em cães, a vasculatura fetal regride

aproximadamente até 14 dias após o nascimento. A

VIFP foi relatada em cães, gatos, coelhos, cavalos,

bovinos, roedores, ferret, lhama, leão marinho e

seres humanos. Persistência hiperplásica do vítreo

primário, da tunica vasculosa lentis anterior e

posterior são variações da VIFP, consideradas

hereditárias em Dobermans e Staffordshire Bull

Terriers, podendo ocorrer esporadicamente em

outras raças caninas.
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