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RESUMO 

 

 

HVENEGAARD, A. P. F. A. Avaliação morfológica e molecular do epitélio e 
cápsula anterior da lente de cães com catarata, submetidos à 
facoemulsificação com o uso do azul de tripano 0,1%. [Morphologic and 
molecular evaluation of the epithelium and anterior capsule of the canine lens, with 
cataracts, after surgery utilizing 0.1% trypan blue during capsulorrexis]. 2015. 108 f. 
Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 
 

 

A remoção cirúrgica da catarata é uma intervenção cada vez mais praticada na 

medicina veterinária e, com ela, diversos estudos têm sido realizados com o intuito 

de reduzir as possíveis complicações de seu pós-operatório, tal como a opacidade 

da cápsula posterior, alteração ocasionada principalmente pela diferenciação e 

migração das células do epitélio lenticular para a cápsula posterior da lente. O 

objetivo deste estudo foi analisar a morfologia da cápsula anterior e seu epitélio pela 

coloração de rotina com hematoxilina-eosina; a composição molecular da cápsula 

pelas técnicas histoquímicas de PAS (avaliação de proteoglicanos) e picrosirius red 

(avaliação de colágeno IV); além da expressão de morte celular nas células epiteliais 

pelas técnicas de imunofluorescência com Beclina – 1 (autofagia) e Caspase – 3 

(apoptose), em cães idosos com catarata diabética e não diabética do tipo 

hipermadura, submetidos ao uso ou não de azul de tripano a 0,1 % durante a 

cirurgia de remoção da catarata por facoemulsificação. Para o estudo, foram 

estudadas as células epiteliais e cápsula anterior da lente de 27 cães, sendo 21 

fêmeas e 6 machos, de 8 a 12 anos de idade (média = 9,6 anos), de diversas raças, 

que foram primeiramente divididos em 2 grupos: GC (catarata hipermadura) e GCD 

(catarata diabética) e, depois, subdivididos em outros 4 grupos: os que utilizaram o 

corante: GAND (catarata hipermadura com azul de tripano) e GAD (catarata 

diabética com azul de tripano); e os que não foram submetidos ao uso do corante: 

GND (catarata hipermadura sem azul de tripano) e GD (catarata diabética sem azul 

de tripano). Os resultados das análises realizadas observaram que ambas as 

amostras, tanto as provenientes das cataratas hipermaduras, quanto as diabéticas, 

sofrem alterações em igual intensidade apesar do diferente processo de formação, 

ou seja, observou-se que houve positividade na expressão de morte celular do 



epitélio por apoptose e autofagia em igual intensidade e independente da utilização 

de azul de tripano a 0,1 % em todos os grupos; que a composição molecular da 

cápsula quanto à quantidade de proteoglicanos e colágeno IV também é semelhante 

e que, apesar da cápsula apresentar-se mais espessada do que o normal, ainda 

preserva sua relação anatômica com o epitélio. Conclui-se, portanto, que as lesões 

ocasionadas pela formação da catarata diabética e hipermadura no epitélio e em sua 

membrana basal (cápsula) são semelhantes apesar da diferente fisiopatologia de 

formação, mas que o epitélio e a cápsula ainda preservam sua relação anatômica e 

morfologia. Com os resultados, também se pode sugerir que cães que apresentem 

cataratas destes tipos, devam apresentar menor risco de ocorrência de opacidade 

na cápsula posterior no pós cirúrgico da catarata. 

 

 

Palavras-chave: Lente. Cães. Diabetes. Azul de tripano. Catarata. 

 



ABSTRACT 

 

 

HVENEGAARD, A. P. F. A. Morphologic and molecular evaluation of the 
epithelium and anterior capsule of the canine lens, with cataracts, after surgery 
utilizing 0.1% trypan blue during capsulorrexis. [Avaliação morfológica e 
molecular do epitélio e cápsula anterior da lente de cães com catarata, submetidos à 
facoemulsificação com o uso do azul de tripano a 0,1 %]. 2015. 108 f. Tese 
(Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 
 

 

Nowadays, surgical removal of cataracts in dogs is being considered a common 

intervention. Along with that, many studies have been realized aiming to reduce its 

post operatory complications, such as the posterior lens capsule opacity, which 

occurs due to epithelium cells differentiation and migration to the posterior pole. The 

objective of this study was to evaluate, by morphometry (hematoxilin-eosin), 

histochemistry (PAS and picrosirius red) and immunofluorescence (Caspase – 3 and 

Beclin – 1) analysis: the morphological alterations of the lens anterior capsule and its 

epithelium; the molecular components of the extracellular matrix; and the expression 

of lens epithelium cellular death (by autophagy and apoptosis), in elderly diabetic and 

non diabetic dogs with cataracts, after phacoemulsification surgery utilizing or not 0,1 

% trypan blue. Twenty seven dogs, including 21 female and 6 male dogs, with ages 

varying from 8 to 12 years old (mean = 9.6 yo), of different breeds were studied. 

Animals were first divided into 2 groups: GC (hypermature cataracts) and GCD 

(diabetic cataracts); then, subdivided in 4 different groups: GAND (non diabetic dogs 

with trypan blue), GAD (diabetic dogs with trypan blue), GND (non diabetic dogs 

without trypan blue) and finally, GD (diabetic dogs without trypan blue). Results 

showed that both types of studied samples (diabetic and hypermature ones), are 

equally altered besides its different pathophysiology, since no statistical significant 

differences were observed in both capsule and epithelium thickness, type IV collagen 

and proteoglycans concentration and also, in the epithelium cells autophagy and 

apoptosis, observed by Caspase – 3 and Beclin – 1 expression in every studied 

group. In addition, 0,1 % trypan blue was not capable to demonstrate its toxicity rate, 

as cells were already under the referred death processes. In conclusion, our findings 

suggests that, besides the differences in both, hypermature and diabetic cataracts, 



pathophysiologies of formation, serious and similar alterations are observed with the 

same intensity in the anterior lens capsule and its epithelium in dogs, what must 

probably reduce posterior lens capsule opacity post phacoemulsification surgery. 

 

 

 

Key words: Lens. Dogs. Diabetes. Trypan blue. Cataracts. 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura  1 - Eletromicrografia da cápsula lenticular (lc) discretamente 
separada do epitélio anterior da lente (cm) ........................................ 34 

Figura  2 - Representação esquemática das interações de colágeno IV e 
laminina e, da ligação entre elas com nidogênio, perlecan e 
outras moléculas na cápsula lenticular ............................................... 35 

Figura  3 - a. Observação da opacidade total do cristalino em um cão não 
diabético, com catarata madura, após a instilação de colírio 
midriático. Observar também a intensa congestão conjuntival; b. 
Observação da sutura em “Y” (seta), na lente de um cão com 
catarata diabética ............................................................................... 50 

Figura 4 - Opacidade de cápsula posterior observada em olho esquerdo 
sob midríase medicamentosa, em um cão macho, 7 anos, sem 
raça definida, após 3 meses da FACO. Observar a possível 
visibilização do fundo de olho (tapetum – coloração amarelo-
esverdeada e região não-tapetal – marrom-avermelhada), o que 
permite sugerir o não comprometimento da visão .............................. 56 

Figura  5 - Representação gráfica da diferença entre o tempo de catarata 
apresentado pelos cães estudados nos grupos GC e GCD. Esta 
diferença foi estatisticamente significante (p= 0,0001). ...................... 73 

Figura 6 -  Fotomicrografias obtidas de duas amostras coradas em HE, em 
um cão SRD com 10 Figura  6-anos de idade, do grupo GC (A) e 
em um cão da raça Lhasa Apso de 9 anos do GCD (B). 
Observa-se a cápsula (estrela), o núcleo de uma célula epitelial 
(seta preta fina), a face lenticular (seta branca com borda preta) 
e humoral da cápsula (seta preta grossa) .......................................... 75 

Figura  7 - Fotomicrografia obtida de um cão normal, de 12 anos de idade, 
post mortem. Observa-se a monocamada de células epiteliais 
(seta preta fina), aderidas à cápsula (estrela) .................................... 76 

Figura  8 - Fotomicrografias obtidas de quatro amostras diferentes coradas 
em HE do grupo GCD, em um Schnauzer, fêmea, com 8 anos de 
idade, 5 meses de catarata e 7 meses de diabete (A); em um 
Beagle, fêmea, de 8 anos de idade, com 2 meses de catarata e 
2 meses de diabete (B); em um Poodle, fêmea, de 9 anos de 
idade, com 10 meses de catarata e 10 meses de diabete (C); e 
em um Labrador, macho, de 8 anos de idade, com 8 meses de 
catarata e 8 meses de diabete (D). Observa-se em (A), a 
monocamada de epitélio presente, mas descolada da cápsula 
(estrela); em (B), o epitélio presente, aderido à cápsula, mas 



duplicado (seta preta fina mostra a presença de 2 núcleos); em 
(C), o epitélio mesclado à cápsula anterior, que se apresenta 
degenerada (seta branca com borda preta); em (D), o epitélio 
metaplásico, espessado, com diversas camadas de células (seta 
preta grossa) ...................................................................................... 77 

Figura  9 - Representação gráfica da análise da espessura mínima de 
epitélio entre os grupos GCD e GC .................................................... 78 

Figura  10 - Representação gráfica da análise da espessura mínima da 
cápsula entre os grupos GCD e GC ................................................... 79 

Figura  11 - Representação gráfica da análise da espessura relativa mínima 
de epitélio (Espessura mínima do epitélio / Espessura mínima da 
cápsula) entre os grupos GCD e GC .................................................. 80 

Figura  12 - Fotomicrografias das amostras submetidas à técnica de PAS em 
um cão da raça West Highland White Terrier de 10 anos do GC 
(A) e um cão da raça Maltes de 11 anos do GCD (B). Observa-
se a cápsula (estrela) corada na cor magenta (PAS) 
evidenciando os proteoglicanos ......................................................... 81 

Figura  13 - Representação gráfica da análise da densidade óptica da 
técnica de PAS corado entre os grupos GC e GCD ........................... 82 

Figura  14 - Fotomicrografias obtidas das amostras submetidas ao PSR em 
um cão da raça Maltes de 11 anos do GC (B) e um cão da raça 
West Highland White Terrier de 10 anos do GCD (A). Observa-
se a cápsula corada na cor vermelha (PSR) evidenciando o 
colágeno IV ........................................................................................ 82 

Figura  15 - Representação gráfica da análise da densidade óptica da 
técnica de PSR corado entre os grupos GC e GCD ........................... 83 

Figura  16 - Fotomicrografias obtidas das amostras dos quatro grupos 
estudados, marcadas com Caspase – 3. Observar a positividade 
da expressão de morte celular por apoptose nas células do 
epitélio lenticular marcadas em verde fluorescente (seta branca) 
em: (A) Maltês, fêmea de 10 anos do GND; (B) SRD, fêmea, de 
12 anos, do GAND; (C); Border Collie, fêmea, de 11 anos, do 
GD e (D); SRD, fêmea, de 12 anos, do GAD. Observa-se 
também a cápsula das amostras (estrela branca) .............................. 84 

Figura  17 - Representação gráfica da mensuração de intensidade de 
Caspase-3 nos diferentes grupos ....................................................... 85 

Figura  18 - Fotomicrografias obtidas das amostras dos quatro grupos 
estudados, marcadas com Beclina – 1. Observar a positividade 
da expressão de morte celular por autofagia no citoplasma das 
células do epitélio lenticular marcadas em verde fluorescente 



(seta branca) em: (A) Poodle, fêmea, de 8 anos do GND; (B) 
Yorkshire, fêmea, de 10 anos, do GAND; (C); Teckel, fêmea, de 
12 anos, do GD e (D) Beagle, fêmea, de 8 anos, do GAD. 
Observam-se também as cápsulas das amostras (estrela 
branca) ............................................................................................... 87 

Figura  19 - Representação gráfica da mensuração de intensidade de 
Beclina - 1 nos diferentes grupos ....................................................... 88 

 

 
Quadro 1 - Anticorpos utilizados para as diferentes análises de 

imunofluorescência ............................................................................ 69 

 
 

APÊNDICE A: Dados não incluídos………………………………………………… 108 

 

Figura A – Fotomicrografias de amostras colhidas de cães sem qualquer 
alteração ocular. Observar em: (A) coloração com HE; (B) PAS; (C) 
Picrosirius red; (D) Caspase – 3 e (E) Beclina – 1. Observar a 
integridade da monocamada de epitélio, e sua correta aderência à 
cápsula (setas pretas finas) em (A) e (B); a coloração em magenta 
e vermelho, respectivamente, para positividade de proteoglicanos e 
colágeno IV na cápsula anterior (estrela branca) em (B) e (C) e, por 
fim, a negatividade de marcação dos anticorpos (seta branca fina) 
em (C) e (D), observada pela visibilização do DAPI (em azul) 
marcando o núcleo, mas a ausência da coloração em verde dos 
anticorpos testados............................................................................. 108 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Distribuição dos animais segundo sexo, idade, tempo de 

catarata e de diabete nos grupos GC e GCD ................................... 74 

Tabela 2 - Distribuição das amostras segundo as análises realizadas ............. 75 

Tabela 3 - Distribuição dos valores de espessura mínima do epitélio (µm) 

entre os grupos GC e GCD .............................................................. 78 

Tabela 4 - Distribuição dos valores de espessura mínima da cápsula (µm) 

entre os grupos GC e GCD .............................................................. 79 

Tabela 5 - Distribuição dos valores de relação epitélio/cápsula (µm/µm) 

entre os grupos GC e GCD .............................................................. 80 

Tabela 6 - Distribuição dos valores de densidade óptica quanto a 

coloração de PAS entre os grupos GC e GCD ................................ 81 

Tabela 7 - Distribuição dos valores de densidade óptica quanto a 

coloração de PSR entre os grupos GC e GCD ................................ 83 

Tabela 8 - Distribuição dos valores mensurados de Caspase-3 marcada 

no epitélio lenticular das amostras, submetidas ou não ao azul 

de tripano a 0,1%, nos diferentes grupos ......................................... 85 

Tabela 9 - Distribuição dos valores mensurados de Caspase-3 marcada 

no epitélio lenticular dos 2 grandes grupos (GND e GD) ................. 86 

Tabela 10 - Distribuição dos valores mensurados de Beclina - 1 marcada no 

epitélio lenticular das amostras, submetidas ou não ao azul de 

tripano a 0,1%, nos diferentes grupos .............................................. 88 

Tabela 11 - Distribuição dos valores mensurados de Beclina - 1 marcada no 

epitélio lenticular dos 2 grandes grupos (GND e GD) ...................... 89 

 
  



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AR   Aldose Redutase 

AT   Azul de Tripano 

CCC   Capsulorrexe circular contínua 

Co.   Corporation 

D.O.   Densidade óptica 

ERG   Eletrorretinograma 

EUA   Estados Unidos da América 

FGF   Fator de crescimento fibroblástico 

FGH   Fator de crescimento de hepatócitos 

FMVZ   Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia  

HE   Hematoxilina-eosina 

HOVET  Hospital Veterinário 

h   Horas 

HS   Heparansulfato 

ICB   Instituto de Ciências Biomédicas 

LIO   Lente intraocular 

M   Molares 

MC   Microscopia confocal 

ME   Matriz extracelular 

mg/ml   Miligramas por mililitros 



mg/kg   Miligramas por quilograma 

mg/kg/dia  Miligramas por quilograma por dia 

MHZ   Megahertz 

min   Minutos 

ml   Mililitros 

mm   Milímetro 

mM   Milimols 

mmHg   Milímetros de mercúrio 

MO   Microscopia óptica 

µm   Micrômetro 

µmol/L  Milimol por litro 

N   Normal 

NADPH  nicotinamida-adenina-dinucleotídeo-fosfato 

nm   Nanômetros 

OCP   Opacidade de cápsula posterior 

PAS   Ácido periódico de Schiff 

PBS   Solução tampão fosfato 

PDGF   Fator de crescimento de derivados de plaquetas 

PIO   Pressão intraocular 

PSR   Picrosirius Red 

SMA    actina do músculo liso 

SRD   Sem raça definida 

TGF-β2  Fator de transformação de crescimento beta 2 



TUNEL  TdT dUTP-biotin Nick End Labeling 

USP   Universidade de São Paulo 

UFRJ   Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 



LISTA DE SÍMBOLOS 

 

α  Alfa 

%  Por cento 

®  Marca registrada 

µ  Micron 

µm/µm micrometro por micrometro 

º  Graus 

ºC  Graus Celsius 



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ..................................................................................... 31 

2 REVISÃO DE LITERATURA ............................................................... 33 

2.1 ANATOMIA E FISIOLOGIA DA LENTE DO CÃO ................................ 33 

2.1.1 Cápsula lenticular .............................................................................. 33 

2.1.1.1 Composição da cápsula lenticular ........................................................ 35 

2.1.1.1.1 Glicosaminoglicanos ............................................................................ 35 

2.1.1.1.1.1 Heparansulfato ................................................................................... 36 

2.1.1.1.2 Proteoglicanos ..................................................................................... 36 

2.1.1.1.2.1 Perlecan .............................................................................................. 37 

2.1.1.1.2.2 Nidogênio ............................................................................................ 37 

2.1.1.1.2.3  Fibronectina ........................................................................................ 37 

2.1.1.1.2.4  Laminina ............................................................................................. 38 

2.1.1.1.3  Fibras – Sistema Colágeno – Colágeno tipo IV .................................... 38 

2.1.1 2  Espessura da cápsula lenticular ........................................................... 39 

2.1.1.3  Difusão através da cápsula lenticular ................................................... 39 

2.1.1.4  Propriedades biomecânicas da cápsula ............................................... 41 

2.1.1.4.1 Fenômeno de acomodação .................................................................. 41 

2.1.2 Cápsula anterior ................................................................................. 41 

2.1.3 Epitélio lenticular ............................................................................... 42 

2.1.3.1  Processos de morte celular no epitélio lenticular ................................. 43 

2.1.4 Células da lente e substância fundamental amorfa ........................ 44 

2.1.4.1 Transparência ...................................................................................... 45 

2.2 FISIOPATOLOGIA DA CATARATA ..................................................... 46 

2.2.1 Fisiopatologia da catarata diabética ................................................. 46 



2.2.1.2 Os efeitos da diabete na cápsula lenticular .......................................... 47 

2.2.2 Velocidade da progressão ................................................................. 48 

2.3 AVALIAÇÃO CLÍNICA .......................................................................... 48 

2.3.1 Exame oftálmico ................................................................................. 49 

2.4 TRATAMENTO DA CATARATA .......................................................... 50 

2.4.1 Pré-operatório .................................................................................... 51 

2.4.2 A cirurgia ............................................................................................ 52 

2.4.2.1 FACO ................................................................................................... 52 

2.4.2.1.1 Capsulorrexe ........................................................................................ 53 

2.4.2.1.1.1 Azul de tripano ................................................................................... 54 

2.4.3 Complicações pós-operatórias ......................................................... 55 

2.4.3.1 Opacificação da cápsula posterior ....................................................... 56 

3 OBJETIVO GERAL.............................................................................. 60 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................ 60 

4 MATERIAL E MÉTODO ....................................................................... 62 

4.1  CONSTITUIÇÃO DOS GRUPOS ......................................................... 62 

4.2 PRÉ-OPERATÓRIO ............................................................................. 63 

4.2.1 Exames ................................................................................................ 63 

4.2.2  Medicações ......................................................................................... 64 

4.2.3 Demais recomendações .................................................................... 65 

4.3 FACECTOMIA EXTRACAPSULAR POR 

FACOEMULSIFICAÇÃO ...................................................................... 65 

4.3.1 Anestesia ............................................................................................ 65 

4.3.2 Cirurgia ............................................................................................... 65 

4.3.3 Pós-operatório .................................................................................... 66 

4.3.4 Amostras ............................................................................................. 67 



4.3.5  Técnicas de análises .......................................................................... 67 

4.3.5.1  Coloração de rotina por HE .................................................................. 68 

4.3.5.2  Análises histoquímicas ......................................................................... 68 

4.3.5.2.1  PAS ...................................................................................................... 68 

4.3.5.2.2 Picrosirius Red ..................................................................................... 68 

4.3.5.3  Análises por imunofluorescências ........................................................ 69 

4.3.6  Captura de imagens ........................................................................... 70 

4.3.7 Análises Estatísticas .......................................................................... 70 

5 RESULTADOS .................................................................................... 73 

5.1 AMOSTRAS ......................................................................................... 73 

5. 2 ANÁLISES DE ROTINA E HISTOQUÍMICAS ...................................... 75 

5.2.1 HE ........................................................................................................ 75 

5.2.1.1  Variedades de epitélio .......................................................................... 76 

5.2.1.2 Análises morfológicas das amostras coradas em HE .......................... 77 

5.2.1.2.1 Espessura mínima do epitélio .............................................................. 78 

5.2.1.2.2 Espessura mínima da cápsula ............................................................. 79 

5.2.1.2.3  Relação epitélio/cápsula – Espessura relativa mínima ........................ 79 

5.2.2 PAS ...................................................................................................... 80 

5.2.2.1 Quantificação da intensidade de PAS nos diferentes grupos  .............. 81 

5.2.3 Picrosirius Red ................................................................................... 82 

5.2.3.1 Quantificação da intensidade de picrosirius red nos diferentes 

grupos .................................................................................................. 83 

5.3  ANÁLISES POR IMUNOFLUORESCÊNCIAS ..................................... 83 

5.3.1  Caspase – 3 ........................................................................................ 83 

5.3.1.1 Quantificação da intensidade de marcação de Caspase-3 nos 

diferentes grupos  ................................................................................ 85 

5.3.2 Beclina – 1 .......................................................................................... 86 



5.3.2.1 Quantificação da intensidade de marcação de Beclina - 1 nos 

diferentes grupos  ................................................................................ 88 

6  DISCUSSÃO ........................................................................................ 91 

7  CONCLUSÕES .................................................................................... 98 

 REFERÊNCIAS ................................................................................. 100 

 APÊNCICE A  .................................................................................... 108 

 

 

 

 



 

 

IIINNNTTTRRROOODDDUUUÇÇÇÃÃÃOOO   



31 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
 

Com o desenvolvimento da oftalmologia na medicina veterinária, a remoção 

cirúrgica da catarata vem se tornando uma intervenção cada vez mais praticada. 

Nos últimos anos, diversos estudos têm sido realizados para aprimorar as 

diversas técnicas e reduzir as possíveis complicações no pós-operatório, tal como a 

opacidade da cápsula posterior, alteração frequentemente observada tanto em 

pacientes humanos, quanto em animais.  

Estudos em coelhos e no homem concluíram que o azul de tripano, um 

corante frequentemente utilizado durante a cirurgia, pode induzir à toxicidade e 

morte das células do epitélio do cristalino, uma das principais responsáveis pela 

formação desta opacidade.  

Estudos realizados em pessoas com cataratas, diabéticas e não diabéticas, 

demonstraram que a taxa de apoptose nas células do epitélio lenticular é maior nos 

pacientes doentes e que, a lâmina basal também se mostra alterada, o que, 

supostamente, diminuiria a ocorrência da opacidade capsular. Em cães, a catarata 

diabética ocorre de maneira súbita e tem comprometimento bilateral. O metabolismo 

de sua formação é agressivo e acontece basicamente nas mesmas células do 

epitélio lenticular. Sugere-se, portanto, que este tipo de catarata também provoque 

importantes alterações nas estruturas da lente destes animais e que, por 

conseqüência, diminua o risco da opacidade. 

Além desta, sugere-se que outro tipo de catarata grave, tal como a 

hipermadura, esta por sua vez tardia e crônica, mas frequentemente observada em 

países em desenvolvimento como o Brasil (onde o custo da cirurgia é alto e observa-

se importante falta de profissionais habilitados), possam também provocar 

alterações importantes às células epiteliais e na sua cápsula.  

De acordo com o exposto acima, é importante conhecer a morfologia, os 

componentes da matriz extracelular da cápsula anterior e os processos de morte 

celular programada por autofagia e apoptose, nas células do epitélio da lente de 

cães idosos apresentando cataratas diabéticas e hipermaduras, submetidos ou não 

ao uso de azul de tripano a 0,1 % durante a cirurgia de remoção da catarata por 

facoemulsificação.  



RREEEVVVIIISSSÃÃÃOOO   DDDEEE   LLLIIITTTEEERRRAAATTTUUURRRAAA      
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 ANATOMIA E FISIOLOGIA DA LENTE DO CÃO 

 

 

O cristalino do cão (lente) é uma estrutura biconvexa, com superfície anterior 

mais plana ou menos curva que a superfície posterior; tem consistência macia, é 

avascular, transparente e um tecido altamente estruturado de maneira a promover a 

refração dos raios luminosos que entram no olho para um ponto na retina. Essa 

estrutura é sustentada pelas zônulas lenticulares e o humor vítreo; se localiza em 

uma depressão no vítreo denominada fossa patelar; em cães, apresenta volume de 

aproximadamente 0,5 mililitros (ml), espessura anteroposterior de 7 milímetros (mm), 

diâmetro equatorial de 10 mm e poder de refração de 40 - 41 dioptrias. É composto 

pela cápsula, epitélio anterior, células lenticulares e substância fundamental amorfa, 

podendo o mesmo ser dividido em duas regiões gerais: o córtex (áreas externas 

próximas à cápsula) e o núcleo (áreas centrais) (BASHER; ROBERTS, 1995; 

GELATT, 2003; VAUGHAN; ASBURY; RIORDAN-EVA, 2003; SLATTER, 2005; 

PASCARETTA JR., 2007). 

 

 

2.1.1 Cápsula lenticular 

 

 

A cápsula é a lâmina basal do epitélio invertido (WINKLER et al., 2001), ou 

seja, uma matriz extracelular (ME) especializada sobre a qual se ancoram as células 

epiteliais da lente (Figura 1) (LEBLEU; MACDONALD; KALLURI, 2007; HAFTER et 

al., 2013). 
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Figura  1 – Eletromicrografia da cápsula lenticular (lc) discretamente separada do epitélio anterior da 
lente (cm) 

 
 

 
Fonte: (DANYSH; DUNCAN, 2009). 

 

 

A cápsula é, constituída por interações entre glicoproteínas de adesão 

(laminina), proteoglicanos (perlecan), fibras colágenas (IV e XVIII), 

entactina/nidogênio, sendo estes alguns de seus principais componentes estruturais 

(Figura 2) (YAN et al., 2005; TIMPL, 19891 apud WINKLER et al., 2001, p. 478; 

LEBLEU; MACDONALD; KALLURI, 2007; DANYSH; DUNCAN, 2009; NELSON; 

COX, 2011; HAFTER et al., 2013). Todos estes em conjunto com moléculas de água 

garantem a união, estabilidade e diferenciação das células que a compõe, sendo 

então responsáveis pela biomecânica da acomodação e pela difusão de substâncias 

através da lente, além de promover proteção contra infecções e isolamento dos 

demais tecidos oculares, o que garante seu privilégio imunológico (LEBLEU; 

MACDONALD; KALLURI, 2007; VOET; VOET; PRATT, 2008; DANYSH; DUNCAN, 

2009; NELSON; COX, 2011).  

 

 

 

  

                                                           
1
 TIMPL, R. Structure and biological activity of basement membranes proteins. European Journal of 
Biochemistry, v. 180, p. 478, 1989. 



 

 

Figura  2 - Representação esquemática das interações de colágeno IV e laminina e, da ligação 
entre elas com nidogênio, perlecan e outras moléculas na cápsula lenticular

Fonte: (DANYSH; DUNCAN, 2009

 

 

2.1.1 Composição da cápsula lenticular

 

 

2.1.1.1.1 Glicosaminoglicanos

 

 

É o conjunto de heteropolissacarídeos

mediam interações moleculares entre laminina, colágeno IV, fibronectina e outras 

proteínas (BATTAGLIA et al., 1992;

2008; DANYSH; DUNCAN, 2009; NELSON; COX, 2011). São moléculas

responsáveis por promover elasticidade, resistência (BATTAGLIA et al., 1992; 

DANYSH; DUNCAN, 2009) e manter o teor hídrico dentro da lente (HAFTER et al

2013). 

Representação esquemática das interações de colágeno IV e laminina e, da ligação 
entre elas com nidogênio, perlecan e outras moléculas na cápsula lenticular

 

DANYSH; DUNCAN, 2009). 

mposição da cápsula lenticular 

Glicosaminoglicanos 

o conjunto de heteropolissacarídeos estruturais da cápsula que realizam e 

interações moleculares entre laminina, colágeno IV, fibronectina e outras 

(BATTAGLIA et al., 1992; WINKLER et al., 2001; VOET; VOET; PRATT, 

2008; DANYSH; DUNCAN, 2009; NELSON; COX, 2011). São moléculas

responsáveis por promover elasticidade, resistência (BATTAGLIA et al., 1992; 

DANYSH; DUNCAN, 2009) e manter o teor hídrico dentro da lente (HAFTER et al
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Representação esquemática das interações de colágeno IV e laminina e, da ligação 
entre elas com nidogênio, perlecan e outras moléculas na cápsula lenticular 

 

urais da cápsula que realizam e 

interações moleculares entre laminina, colágeno IV, fibronectina e outras 

WINKLER et al., 2001; VOET; VOET; PRATT, 

2008; DANYSH; DUNCAN, 2009; NELSON; COX, 2011). São moléculas 

responsáveis por promover elasticidade, resistência (BATTAGLIA et al., 1992; 

DANYSH; DUNCAN, 2009) e manter o teor hídrico dentro da lente (HAFTER et al., 
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O ácido hialurônico é o principal glicosaminoglicano não sulfatado que 

compõe a matriz (NELSON; COX, 2011). Além deste, pode-se encontrar 

glicosaminoglicanos menores e sulfatados, como o dermatansulfato, queratansulfato 

e heparansulfato que, diferentes do ácido hialurônico, encontram-se ligados às 

proteínas específicas para originar os chamados proteoglicanos (VOET; VOET; 

PRATT, 2008; NELSON; COX, 2011). 

 
 
2.1.1.1.1.1 Heparansulfato 

 
 

Heparansulfato é uma classe de moléculas longas, que fazem parte da 

estrutura central da lâmina basal e são responsáveis por promover a carga aniônica 

nas superfícies mais internas e externas da cápsula (WINKLER et al., 2001; ROSSI 

et al., 2003). Essas moléculas possuem a capacidade de se ligarem entre elas e 

com a laminina, colágeno IV, nidogênios e fibronectina (TIMPL; BROWN, 1996), 

podendo também ligar-se e servir de reservatório a diversos fatores de crescimento, 

tais como o fibroblástico (FGF), de hepatócitos (FGH) e derivados de plaquetas 

(PDGF), ou seja, todos os essenciais para o crescimento e desenvolvimento 

capsular (LOVICU; McAVOY, 1993). 

 
 

2.1.1.1.2 Proteoglicanos 

 
 

Os proteoglicanos são os principais componentes de todas as lâminas basais 

dos seres vivos. São caracterizados por macromoléculas formadas por uma ou mais 

cadeias de glicosaminoglicanos sulfatados da matriz ou da superfície celular, ligados 

ao ácido hialurônico, covalentemente unidos a uma proteína de membrana ou a uma 

proteína secretada (VOET; VOET; PRATT, 2008; NELSON; COX, 2011). São 

basicamente responsáveis pelo controle de diversas atividades celulares, tais como 

a ativação de fatores de crescimento, a migração e adesão celular, além da 

propagação de “informações” através das membranas plasmáticas (NELSON; COX, 

2011).  
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2.1.1.1.2.1 Perlecan  

 

 

É um proteoglicano composto basicamente por cadeias de heparansulfato 

(HANDLER; YURCHENCO; LOZZO, 1997), que se encontra incorporado ao arranjo 

estrutural principal da cápsula, ligado principalmente às integrinas, alguns tipos de 

colágeno, laminina, fibronectina e às interações de laminina-nidogênio (BATTAGLIA 

et al., 1992; DANYSH; DUNCAN, 2009). 

 

 

2.1.1.1.2.2 Nidogênio 

 

 

Nidogênio, também conhecido como entactina, é uma molécula de 

glicoproteína sulfatada estrutural, fundamental a todas as lâminas basais, capaz de 

ligar-se à laminina, ao colágeno IV e ao perlecan (TIMPL; BROWN, 1996; DANYSH; 

DUNCAN, 2009). 

 

 

2.1.1.1.2.3 Fibronectina 

 

 

Fibronectina é uma importante glicoproteína de adesão da ME que também 

pode ser encontrada em sua forma solúvel no plasma, sendo também produzida por 

macrófagos durante a inflamação e por células do epitélio anterior da lente 

(MURRAY; KEELEY, 1996). É componente fundamental durante o desenvolvimento 

da cápsula, mas apresenta-se em quantidades reduzidas e até mesmo ausentes em 

lentes de animais adultos (YAN et al., 2005). Liga-se tanto ao heparansulfato quanto 

ao colágeno IV, tanto quanto a diversos receptores de membrana das células 

lenticulares (JOHANSSON et al., 1997; DANYSH; DUNCAN, 2009). Alguns autores 

sugerem que a fibronectina funcione mais como uma unidade de sinalização do que 

como um componente estrutural da lâmina basal, desempenhando também algum 

papel na reparação de lesões lenticulares e na opacificação da cápsula posterior, 
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além de promover aderência e migração às células epiteliais (OHARAZAWA et al., 

1999; DANYSH; DUNCAN, 2009). 

 

 

2.1.1.1.2.4 Laminina 

 

 

 Laminina é a glicoproteína de adesão fundamental mais abundante na 

formação e desenvolvimento da lente no ser vivo (SMYTH et al., 1999; LEBLEU et 

al., 2007), que pode também ser encontrada em áreas onde há fibrose tecidual 

(LINNOLA et al., 2000). Por ligar-se ao colágeno IV, perlecan e nidogênio, 

desenvolve papel importante na estabilidade das lâminas basais que compõe (YAN 

et al., 2005; HAFTER et al., 2013). Existem 15 diferentes formas de laminina tecido-

específicas que podem ser observadas em diferentes espécies e nos diferentes 

estágios de desenvolvimento da cápsula (LINNOLA et al., 2000; DANYSH; 

DUNCAN, 2009). 

 

 

2.1.1.1.3 Fibras – Sistema Colágeno - Colágeno tipo IV 

 

 

Colágeno tipo IV é uma proteína não fibrilar estável que compõe 

aproximadamente 50 – 80% da estrutura da cápsula lenticular e que, integrada à 

laminina, são responsáveis pela manutenção de sua forma durante o rápido 

desenvolvimento da lente, sua estabilidade e sua resistência às forças exercidas 

pelo corpo ciliar sobre ela (MURRAY; KEELEY, 1996; YAN et al., 2005; LEBLEU; 

MACDONALD; KALLURI, 2007; DANYSH; DUNCAN, 2009; HAFTER et al., 2013). 
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2.1.1.2 Espessura da cápsula lenticular 

 
 

A avaliação da espessura capsular é importante no que diz respeito aos 

efeitos de doenças ou da idade sobre as propriedades biomecânicas e funcionais da 

lente (KRAG; ANDREASSEN, 2003; BARROS et al., 2008). 

Sabe-se que a espessura capsular aumenta com a idade, em diferentes 

regiões da lente, entre as espécies (DANYSH; DUNCAN, 2009) e na presença de 

doenças como a diabete (BARROS et al., 2008). Na cápsula anterior do cão, pode 

ocorrer um aumento de 5 – 8 micrômetros (µm), diferente da humana, que aumenta 

apenas 0,08 µm com o avançar da idade. A cápsula de uma pessoa de 

aproximadamente 65 anos mede apenas 8,65 µm, enquanto um cão de 14 anos 

pode apresentar 137 µm de espessura (BERNAYS; PEIFFER, 2000). Apesar destas 

variações, a zona equatorial e a cápsula anterior da lente geralmente se mantêm 5 a 

10 vezes mais espessas do que a cápsula posterior (KRAG; ANDREASSEN, 2003). 

No cão adulto, por exemplo, a cápsula anterior apresenta 50 – 70 µm de espessura 

no centro e aproximadamente 8 - 12 µm em seu equador, já a cápsula posterior, 

mede apenas 2 – 4 µm de espessura (BASHER; ROBERTS, 1995; GLOVER; 

CONSTANTINESCU, 1997; SLATTER, 2005). Entretanto, alguns autores ainda 

sugerem que, na catarata diabética, as cápsulas anterior e posterior tendem a se 

afinarem com a intumescência da lente (GELATT, 2003). 

 

 

2.1.1.3 Difusão através da cápsula lenticular 

 

 

Em razão de a lente ser avascular, seu metabolismo é precário e depende 

constantemente da composição e difusão de componentes do humor aquoso e 

vítreo através da cápsula (BASHER; ROBERTS, 1995; SLATTER, 2005; DANYSH; 

DUNCAN, 2009). Além disso, o transporte das moléculas é dependente de seu 

tamanho e carga, já que o colágeno IV forma uma “tela de filtração” pela estrutura 

que compõe e o heparansulfato com os grupos carboxila, mantêm um gradiente 

aniônico dentro dela (WINKLER et al., 2001).  
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Transporte passivo de oxigênio e alguns metabólitos (glicose, água, sais 

minerais e gás carbônico), através da cápsula para o interior da lente, garantem a 

produção e diferenciação contínua de células lenticulares, além da manutenção da 

elasticidade e de sua transparência (SLATTER, 2005; COULOMBRE et al., 19792 

apud DANYSH; DUNCAN, 2009, p. 1572). A maior parte do oxigênio necessário é 

proveniente do humor aquoso e é consumida pelo epitélio anterior e células 

lenticulares (SLATTER, 2005). Já a glicose, entra por difusão e por transporte 

assistido a partir do aquoso para fornecer a maior parte da energia requerida pela 

lente; se mantendo na concentração de aproximadamente 10% daquela observada 

no sangue e no humor aquoso (BAGLEY; LAVACH, 1994). 

Glicólise aeróbia ocorre pelo ciclo do ácido cítrico e se limita às mitocôndrias 

das células epiteliais. Devido à baixa tensão de oxigênio e à ausência de 

mitocôndrias nas fibras da lente, a maioria da glicose (70%) é quebrada 

anaerobicamente em ácido lático via ciclo de Embden-Meyerhof, que é regulado 

pelas enzimas hexoquinase e fosfofrutoquinase. Uma menor quantidade de glicose é 

metabolizada pela hexosemonofosfato, que também depende da hexoquinase para 

controlar seu metabolismo. Existe uma via, menos significativa, que converte a 

glicose em frutose via ciclo do sorbitol (BASHER; ROBERTS, 1995; VAUGHAN; 

ASBURY; RIORDAN-EVA, 2003; SLATTER, 2005). 

Moléculas de tamanho intermediário são transportadas ativamente através da 

cápsula, como as proteínas presentes no humor aquoso e vítreo, necessárias para o 

crescimento e desenvolvimento normal da lente; ou como as produzidas pelo 

metabolismo lenticular, como no caso das uveítes faco-induzidas, comuns nas 

cataratas hipermaduras em cães (VAN der WOERDT, 2000). De maneira 

quantitativa, a taxa de difusão deste tipo de molécula também depende de seu peso 

molecular e de sua carga, já que as de cargas mais negativas são menos capazes 

de se difundir do que as demais de mesmo tamanho e peso molecular. Além disso, 

sabe-se que a taxa de difusão dessas moléculas diminui com o decorrer da idade 

(DANYSH; DUNCAN, 2009). 

  

                                                           
2
 COULOMBRE, A. J. Cataractogenesis: developmental inputs and constraints. Ophthalmology, v. 
86, p. 1559-1570, 1979. 
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2.1.1.4 Propriedades biomecânicas da cápsula 

 

 

As propriedades materiais e estruturais variam em diferentes locais da 

cápsula e também diminuem ao longo da vida, mesmo assim, a cápsula anterior se 

mantém, devido à sua espessura, 3 a 7 vezes mais resistente e rígida do que a 

posterior. Diferente da resistência, a elasticidade e a capacidade viscoelástica 

diminuem com a idade, tanto na cápsula anterior quanto na posterior (KRAG; 

ANDREASSEN, 2003). 

 

 

2.1.1.4.1 Fenômeno de acomodação 

 

 

Nos animais domésticos, os mecanismos de acomodação são pouco 

desenvolvidos, assim como o músculo ciliar. A córnea é a real superfície refrativa do 

olho e principal responsável pelo seu poder óptico. A lente é responsável pelo 

restante e pelo ajuste fino para objetos a diferentes distâncias (SLATTER, 2005). 

Zônulas lenticulares, ou ligamentos suspensórios (fibras colágenas que 

aderem a cápsula lenticular ao corpo ciliar), sustentam a lente em seu equador. 

Alterações na tensão dessas fibras modificam a curvatura das superfícies 

lenticulares e, assim, seu poder óptico, realizando o fenômeno da acomodação. 

Durante a acomodação, a contração da musculatura ciliar relaxa as zônulas, a 

elasticidade natural da cápsula faz com que a lente se torne mais esférica, 

aumentando o poder óptico (acomodando a visão para objetos próximos) (GLOVER; 

CONSTANTINESCU, 1997; GELATT, 2003; SLATTER, 2005). 

 

 

2.1.2 Cápsula anterior 

 
 

A cápsula anterior desempenha papel fundamental na regulação, adesão, 

diferenciação, permeabilidade e filtração de substâncias, polaridade epitelial e no 
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crescimento celular das fibras lenticulares (YURSHENCO; SCHITTNY, 1990; 

LEBLEU; MACDONALD; KALLURI, 2007). 

Importante na cirurgia de catarata sofre alterações importantes na presença 

de doenças e com o avançar da idade, tais como a perda de quantidade e do arranjo 

de suas moléculas estruturais (WINKLER et al., 2001), perda da elasticidade e de 

sua força mecânica (MARSHALL et al., 1992), diminuição na composição de água 

(YANG et al., 1998), além do aumento de sua espessura, independente da presença 

de catarata (BERNAYS; PEIFFER, 2000). 

É morfologicamente homogênea, podendo apresentar aspecto granular em 

sua face mais externa (humoral), devido à maior concentração dos 

glicosaminoglicanos e proteoglicanos (CAMMARATA et al., 1986; LOVICU; 

McAVOY, 1993; LANDEMORE et al., 1999; WINKLER et al., 2001), sugerindo que 

tal composição molecular possa desempenhar papel fundamental na manutenção de 

sua estrutura e função (WINKLER et al., 2001).  

 
 
2.1.3 Epitélio lenticular 

 
 

Células epiteliais cubóides se localizam abaixo da cápsula anterior e das 

células colunares abaixo do equador, onde se formam novas fibras lenticulares ao 

longo de toda vida. O metabolismo da glicose sustenta a atividade mitótica desta 

área, o que deixa as células suscetíveis às influências tóxicas e mórbidas, as quais 

podem se tornar aparentes como opacidades equatoriais. O epitélio é responsável 

pela proteção das fibras lenticulares subjacentes contra a radiação ultravioleta e o 

estresse oxidativo, pelo transporte de cátions através da cápsula (BASHER; 

ROBERTS, 1995; SLATTER, 2005; KUMAMOTO et al., 2007) e pela produção, 

organização e deposição dos componentes da lâmina basal na cápsula lenticular 

(JOHNSON; BEEBE, 1984; YAN et al., 2005).  
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Assim como na lente humana, no desenvolvimento da catarata, as células 

epiteliais da lente do cão podem sofrer metaplasia e alterar a estrutura e composição 

da cápsula (YAN et al., 2005). Estudos realizados anteriormente observaram por 

microscopia eletrônica, que cápsulas colhidas após a capsulorrexe de cães com 

catarata podem apresentar superfície posterior duplicada, sem epitélio, com epitélio 

metaplásico, com a presença de uma camada de células pleomórficas, ou mesmo 

apresentar apenas a deposição de colágeno e algumas vezes de fibronectina, mas 

todas formando uma matriz extracelular desorganizada (BERNAYS; PEIFFER, 2000; 

COLITZ et al., 2000). Além disso, tal metaplasia do epitélio pode promover a 

formação de um tecido fibroso com lâmina basal ectópica (placas subcapsulares), 

que pode resultar em distorção significante da estrutura da cápsula, observado na 

microscopia óptica pela presença de dobras evidentes, além do aumento de toda a 

sua estrutura capsular, podendo chegar a 15 - 30 µm de largura e 5 - 10 µm de 

espessura (BERNAYS; PEIFFER, 2000), alterações estas que podem prejudicar o 

sucesso cirúrgico e/ou promover a opacidade da cápsula posterior (COLITZ et al., 

2000). 

Estudos realizados em pacientes humanos diabéticos observaram que, além 

das alterações citadas, pode ocorrer uma redução na densidade de células epiteliais 

devido ao aumento da quantidade de aldose redutase circulante. Observou-se 

também, que tais alterações não interferem na velocidade ou no surgimento da 

catarata e ainda sugere o uso de inibidores de aldose redutase para prevenir a 

perda das células epiteliais da lente, o que já foi provado em ratos em estudo 

anterior (TAKAMURA et al., 2003; KUMAMOTO et al., 2007). 

 

 

2.1.3.1 Processos de morte celular no epitélio lenticular 

 

 

A apoptose e a autofagia ocorrem, fisiologicamente, no processo de formação 

da lente e na manutenção da transparência (ZANDY et al., 2005; CAO; KLIONSKY, 

2007; FROST et al., 2014), quando há estresse oxidativo decorrente da idade 

avançada; na presença de doenças de bases imunológicas (ZANDY et al., 2005) e 

também em ocasiões onde há lesão celular, como na depleção de fatores de 
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crescimento e na invasão de patógenos (CAO; KLIONSKY, 2007; FROST et al., 

2014). 

A apoptose pode ocorrer por uma via intrínseca (mitocôndria-dependente) ou 

extrínseca (receptor-dependente) (CORY, 1995). A via intrínseca pode ocorrer pela 

via do citocromo-C, que ativa a Caspase-9 e posteriormente a 3, que é a real efetora 

deste tipo de morte celular (MOHAMAD et al., 2013). A autofagia, por sua vez, 

ocorre basicamente pela ação de lisosimas no citosol celular, que realizam a 

degradação proteolítica que levará à morte celular (FROST et al., 2014). 

O aumento da expressão de diversos fatores de apoptose (Caspase-9 e 3) e 

autofagia (Beclina-1) no epitélio lenticular foi observado em estudos anteriormente 

realizados, em pessoas idosas submetidas à remoção de catarata com o uso de azul 

de tripano, um corante frequentemente utilizado durante a cirurgia (PORTES et al., 

2010); e em pessoas apresentando cataratas de diferentes tipos, tais como a cortical 

e a diabética, sendo observado a maior expressão destes fatores na presença de 

catarata diabética e retinopatia diabética (KIM et al., 2012; JUNG et al., 2013; 

MOHAMAD et al., 2013). 

 

 

2.1.4 Células da lente e substância fundamental amorfa 

 

 

A proliferação (mitose) e o alongamento das células epiteliais do equador em 

direção ao centro da lente formam as fibras que constituem o córtex e envolvem 

todo o núcleo. Como estas fibras não alcançam de um pólo ao outro da lente, ou 

mesmo toda a sua circunferência, elas se unem em suturas nas suas faces 

anteriores e posteriores, apresentando o formato de “Y”. As células (fibras) são 

dispostas em camadas interdigitais e são mantidas ancoradas à substância cimento 

amorfa (GLOVER; CONSTANTINESCU, 1997; SLATTER, 2005). 

O núcleo, composto por células mais velhas, apresenta fibras mais densas e 

menos transparentes do que as células mais jovens que constituem o córtex. Com o 

avançar da idade, a proliferação das células lenticulares forçam as células do núcleo 

em direção ao centro da lente. Estas se tornam mais densas e duras com o aumento 

da proximidade entre as células. Em cães com cerca de 6 anos de idade, essa 
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densidade nuclear aumentada causa turvação azul-acinzentada, conhecida como 

esclerose nuclear (SLATTER, 2005).  

 

 

2.1.4.1 Transparência 

 

 

A transparência dentro da lente é mantida por vários fatores complexos: um 

citoplasma de baixa densidade (pela ausência de núcleo e organelas intracelulares 

das fibras lenticulares), com pequenas flutuações espaciais em seu índice de 

refração citoplasmático e um arranjo de lamelas altamente organizado que, se 

alterado, pode alterar seu índice refrativo (BASHER; ROBERTS, 1995; GELATT, 

2003). 

 

 

2.2 FISIOPATOLOGIA DA CATARATA 

 

 

Catarata, uma das causas mais freqüentes de cegueira em cães (MARTIN, 

2005), é definida como qualquer grau de opacidade do cristalino ou de sua cápsula 

(DAVIDSON; NELMS, 2007), podendo ser classificada de acordo com seu estágio 

de desenvolvimento, sua etiologia, localização, idade do surgimento e consistência 

(SLATTER, 2005; OFRI, 2008).  

Quanto ao estágio de desenvolvimento, pode ser dividida em incipiente, 

imatura, madura, hipermadura, intumescente e morganiana. A catarata incipiente 

caracteriza-se pela opacidade inicial da lente com visão inalterada; na imatura, a 

opacidade é mais marcada, mas incompleta e a fundoscopia ainda pode ser 

realizada, pois o reflexo tapetal ainda é visível, mas a visão já está comprometida; 

na madura, a lente se encontra opaca por completo e o fundo não pode mais ser 

oftalmoscopicamente observado. Muitas vezes a catarata madura pode estar 

intumescente. A catarata intumescente ocorre quando a lente aumenta de volume, 

como na catarata secundária à diabete em cães. Finalmente, a catarata hipermadura 

caracteriza-se pela reabsorção e/ou liquefação da lente (morganiana). Nesta fase 
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ocorre também o aumento da câmara anterior e o enrugamento da cápsula, além do 

maior risco de desenvolvimento de uveítes faco-induzidas e glaucoma secundário 

(SLATTER, 2005).  

Quanto à etiologia, pode-se dividir a catarata em diferentes tipos: espontânea 

(hereditária/genética), diabética, congênita, secundária ao trauma, à uveítes, à 

degeneração retiniana, entre outras (SLATTER, 2005).  

Os mecanismos da formação da catarata espontânea nos animais 

domésticos, com suposta origem hereditária, são ainda imperfeitamente 

compreendidos (SLATTER, 2005). Por outro lado, sabe-se que a fisiopatologia da 

catarata diabética em cães associa-se com uma série de eventos relacionados às 

alterações nas bombas metabólicas, ao conteúdo proteico do cristalino, às 

concentrações iônicas e à atividade antioxidante da lente (GLOVER; 

CONSTANTINESCU, 1997; WINKLER et al., 2001; GELATT, 2003). 

 

 

2.2.1 Fisiopatologia da catarata diabética 

 

 

Com os níveis de glicose sanguínea elevados, os níveis de glicose na lente 

aumentam e o metabolismo anaeróbico da glicose pelas vias da hexoquinase torna-

se saturado, ocasionando um desvio para uma via alternativa de energia que 

envolve a enzima aldose redutase (AR). A atividade da AR na catarata diabética é 

aumentada principalmente pelo aumento dos seus níveis e de sua ativação. 

Utilizando a forma reduzida da nicotinamida-adenina-dinucleotídeo fosfato (NADPH), 

a AR reduz a forma aldeído da glicose para sorbitol (um poliol ou álcool de açúcar), 

o qual não se difunde prontamente através da cápsula da lente, mas que será 

lentamente metabolizado em frutose, substância capaz de atravessar a membrana 

celular (KEEN; JARRETT, 1975; BASHER; ROBERTS, 1995; GELATT, 2003; 

SLATTER, 2005).  
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A não difusão do sorbitol através da cápsula promove a formação de um 

gradiente osmótico no interior da lente. Água do humor aquoso é então embebida 

para dentro da lente iniciando sua turgescência, o que prejudica a permeabilidade 

das membranas celulares e provocam uma série de reações bioquímicas que 

resultam em alterações irreversíveis na arquitetura e configuração da lente. Ocorre 

então um aumento do volume lenticular, o rompimento das fibras e a formação de 

vacúolos, evidenciando clinicamente a catarata diabética inicial, geralmente 

observada nas células epiteliais, onde se concentra a maior parte do sorbitol (KEEN; 

JARRETT, 1975; BASHER; ROBERTS, 1995; SLATTER, 2005). 

Alterações vacuolares equatoriais precoces podem algumas vezes dissipar-se 

após a terapia com insulina, mas alterações de cataratas substanciais (como na 

diabete canina), não são reversíveis com o controle da glicemia (GELATT, 2003; 

SLATTER, 2005). 

Posterior degradação de proteínas em aminoácidos e polipeptídios, 

principalmente nos estágios mais avançados da catarata, permite a difusão de 

pequenos produtos da proteólise da lente para o humor aquoso, além da perda de 

água e material nitrogenado, resultando na reabsorção e no encolhimento da lente 

(GELATT, 2003; SLATTER, 2005). A reabsorção da catarata diabética, com controle 

da uveíte faco-induzida, foi observada por Safatle et al. (2000), em 5 cães após 4 - 

12 meses do diagnóstico inicial da catarata. 

 

 

2.2.1.2 Os efeitos da diabete na cápsula lenticular 

 

 

Hiperglicemia crônica, como na diabete não controlada, pode resultar em 

ligações químicas iônicas e/ou covalentes, intra e intermolecular (cross-linking) de 

grupos lisina, conhecido como glicação não enzimática, que pode alterar a estrutura 

e as propriedades biomecânicas da lâmina basal (BAILEY et al., 1993), além de 

prejudicar suas vias de sinalização (BAILEY et al., 1993; HONG et al., 2000). O lento 

turn-over que ocorre nas moléculas da cápsula no paciente diabético, também a 

torna extremamente suscetível aos efeitos acumulativos dos cross-linkings, podendo 

alterar sua estabilidade e deixando-a mais rígida (BAILEY et al., 1993). Barros et al. 
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(2008) observaram também que há um aumento na sua espessura em cães 

apresentando catarata diabética. 

 
 

2.2.2 Velocidade da progressão 

 
 

A velocidade da progressão, bem como a prevalência das cataratas 

espontâneas é indefinida. Por outro lado, sabe-se que a formação das cataratas 

diabéticas relaciona-se diretamente com a glicemia, idade do animal e a 

concentração de AR lenticular, que é espécie-dependente. A atividade da AR canina 

é similar àquela na lente humana (0,39 nm/min por 1 mg de proteína da lente), três 

vezes menor que as da lente do rato e é maior que a da lente do camundongo, o 

qual apresenta níveis quase indetectáveis (GELATT, 2003); mesmo assim, as 

cataratas diabéticas em cães geralmente apresentam evolução rápida, bilateral e 

independente da administração da insulina; entretanto, se a glicemia estiver 

controlada, pode ser de evolução lenta. A maioria dos cães diabéticos (75%) 

apresenta catarata em até 12 meses após o diagnóstico da doença (BEAM; 

CORREA; DAVIDSON, 1999; SAFATLE et al., 2000; SLATTER, 2005). 

 
 

2.3 AVALIAÇÃO CLÍNICA 

 
 

A sintomatologia da baixa de visão ocasionada pela catarata só é observada 

quando o cão apresenta dificuldade em transpor objetos desconhecidos, fica 

hesitante em ambientes estranhos, recusa mover-se, julga incorretamente o 

percurso de uma bola, anda de encontro com paredes e outros objetos ou fica mais 

próximo do proprietário durante os passeios (SLATTER, 2005).  

A primeira manifestação notada pelos proprietários de cães diabéticos é a 

perda repentina da visão pelo rápido desenvolvimento da catarata, antes mesmo de 

se iniciarem as alterações sistêmicas clássicas da doença, como poliúria e polidipsia 

(BASHER; ROBERTS, 1995; SLATTER, 2005).  
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2.3.1 Exame oftálmico 

 

 

O exame oftálmico inicial de cães com catarata inclui o teste de Schirmer, a 

biomicroscopia com lâmpada de fenda e a tonometria (SLATTER, 2005). 

Com biomicroscópio em lâmpada de fenda ou fonte focal de luz branca, a íris 

é examinada para mobilidade anormal e a câmara anterior quanto à profundidade. A 

catarata intumescente e a tumefação inicial do vítreo na catarata diabética 

empurram a lente para frente, resultando em uma câmara anterior rasa, motivo pelo 

qual a gonioscopia também pode ser indicada, principalmente nas raças com 

predisposição ao glaucoma primário. A câmara anterior é examinada para sinais de 

uveíte faco-induzida, tais como o escurecimento da íris, sinéquia posterior, flare, 

precipitados ceráticos e hipópio (BASHER; ROBERTS, 1995; GELATT, 2003; 

SLATTER, 2005). 

A tonometria de aplanação também deve ser realizada, pois outro sinal de 

uveíte faco-induzida é a diminuição da pressão intraocular (PIO) (menor do que 12 

milímetros de mercúrio - mmHg) (BASHER; ROBERTS, 1995; LEASURE; GELATT; 

MACKAY, 2001; GELATT, 2003; SLATTER, 2005). Um estudo de Leasure, Gelatt; 

Mackay (2001) observou importante variação na PIO dos olhos de cães com 

catarata, principalmente entre as fases imaturas e hipermaduras (imaturas: 3 – 27 

mmHg; hipermaduras: 4 - 23 mmHg), mas sem relevância clínica significativa.  

Tropicamida 1% é instilada após o exame inicial para observação total da 

lente. A midríase adequada deve ser observada após 20 minutos, já que, o primeiro 

sinal da uveíte faco-induzida, segundo alguns autores, é a resistência pupilar à 

midríase após sua instilação (BASHER; ROBERTS, 1995; SLATTER, 2005). 

A lente é primeiramente observada por biomicroscopia com lâmpada de fenda 

(SLATTER, 2005). Geralmente, a catarata diabética nos cães é diagnosticada como 

intumescente (madura ou hipermadura) e difere da catarata espontânea (Figura 3a) 

por apresentar nítida visibilização da separação da sutura das fibras lenticulares nas 

junções das fibras, conhecida como “Y” (Figura 3b) (BASHER; ROBERTS, 1995). 

  



 

 

Figura  3 - a. Observação da opacidade total do cristalino em um cão não diabético, com catarata 
madura, após a in
conjuntival; b. Observação da sutura em “Y” (seta), na lente de um cão com catarata 
diabética 

 

Fonte: Serviço de Oftalmologia 

 

 

Outra avaliação a ser realizada, é o posicionamen

Se as zônulas se deteriorarem ou soltarem da lente, uma rápida movimentação do 

olho fará com que a lente oscile na fossa patelar

provoca a vibração da íris (iridodonese) e altera proporcionalmente su

iridodonese é um sinal precoce de deslocamento lenticular iminente e se torna mais 

evidente conforme a lente vai se soltando das zônulas restantes. Fibrilas vítreas 

flutuando através da pupila, no humor aquoso, também pode ser um sinal de rupt

zonular e futura luxação anterior (GELATT, 2003).

 

 

2.4 TRATAMENTO DA CATARATA

 

 

 Para melhor entendimento, o tratamento da catarata foi dividido em tópicos a 

seguir:  

 

 

a. Observação da opacidade total do cristalino em um cão não diabético, com catarata 
madura, após a instilação de colírio midriático. Observar também a intensa congestão 
conjuntival; b. Observação da sutura em “Y” (seta), na lente de um cão com catarata 

Serviço de Oftalmologia – HOVET – USP. 

Outra avaliação a ser realizada, é o posicionamento da lente dentro do olho. 

Se as zônulas se deteriorarem ou soltarem da lente, uma rápida movimentação do 

olho fará com que a lente oscile na fossa patelar (facodonese)

provoca a vibração da íris (iridodonese) e altera proporcionalmente su

iridodonese é um sinal precoce de deslocamento lenticular iminente e se torna mais 

evidente conforme a lente vai se soltando das zônulas restantes. Fibrilas vítreas 

flutuando através da pupila, no humor aquoso, também pode ser um sinal de rupt

zonular e futura luxação anterior (GELATT, 2003). 

TRATAMENTO DA CATARATA 

Para melhor entendimento, o tratamento da catarata foi dividido em tópicos a 
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a. Observação da opacidade total do cristalino em um cão não diabético, com catarata 
ão de colírio midriático. Observar também a intensa congestão 

conjuntival; b. Observação da sutura em “Y” (seta), na lente de um cão com catarata 

 

to da lente dentro do olho. 

Se as zônulas se deteriorarem ou soltarem da lente, uma rápida movimentação do 

(facodonese). Essa oscilação 

provoca a vibração da íris (iridodonese) e altera proporcionalmente sua posição. A 

iridodonese é um sinal precoce de deslocamento lenticular iminente e se torna mais 

evidente conforme a lente vai se soltando das zônulas restantes. Fibrilas vítreas 

flutuando através da pupila, no humor aquoso, também pode ser um sinal de ruptura 

Para melhor entendimento, o tratamento da catarata foi dividido em tópicos a 
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2.4.1 Pré-operatório 

 

 

Como o tratamento cirúrgico da catarata é eletivo, a seleção apropriada do 

paciente e avaliação pré-operatória são cruciais para um bom resultado cirúrgico 

(BASHER; ROBERTS, 1995; GELATT, 2003). 

Diversos autores como Dziezyc (1990); van der Woerdt, Wilkie e Myer (1993); 

Basher e Roberts (1995); Glover e Constantinescu (1997); Gelatt (2003) e Slatter 

(2005), citam como pré-requisitos cirúrgicos:  

 

• Ciência do proprietário quanto aos custos e esforços necessários para a 

realização do tratamento;  

• A uveíte faco-induzida deve ser diagnosticada e tratada antes da intervenção 

cirúrgica para evitar posteriores complicações;  

• Oftalmoscopia deve ser realizada, quando possível e eletrorretinograma 

(ERG) solicitado para garantir boa função retiniana e melhorar o prognóstico 

visual; 

• Ultrassonografia modo B também deve ser realizada, requerendo-se maior 

atenção ao vítreo e à retina periférica e dorsal (para descolamentos de 

retina);  

• Nenhum outro processo mórbido ocular como ceratite, ceratoconjuntivite 

seca, uveíte, glaucoma, subluxação da lente e degeneração ou descolamento 

retiniano devem estar presentes;  

• Bom estado geral deve ser avaliado pelos exames de hemograma completo, 

perfil bioquímico, eletrocardiograma e radiografias torácicas em duas 

posições. 

 

 Ceratometria e ultrassonografia modo A (biometria), as quais são necessárias 

para o cálculo do poder dióptrico de lentes intraoculares (LIO), também podem ser 

importantes considerações pré-operatórias se o implante de LIO for indicado 

(GELATT, 2003).  
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Alguns autores sugerem que o controle completo da diabete canina não é 

necessário no pré-operatório, uma vez que a demora pode permitir a evolução da 

uveíte faco-induzida, a qual pode ser rápida e agressiva em cães diabéticos. Outros 

acreditam que o controle glicêmico é fundamental antes da cirurgia. Em geral, 

pacientes diabéticos são bons candidatos à cirurgia de catarata, desde que sejam 

livres de complicações como cistite, cetoacidose e falência renal ou hepática, mas é 

preferível que o paciente esteja com a glicemia controlada e exame para 

hiperadrenocorticismo seja realizado quando indicado (DZIEZYC, 1990; BASHER; 

ROBERTS, 1995; SLATTER, 2005). 

 

 

2.4.2 A cirurgia 

 

 

A facectomia extracapsular por facoemulsificação (FACO) é a técnica cirúrgica 

de eleição para a maioria dos oftalmologistas veterinários, já que necessita de 

pequena incisão, promove condições operatórias mais controladas, pode não 

necessitar de sutura, apresenta rápida cicatrização com menor grau de distorção da 

córnea e reduzida inflamação intraocular pós-operatória, tudo isto contribuindo para 

uma reabilitação visual mais rápida. Contudo, a técnica ainda apresenta algumas 

desvantagens: o custo elevado do aparelho, dificuldade da técnica, além do risco de 

deslocamento de material nuclear através de rupturas na cápsula posterior 

(GELATT; GELATT, 2001; VAUGHAN; ASBURY; RIORDAN-EVA, 2003). 

 

 

2.4.2.1 FACO 

 

 

A técnica de FACO consiste na remoção cirúrgica da catarata utilizando um 

aparelho capaz de realizar fragmentação ultrassônica e aspiração da lente através 

de uma pequena incisão na córnea, mantendo a pressão intraocular constante pelo 

sistema de irrigação que apresenta (GELATT; GELATT, 2001).  
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A técnica apresenta diversas variações, mas basicamente consiste em uma 

sequência de procedimentos passodependentes, que se inicia após posicionamento 

do paciente em decúbito lateral sob o microscópio cirúrgico e realização da 

cantotomia lateral (se necessária), para melhor exposição do olho. Logo após, 

incisão de aproximadamente 3 mm na região próxima ao limbo superior é realizada, 

seguida da injeção de corante para a cápsula anterior e viscoelástico na câmara 

anterior. A cápsula anterior é então removida (capsulorrexe). A capsulotomia deve 

ser aproximadamente, 2 - 3 mm menor que o diâmetro óptico. Hidrodissecção é 

realizada entre a cápsula anterior e o córtex lenticular. Uma nova incisão acessória 

da córnea pode ser realizada. Procede-se com a fragmentação ultrassônica da lente 

e aspiração das partes produzidas durante a facoemulsificação. A técnica de “dividir 

e conquistar” é uma das mais realizadas por oftalmologistas médicos e veterinários. 

Material cortical residual da lente é então removido. Após, realiza-se o fechamento 

das feridas cirúrgicas (ceratorrafia e cantorrafia) com pontos simples isolados (GWIN 

et al., 1983; DAVIDSON et al., 1990; GLOVER; CONSTANTINESCU, 1997; 

GELATT; GELATT, 2001; BARROS et al., 2003; GELATT, 2003). 

 
 

2.4.2.1.1 Capsulorrexe 

 
 

A capsulorrexe consiste na excisão da cápsula anterior da lente, um dos 

passos mais importantes, difíceis e delicados de uma FACO sem complicações, já 

que cápsula é fina, elástica (BASHER; ROBERTS, 1995; GLOVER; 

CONSTANTINESCU, 1997; GELATT; GELATT, 2001; SLATTER, 2005) e o reflexo 

de fundo comprometido pela catarata dificulta a visibilização e delimitação de suas 

bordas. A capsulorrexe circular contínua (CCC) é a técnica de escolha dos cirurgiões 

oftalmologistas, por ser simples, de fácil realização e apresentar menor índice de 

rasgadura para o equador da lente. Além disso, com o objetivo de facilitar o 

procedimento, diferentes corantes de cápsula podem ser utilizados, como 

fluoresceína, indocianina verde e azul de tripano (AT), entre outros (GELATT; 

GELATT, 2001; WOLLENSAK; SPORL; PHAM, 2003; OZTURK; OSHER, 2006; 

DICK; ALIYEVA; HENGERER, 2008).   
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2.4.2.1.1.1 Azul de tripano 

 

 

Azul de tripano é o corante mais rotineiramente utilizado antes da 

capsulorrexe, pois promove coloração mais escura que os demais corantes, 

permanece na cápsula durante todo o procedimento cirúrgico e é econômico, já que 

0,1 ml é suficiente para garantir a coloração (WOLLENSAK; SPORL; PHAM, 2003; 

OZTURK; OSHER, 2006; DICK; ALIYEVA; HENGERER, 2008). Além de melhorar a 

visibilização dos limites da cápsula durante o procedimento cirúrgico, o azul de 

tripano também promove redução da elasticidade e aumento da rigidez capsular, o 

que facilita a CCC (WOLLENSAK; SPORL; PHAM, 2003; DICK; ALIYEVA; 

HENGERER, 2008). 

Além das referidas qualidades do corante, estudos em humanos e coelhos 

demonstraram que a utilização do azul de tripano não apresenta qualquer toxicidade 

para o segmento anterior (CHANG et al., 2005) e posterior do bulbo ocular 

(RODRIGUES et al., 2009), entretanto, quando utilizado em maior concentração, 

pode ser bastante deletério para algumas estruturas do segmento posterior 

(KODJIKIAN et al. 2005). Em humanos, por exemplo, foi observado que 0,1 ml do 

corante a 0,0125%, quando aplicado durante 30 segundos sobre a cápsula anterior 

do cristalino, é tóxico para as células epiteliais da lente, podendo diminuir sua 

densidade, viabilidade (NANAVATY et al., 2006) e até induzir a morte celular 

(PORTES et al., 2010).  

Portes et al. (2007) avaliaram as alterações subcelulares nas células do 

cristalino não corado e corado com azul de tripano a 0,1% por microscopia eletrônica 

de transmissão e observaram que, todos os cristalinos estudados apresentavam 

dois tipos de células epiteliais, uma com citoplasma mais eletrodenso e 

aparentemente mais mitocôndrias do que a outra, que apresentou aspecto 

citoplasmático mais eletrolucente; e que apesar das diferenças, ambas as células de 

todas as amostras coradas apresentaram alterações no perfil nuclear, mitocôndrias 

com retículo endoplasmático rompido, não visibilização das cristas mitocondriais, 

além do aumento da eletrodensidade citoplasmática. 

Portes et al. (2010) também identificaram pelas análises estatísticas das 

eletromicrografias realizadas, que a relação núcleocitoplasmática foi menor no grupo 
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controle (sem corante), quando comparada ao grupo exposto ao corante, assim 

como a menor proporção entre os eixos perpendiculares dos núcleos.  

Análises imunohistoquímicas da expressão de Beclina-1 comprovaram a 

presença de morte celular por autofagia no grupo de células do epitélio do cristalino 

coradas pelo azul de tripano. Utilizando-se da técnica TUNEL (TdT dUTP-biotin Nick 

End Labeling), também foi evidenciada a morte celular por apoptose nas células dos 

cristalinos submetidos a referida técnica. Nenhuma das alterações citadas foi 

observada no grupo de cápsulas não coradas. Os autores também referem que não 

foi observada nenhuma alteração estrutural nas avaliações por microscopia óptica 

em nenhum dos grupos (PORTES et al., 2010). 

 Sugere-se ainda, que as referidas alterações observadas nos diversos 

estudos, possam contribuir para a prevenção da opacificação secundária da cápsula 

posterior (OCP), complicação frequentemente observada após a cirurgia para 

remoção da catarata (NANAVATY et al., 2006; PORTES et al., 2007; PORTES et al., 

2010; KIM et al., 2012; JUNG et al., 2013; MOHAMAD et al., 2013). 

 
 

2.4.3 Complicações pós-operatórias 

 
 

As principais complicações pós-operatórias da remoção cirúrgica da catarata 

incluem opacificação da cápsula posterior, uveíte, hipertensão ocular transitória, 

glaucoma, descolamento de retina, endoftalmite, úlceras de córnea, edema corneal 

e deiscência dos pontos (SLATTER, 2005; SIGLE: NASSISSE, 2006). 

As complicações cirúrgicas em longo prazo pós-FACO foram observadas em 

estudo realizado por Sigle; Nassisse (2006). A mais comum foi a opacificação da 

cápsula posterior; descolamento de retina e glaucoma foram raramente observados 

(1 - 2 %); além disso, a perda da visão foi observada em menos de 10% dos animais 

até 3 anos após a cirurgia. Bouhanna (2003) observou que 87% dos olhos de cães 

diabéticos recuperaram a visão após a FACO e que as principais complicações 

observadas foram: uveíte crônica (35%), sinéquia posterior (22%), opacidade de 

cápsula posterior (20%), edema de córnea (14%), descolamento de retina (5%) e 

glaucoma (2%).  
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2.4.3.1 Opacificação da cápsula posterior 

 

 

É a complicação pós-operatória mais frequentemente diagnosticada, 

principalmente nos cães jovens, de pequeno e médio porte e com catarata imatura 

(DZIEZYC, 1990; VAUGHAN; ASBURY; RIORDAN-EVA, 2003; BRAS et al., 2006; 

SIGLE; NASSISSE, 2006). 

De acordo com Bagley; Lavach (1994) foi observado que a opacificação de 

cápsula posterior ocorreu em 67% dos cães não diabéticos e 68% dos diabéticos 

após a FACO, mas nenhum cão apresentou significativa baixa de visão por conta 

desta complicação (Figura 4). 

 

Figura 4 - Opacidade de cápsula posterior observada em olho esquerdo sob midríase 
medicamentosa, em um cão macho, 7 anos, sem raça definida, após 3 meses da FACO. 
Observar a possível visibilização do fundo de olho (tapetum – coloração amarelo-
esverdeada e região não-tapetal – marrom-avermelhada), o que permite sugerir o não 
comprometimento da visão 

 

 
Fonte: Serviço de Oftalmologia – HOVET – USP. 
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A opacificação da cápsula posterior pode ocorrer: por resíduos de material 

subcapsular, pela fibrose capsular, pela técnica cirúrgica realizada e, principalmente, 

pela migração das células do epitélio da lente para a cápsula posterior, onde podem 

inchar e tornarem-se globulares, passando a serem conhecidas como Elschnig’s 

pearls. Os mecanismos propostos para tal proliferação incluem a metaplasia e 

diferenciação destas células, que além de se tornarem capazes de produzir nova 

lâmina basal, tornam-se também miofibroblásticas. A habilidade de expressar a 

actina do músculo liso alpha (α-SMA) é então adquirida, promovendo certa 

contratilidade, a qual é a real responsável pelo “enrugamento” (opacidade) da 

cápsula posterior. A nova MEC produzida, composta agora por diferentes tipos de 

colágeno, acaba por consolidar a opacidade e a fibrose capsular (GLOVER; 

CONSTANTINESCU, 1997; BRAS et al., 2006; POT et al., 2009; CHANDLER et al., 

2012; WORMSTONE; WANG; LIU, 2009; JOSHI, 2013). 

Sabe-se também que a transferrina e o aumento (pelo próprio estímulo do 

procedimento cirúrgico) da liberação de fatores de crescimento, tais como o fator de 

crescimento transformador β2 (TGF-β2) e o FGF, também estão associados a esta 

complicação em cães; que a presença de LIO previne a sua ocorrência e que a 

opacidade também pode se apresentar na forma progressiva em cães diabéticos ou 

sadios, mesmo antes da remoção cirúrgica da catarata (GLOVER; 

CONSTANTINESCU, 1997; BRAS et al., 2006; POT et al., 2009; WORMSTONE; 

WANG; LIU, 2009; CHANDLER et al., 2012; TIWARI; RAM; LUTHRA-

GUPTASARMA, 2014). 

O tratamento indicado para OCP em humanos é a capsulotomia com 

Neodymium-YAG laser. A técnica é indicada quando ocorrer diminuição da acuidade 

visual, diplopia monocular ou dificuldade na realização da fundoscopia. No cão, 

alguns fatores são responsáveis pelo baixo sucesso desta técnica: a cápsula 

posterior do cão ser menos elástica que a humana; necessidade de maior 

quantidade de disparos para provocar a mesma abertura na cápsula e a dificuldade 

em julgar a acuidade visual nestes animais (DZIEZYC, 1990). 

Complicações do uso do laser citadas em humanos são o aumento transitório 

da PIO, herniação vítrea, descolamento de retina e edema macular cistóide. Em 

cães, a única complicação observada foi a uveíte transitória (KANSKI, 1989; 

DZIEZYC, 1990).  
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Capsulotomia cirúrgica manual é indicada quando não houver o laser; quando 

existir opacidade de córnea que impossibilite o foco do aparelho, ou na presença de 

cápsula lenticular opaca pela presença de material cortical (KANSKI, 1989). 
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3 OBJETIVO GERAL 

 

 

O presente estudo tem como objetivo geral avaliar a cápsula anterior e seu 

epitélio, em cães apresentando cataratas agressivas, tais como a diabética 

(intumescente) e hipermadura (não diabética), após terem sido submetidos à cirurgia 

de remoção da catarata por facoemulsificação, utilizando-se ou não de azul de 

tripano a 0,1 %. 

 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Selecionar os cães recrutados para o estudo, pelos exames clínicos 

sistêmicos e oftálmicos, para compor os diferentes grupos. 

 

2. Avaliar a morfologia das amostras, pela coloração de rotina de hematoxilina-

eosina (HE) quanto: a espessura do epitélio, da cápsula anterior e a relação 

entre o epitélio/cápsula (espessura relativa mínima de epitélio). 

 
3. Avaliar, pela técnica histoquímica de ácido periódico de Schiff (PAS), as 

quantidades de proteoglicanos nas cápsulas dos diferentes grupos. 

 
4. Avaliar, pela técnica histoquímica de picrosirius red, a quantidade de 

colágeno IV nas cápsulas. 

 
5. Analisar pela técnica de imunofluorescência, a expressão da Caspase – 3, 

como marcador de processo de morte celular programada por apoptose e de 

Beclina – 1, como marcador de processo de morte celular por autofagia, 

ambas realizadas nas células do epitélio anterior nos animais estudados, 

submetidos ou não ao uso de azul de tripano a 0,1 %. 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

 

 

O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no uso de animais, da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo 

(FMVZ - USP), sob número de protocolo: 2964/2013. 

Foram incluídos no estudo cães com catarata, diabéticos e não diabéticos, 

machos ou fêmeas, de 8 a 12 anos. Os cães não diabéticos apresentaram 

estritamente catarata do tipo hipermadura e, os diabéticos, apenas catarata 

intumescente decorrente a doença.  

Como critérios de exclusão estabeleceram-se o histórico de trauma, uveítes 

(agudas ou crônicas) e/ou glaucoma no olho a ser operado; qualquer outro tipo de 

catarata que não a hipermadura e intumescente secundária a diabete; a presença de 

quaisquer outras doenças, tanto oftálmicas quanto sistêmicas e a administração de 

medicações, tanto tópicas quanto sistêmicas, que pudessem comprometer o 

processo de formação das cataratas ou causar alterações estruturais à cápsula 

anterior da lente e/ou ao seu epitélio. 

Todas as amostras foram colhidas após a capsulorrexe, durante o 

transoperatório da FACO, que foi realizada com ou sem a utilização do azul de 

tripano a 0,1%. 

 
 

4.1 CONSTITUIÇÃO DOS GRUPOS 

 
 

Com o intuito de avaliar, primeiramente, as alterações ocasionadas pela 

diabete e/ou catarata diabética nas amostras estudadas, dividiu-se os animais em 2 

grandes grupos:  

 

• GRUPO CATARATA (GC) - grupo dos animais que apresentaram 

catarata do tipo hipermadura; 

• GRUPO CATARATA DIABÉTICA (GCD) - grupo dos animais com 

catarata intumescente e secundária a diabete.  
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 Depois, objetivando-se avaliar as alterações ocasionadas pelo azul de tripano 

a 0,1 % no epitélio lenticular nos 2 grupos, os animais foram subdivididos em 4 

diferentes grupos:  

 

• GRUPO AZUL NÃO DIABÉTICOS (GAND) – cápsulas anteriores e o 

epitélio das lentes de olhos de cães com catarata hipermadura, 

submetidos à FACO com o uso do azul de tripano; 

 

• GRUPO AZUL DIABÉTICOS (GAD) - cápsulas anteriores e o epitélio das 

lentes de olhos de cães diabéticos com catarata intumescente, submetidos 

à FACO com o uso do azul de tripano; 

 

• GRUPO NÃO DIABÉTICOS (GND) - cápsulas anteriores e o epitélio das 

lentes de olhos de cães com catarata hipermadura, submetidos à FACO 

sem o uso do azul de tripano; 

 

• GRUPO DIABÉTICOS (GD) - cápsulas anteriores e o epitélio das lentes 

de olhos de cães diabéticos com catarata intumescente, submetidos à 

FACO sem o uso do azul de tripano. 

 

 

4.2 PRÉ-OPERATÓRIO 

 

 

4.2.1 Exames 

 

 

Todos os animais submetidos à FACO passaram anteriormente por exame 

oftálmico completo, incluindo o teste de Schirmer (Teste de Schirmer®, Ophthalmos 

Ind. Farmacêutica, São Paulo, SP, Brasil), fluoresceína (Colírio de Fluoresceína 

1%®, Ophthalmos Ind. Farmacêutica, São Paulo, SP, Brasil), tonometria de 

aplanação (Tono-Pen®, Bio-Rad, San Jose, CA, EUA), eletrorretinograma 

(utilizando-se eletrodos do tipo Burian Allen®, sistema eletrodiagnóstico Veris®, 
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cúpula estimuladora de Ganzfeld; e realizado segundo o protocolo da ISCEV - 

International Society for Clinical Electrophysiology of Vision) e ultrassom ocular 

(Accutome®, utilizando-se de sonda de 12 megahertz - MHz).  

Hemograma completo, função renal e função hepática, além do exame para 

avaliação da frutosamina em alguns cães diabéticos, também foram realizados. 

Eletrocardiograma e/ou ecodopplercardiograma completaram o grupo de exames 

solicitados. 

 

 

4.2.2 Medicações 

 

 

 As medicações pré-operatórias incluíram colírios antibióticos e 

antiinflamatórios, esteroidais nos não diabéticos (Zypred® - gatifloxacino 0,3% com 

acetato de prednisolona 1% - Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda., Taboão da 

Serra, SP, Brasil ou Vigadexa® - cloridrato de moxifloxacino 0,5% com fosfato de 

dexametasona 0,1% - Alcon Labs. do Brasil Ltda., São Paulo, SP, Brasil) e colírios 

antibióticos (Zymar® - gatifloxacino 0,3% - Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda., 

Taboão da Serra, SP, Brasil ou Vigamox® - cloridrato de moxifloxacino 0,5% - Alcon 

Labs. do Brasil Ltda., São Paulo, SP, Brasil) e antiinflamatórios não esteroidais 

(Cetrolac® - cetorolaco de trometamina 5mg/ml – Genon Oftalmologia, União 

Química Farmacêutica Nacional S/A, São Paulo, SP, Brasil) nos animais diabéticos, 

todos iniciados 3 dias antes da cirurgia. Colírio de Atropina 1%® (Allergan Produtos 

Farmacêuticos Ltda., Taboão da Serra, SP, Brasil), foi administrado 1 dia antes da 

cirurgia. 

 Nos animais não diabéticos, foi prescrito 1,0 miligrama por quilo por dia 

(mg/kg/dia) de Meticorten® (Predinisona, Schering-Plough, Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil), iniciado 3 dias antes da cirurgia e por aproximadamente 30 dias após e, para 

os diabéticos, 0,1 mg/kg/dia de Maxicam® (Meloxican, Ourofino, Cravinhos, SP, 

Brasil), iniciando apenas após a cirurgia por pelo menos 15 dias. 
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4.2.3 Demais recomendações 

 

 

 Recomendou-se jejum hídrico de 2 horas e alimentar de 8 horas no dia da 

cirurgia, além da realização de banho e tosa da cabeça e orelhas quando 

necessário. 

 

 

4.3 FACECTOMIA EXTRACAPSULAR POR FACOEMULSIFICAÇÃO (FACO) 

 

 

4.3.1 Anestesia 

 

 

A anestesia incluiu o uso da injeção intramuscular de 0,5 miligramas por quilo 

(mg/kg) de Apromazin 0,2%® (Maleato de Acepromazina 0,2%, Syntec, Hortolândia, 

SP, Brasil) e 2 mg/kg de Dolosal® (Cloridrato de Petidina, Cristália, Itapira, SP, 

Brasil) como pré-anestésicos. Para a indução, utilizou-se 4 mg/kg de Propovan® 

(Propofol, Cristália, Itapira, SP, Brasil) intravenoso e a manutenção foi realizada na 

forma inalatória com Isoforine® (Isoflurano, Cristália, Itapira, SP, Brasil). 

 

 

4.3.2 Cirurgia 

 

 

Todas as cirurgias deste estudo foram realizadas pelo mesmo cirurgião (A. M. 

V. S.). 

Após posicionar o paciente em decúbito lateral sob o microscópio cirúrgico 

(D.F. Vasconcellos, São Paulo, SP, Brasil ou Opto, São Paulo, SP, Brasil), realizou-

se a cantotomia temporal para melhor exposição do olho, se necessário. Incisão na 

região do limbo superior foi realizada na extensão de aproximadamente 2,8 mm. Nos 

grupos onde se utilizou o corante, foram aplicadas 10 unidades de azul de tripano 

(Azul de Trypan 0,1%®, Ophthalmos Ind. Farmacêutica, São Paulo, SP, Brasil) em 
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20 unidades de ar na câmara anterior, onde permaneceu durante 1 minuto. Uma 

incisão acessória (side port) foi realizada para a entrada do chopper. 

A cápsula anterior foi removida pela técnica de capsulorrexe circular contínua 

(CCC). Hidrodissecção foi realizada entre a cápsula e o córtex lenticular com ringer 

lactato ou solução salina balanceada (BSS®, Ophthalmos Ind. Farmacêutica, São 

Paulo, SP, Brasil). 

Metilcelulose 2%® (Ophthalmos Ind. Farmacêutica, São Paulo, SP, Brasil) foi 

então aplicada na câmara anterior. Facoemulsificação foi realizada utilizando-se o 

aparelho Laureate® (Alcon®, Fort Worth, TX, EUA). Material cortical residual da 

lente foi removido com uma dupla via de irrigação/aspiração (I/A) com BSS®. Após, 

realizou-se a ceratorrafia com pontos simples isolados (com fio de nylon 8-0) e a 

cantorrafia (com fio de seda 4-0 ou nylon 5-0). 

 

 

4.3.3 Pós-operatório 

 

 

Recomendou-se o uso do colar protetor, correta administração das 

medicações e repouso. Colírio Trusopt 2%® (Cloridrato de dorzolamida 2%, Merck 

Sharp &Dohme, Barueri, SP, Brasil) e Mydriacyl® (Tropicamida 1%, Alcon Labs. do 

Brasil Ltda., São Paulo, SP, Brasil), foram acrescentados ao tratamento tópico, além 

do uso de antibióticos e antiinflamatórios. Por via oral, também foi incluída a 

administração de antibiótico sistêmico, por 10 a 15 dias (Baytril® - enrofloxacina, 5 

mg/kg/cada 12 horas - Bayer Pet, São Paulo, SP, Brasil ou aplicação de Convênia® 

- cefovecina sódica, 0,1 ml/kg - Pfizer Animal Health, Conshohocken, PA, EUA). 
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4.3.4 Amostras 

 

 

As amostras foram imediatamente fixadas, após a capsulorrexe, em 

formaldeído 10% e enviadas para laboratórios especializados (Laboratório Pró-

biópsia de Histologia Aplicada, São Paulo, SP, Brasil e/ou Laboratório de 

Neurodegeneração e Reparo do Programa de Pesquisa em Biologia Celular e do 

Desenvovimento, Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro - UFRJ). As amostras foram desidratadas em concentrações crescentes de 

etanol, clarificadas em xilol e então incluídas em parafina. Secções transversais de 5 

µm de espessura, foram obtidas e colocadas em lâminas preparadas com poli-L-

lisina para posterior realização das colorações de rotina (HE), das técnicas 

histoquímicas (PAS e picrosirius red) e de imunofluorescências (Beclina – 1 e 

Caspase - 3).  

As lâminas que foram coradas em HE e PAS, em laboratório especializado 

(Laboratório Pró-biópsia de Histologia Aplicada, São Paulo, SP, Brasil), foram depois 

encaminhadas ao Laboratório de Oncologia Experimental e Comparadas, da FMVZ-

USP, para serem fotomicrografadas.  

As lâminas para as técnicas de picrosirius red e de imunofluorescências foram 

enviadas ao Laboratório de Neurodegeneração e Reparo, do Programa de Biologia 

Celular e do Desenvolvimento, do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) do Centro 

de Ciências e Saúde, da UFRJ, para realização das técnicas de análise e posterior 

obtenção das fotomicrografias. Controles negativos e positivos para as reações de 

imunofluorescência também foram preparados. 

 

 

4.3.5 Técnicas de análises 

 

 

As amostras foram, primeiramente, desparafinizadas e hidratadas em 

soluções decrescentes de álcool. Logo após, foram banhadas em água destilada 

para receberem os corantes específicos para cada avaliação.  
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4.3.5.1 Coloração de rotina por HE 

 

 

As lâminas foram coradas em hematoxilina por 5 min e lavadas em água 

corrente por 10 min. Depois, foram coradas em eosina por 5 min e novamente 

lavadas em água. Desidratação foi rapidamente realizada com álcool 70%. 

Diafanização e montagem com bálsamo do Canadá, finalizaram todo o processo. 

 

 

4.3.5.2 Análises histoquímicas 

 

 

4.3.5.2.1 PAS 

 

 

As lâminas foram em ácido periódico a 0,5% por 15 min. Foram lavadas em 

água destilada por 5 min e imersas em reagente de Schiff por 30 min. Depois, 

lavagem em água corrente foi realizada por 5 min. Para finalizar, realizou-se a 

imersão das amostras em hematoxilina por 25 segundos, removendo-se o excesso 

do corante com água destilada. Desidratação, diafanização e montagem com resina 

finalizaram o processo. 

 

 

4.3.5.2.2 Picrosirius Red 

 

 

As lâminas estudadas foram colocadas em solução de ácido fosfomolíbdico 

por 1 min e coradas durante 90 min em solução de picrosirius (Sirius Red F 3B 200, 

Mobay Chemical Co. Union, NJ, EUA). Foram lavadas com ácido clorídrico 0,01 

normais (N) por 2 min e então lavadas em álcool 70% por 45 segundos. Os cortes 

foram desidratados em soluções crescentes de álcool e clarificados com xileno por 5 

min e montadas com bálsamo do Canadá.  
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4.3.5.3 Análises por Imunofluorescências 

 
 

As lâminas foram primeiramente desparafinizadas em estufa a 56°C por 10 

min e banhadas 3 vezes em xilol por 5 min. Logo em seguida, foram hidratadas em 

dois banhos de etanol 100% por 10 min cada e dois banhos de etanol a 95% por 10 

min. Depois, foram mergulhadas duas vezes em água destilada por 5 min e 

colocadas numa solução de citrato de sódio 10 ml com pH 6,0 (solução tampão). As 

lâminas, ainda imersas em tampão citrato de sódio, foram levadas ao forno 

microondas por 2 min com potência 10 para recuperação antigênica. Em seguida, 

foram resfriadas em temperatura ambiente e lavadas com PBS (solução salina 

tamponada). 

Realizou-se então o bloqueio antigênico não específico com solução de 

albumina bovina a 5% em PBS/triton por 60 min. Logo após, anticorpos primários 

específicos para cada objeto de interesse avaliado (Quadro 1) foram aplicados sobre 

as lâminas, que foram deixadas em uma câmara úmida com cerca de 4ºC durante a 

noite. No dia seguinte, as lâminas foram lavadas três vezes em PBS por 5 min e 

submetidas ao anticorpo secundário em PBS/triton por 2 h no escuro e em 

temperatura ambiente. Após, as lâminas foram lavadas em PBS por três vezes 

durante 5 min cada. Incubação com DAPI foi depois realizada por 5 min em câmara 

úmida. Lavagem com água destilada foi então realizada para finalmente realizar-se a 

montagem das lâminas com fluoromount (Fluoromount® Aqueous Mounting Medium, 

Sigma – Aldrich Co., Saint Louis, MO, EUA).  

 
Quadro 1 - Anticorpos utilizados para as diferentes análises de imunofluorescência 

Avaliação Anticorpo primário Diluição 
Anticorpo 

secundário Diluição 

Autofagia 
Rabbit anti-beclin – 1 
polyclonal antibody* 

1: 100 
Alexa 488 – 

Goat α-
Rabbit*** 

1:600 

Apoptose 
Rabbit polyclonal to 

active Caspase** 1: 300 
Alexa 488 – 

Goat α-
Rabbit*** 

1:600 

*Millipore (Merck Millipore Headquarters, Billerica, MA, EUA). 

**Abcam (Abcam®, Cambridge, MA, EUA). 

***Invitrogem (Life Technologies do Brasil Ltda., São Paulo, SP, Brasil). 
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4.3.6 Captura de imagens 

 

 

As lâminas preparadas com HE e PAS foram fotomicrografadas utilizando-se 

de programa específico para captura de imagens (Image-pro plus, Media 

Cybernetics, Inc., Rockville, MD, EUA), sob microscópio óptico com aumento de 10 

vezes, (Nikon Eclipse E 800, Nikon, EUA com câmera fotográfica Nikon FDX-35 

acoplada ao sistema). 

 As lâminas imunoreagidas com Caspase – 3, Beclina - 1 e as coradas com 

picrosirius red, foram inicialmente fotomicrografadas sob microscópio convencional 

de fluorescência (Zeiss Axioskop 2 plus, Carl Zeiss, Baltimore, Maryland, EUA). 

Depois, foram observadas sob um microscópio de varredura por laser (LSM) (Zeiss 

META 510, Carl Zeiss, Baltimore, Maryland, EUA), a 543 nanômetros (nm) de 

comprimento de onda de excitação para o fluorocromo. As imagens foram adquiridas 

com resolução de 512 × 512 pixels, com 75% de transmitância a laser, cortes 

ópticos de 0,7 milimols (mM) de profundidade e 1 min de tempo de varredura no 

mesmo valor do ganho do detector.  

Todas as fotomicrografias foram utilizadas para a realização das 

mensurações e análises estatísticas comparativas das alterações morfométricas, 

estruturais e degenerativas da cápsula anterior e epitélio lenticular. 

 

 

4.3.7 Análises Estatísticas 

 

 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa GraphPad 

Prism 5 (GraphPad Software Inc., San Diego, CA, EUA). A comparação entre os 2 

grandes grupos (GC e GCD) e os 4 outros (GAND, GND, GAD e GD), foram 

realizadas pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney, nas seguintes variáveis: 
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• Avaliação da comparação do tempo de catarata nos diferentes grupos; 

 

• Avaliação morfológica da cápsula anterior e de seu epitélio (espessura 

mínima), além do cálculo da porcentagem de epitélio existente nas 

amostras; 

 

• Avaliação histoquímica e por imunofluorescência para o 

reconhecimento de intensidade de marcações/colorações, 

mensuradas por densidade óptica. 

 

 

Todas as imagens capturadas foram armazenadas em 8-bits, o que permitiu a 

padronização da escala de semitons de 0 a 255 (escala de densidade óptica - DO), 

sendo o “0”, o valor estabelecido para a ausência de pigmentos (preto).  

As variáveis também foram descritivamente analisadas em relação ao valor 

mínimo de 95% de intervalo de confiança (p<0,05).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RRREEESSSUUULLLTTTAAADDDOOOSSS   
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5 RESULTADOS 

 
 

 Para melhor entendimento das diversas variáveis analisadas, os resultados 

foram divididos segundo os tópicos abaixo: 

 
 
5.1 AMOSTRAS 

 
 

As amostras foram colhidas de 27 cães, com média de idade de 9,6 anos (8 a 

12 anos); de diferentes raças, incluindo 7 Poodles, 7 Sem Raça Definida, 2 

Labradores, 2 Malteses, 2 Schnauzers, 1 Teckel, 1 Beagle, 1 Border Collie, 1 Fox 

Terrier, 1 Pointer, 1 West Highland White Terrier e 1 Yorkshire. 

Os diabéticos do grupo GCD, incluíram 15 animais (12 fêmeas e 3 machos), 

apresentando e diagnóstico da diabete de 1 até 24 meses (média de 8,2 meses) e 

catarata intumescente, súbita e bilateral com 1 a 10 meses de evolução (média de 

4,7 meses) até o dia da colheita da amostra. Os não diabéticos, mas que 

apresentavam catarata do tipo hipermadura (GC), incluíram 12 animais (9 fêmeas e 

3 machos), com histórico de catarata diagnosticada de 4 a 26 meses de evolução 

(média de 14,6 meses). A diferença entre o tempo de catarata nos 2 grupos foi 

estatisticamente significante (p = 0,0001) e esta apresentada na figura 5. 

 
Figura  5 - Representação gráfica da diferença entre o tempo de catarata apresentado pelos cães 

estudados nos grupos GC e GCD. Esta diferença foi estatisticamente significante (p= 
0,0001). 
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A divisão específica dos animais estudados segundo os grupos em que foram 

incluídos, nas variáveis: sexo, idade, tempo de catarata e de diabete está 

apresentado na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Distribuição dos animais segundo sexo, idade, tempo de catarata e de diabete nos 
grupos GC e GCD 

 

Grupos Quantidade de animais por grupo 
Alteração até o dia da 

FACO 

 Cães Fêmeas Machos 
Idade* 

(anos) 

Catarata* 

(meses) 

Diabete Melito* 

(meses) 

GC 15 12 3 9,6 14,6 - 

GCD 12 9 3 9,6 4,7 8,2 

 *valores médios 

 

Os cães diabéticos apresentaram apenas catarata intumescente e bilateral. Já 

os animais que formaram o grupo GC, apresentaram catarata hipermadura no olho 

estudado, mas no olho contralateral, apresentaram diferentes tipos de alteração na 

lente, tais como: nenhuma alteração (n=4), catarata incipiente (n=2), catarata 

imatura (n=3), catarata madura (n=2) e catarata hipermadura (n=1).  

Não foi observada nenhuma alteração importante nos exames solicitados 

durante os procedimentos pré-cirúrgicos que contraindicassem as cirurgias. 

Entretanto, 9 dos 15 cães diabéticos que foram submetidos ao exame de 

quantificação da frutosamina, apresentaram valores que variaram de 385 a 844 

milimols por litro (µmol/L), sendo que quatro destes apresentaram valores acima dos 

500 µmol/L desejado (média de 676,5 µmol/L). O ultrassom ocular também mostrou 

discreta alteração em 5 cães não diabéticos, tais como a presença de membranas 

vítreas móveis (n=4) e de hialose asteróide (n=1).  

Também não foi observada nenhuma complicação no transoperatório das 

cirurgias deste estudo até o momento da colheita das amostras. Quanto aos olhos 

operados, 14 eram olhos direitos e 13 esquerdos. A distribuição das amostras 

colhidas segundo as técnicas de análises realizadas está apresentada na tabela 2. 



 

 

Tabela 2 - Distribuição das amostras segundo as análises realizadas
 

Grupos Subgrupos

  

GC 
GND 

GAND

GCD 
GD 

GAD 

Nota: HE = Hematoxilina e eosi

 

 

5.2 ANÁLISES DE ROTINA E 

 

 

5.2.1 HE 

 
 
A coloração em HE evidenciou os componentes estruturais das amostras e 

possibilitou sua posterior 

epitélio e da cápsula e a quantidad

 
Figura 6 –  Fotomicrografias

Figura  6-anos de idade, do grupo GC (A) e em um cão da raça Lhasa
do GCD (B). Observa
fina), a face lenticular (seta branca com borda preta) e humoral da cápsula (seta preta 
grossa) 

Fonte: Serviço de Oftalmologia 

Distribuição das amostras segundo as análises realizadas 

Subgrupos Testes histoquímicos 
Testes por

Imunofluorescência

HE PAS PSR Caspase 

 
15 15 5 

5 

GAND 5 

 
12 12 5 

5 

 5 

HE = Hematoxilina e eosina, PSR = Picrosirius Red, PAS= ácido periódico de Schiff

DE ROTINA E HISTOQUÍMICAS 

ão em HE evidenciou os componentes estruturais das amostras e 

possibilitou sua posterior avaliação morfométrica quanto à espessura mínima

epitélio e da cápsula e a quantidade mínima relativa de epitélio (F

Fotomicrografias obtidas de duas amostras coradas em HE, em um cão SRD com 10 
anos de idade, do grupo GC (A) e em um cão da raça Lhasa

do GCD (B). Observa-se a cápsula (estrela), o núcleo de uma célula epitelial (seta pre
fina), a face lenticular (seta branca com borda preta) e humoral da cápsula (seta preta 
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Testes por 

Imunofluorescência 

Caspase - 3 Beclina – 1 

5 

5 

5 

5 

ácido periódico de Schiff. 

ão em HE evidenciou os componentes estruturais das amostras e 

métrica quanto à espessura mínima de 

e mínima relativa de epitélio (Figuras 6 A e 6 B): 

obtidas de duas amostras coradas em HE, em um cão SRD com 10 
anos de idade, do grupo GC (A) e em um cão da raça Lhasa Apso de 9 anos 

se a cápsula (estrela), o núcleo de uma célula epitelial (seta preta 
fina), a face lenticular (seta branca com borda preta) e humoral da cápsula (seta preta 

 
 



 

 

5.2.1.1 Variedades de epitélio

 

 

 Observou-se uma variedade importante entre os padrões de epitélio lenticu

nas imagens obtidas. Diferente da esperada monocamada normal

à cápsula (Figura 7), observou

dentro do mesmo grupo estudado (F

 

 

Figura  7 - Fotomicrografia obtida de um cão normal, de 12 anos de idade, 
se a monocamada de células epiteliais (seta preta fina), aderidas à cápsula (estrela)

 

Fonte: Serviço de Oftalmologia 

 

Variedades de epitélio 

se uma variedade importante entre os padrões de epitélio lenticu

nas imagens obtidas. Diferente da esperada monocamada normal

igura 7), observou-se diferentes apresentações de epitélio, muitas vezes 

entro do mesmo grupo estudado (Figuras 8 A, B, C e D). 

Fotomicrografia obtida de um cão normal, de 12 anos de idade, 
se a monocamada de células epiteliais (seta preta fina), aderidas à cápsula (estrela)

Serviço de Oftalmologia – HOVET – USP. 
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se uma variedade importante entre os padrões de epitélio lenticular 

nas imagens obtidas. Diferente da esperada monocamada normal de epitélio aderia 

se diferentes apresentações de epitélio, muitas vezes 

Fotomicrografia obtida de um cão normal, de 12 anos de idade, post mortem. Observa-
se a monocamada de células epiteliais (seta preta fina), aderidas à cápsula (estrela) 

 



 

 

Figura  8 - Fotomicrografias obtidas de quatro amostras diferentes coradas em HE do grupo GCD, 
em um Schnauzer, fêmea, com 8 anos de idade, 5 meses de catarata e 7 meses de 
diabete (A); em um Beagle, fêmea, de 8 anos de idade, com 2 meses de catarata e 2 
meses de diabete (B); em um Poodle, fêmea, de 9 anos de idade, com 10 meses de 
catarata e 10 meses de diabete (C); e em um Labrador, macho, de 8 anos de idade, com 
8 meses de catarata e 8 meses de diabete (D). Observa
epitélio presente, mas descolada da cápsula (estrela); em (B), o epitélio presente, 
aderido à cápsula, mas duplicado (seta preta fina mostra a presença de 2 núcleos); em 
(C), o epitélio mesclado à cápsula anterior, que se apresenta degenerada (seta branca 
com borda preta); em (D), o epitélio metaplásico, espessado, com diversas camadas de 
células (seta preta grossa)

 

Fonte: Serviço de Oftalmologia 

 

 

5.2.1.2 Análises morfológicas das amostras coradas em HE

 

 

 Realizou-se a análise estatística de Mann

seguintes variáveis: espessura mínima do epitélio, da cápsula e quantidade relativa 

de epitélio. 

 

Fotomicrografias obtidas de quatro amostras diferentes coradas em HE do grupo GCD, 
em um Schnauzer, fêmea, com 8 anos de idade, 5 meses de catarata e 7 meses de 
diabete (A); em um Beagle, fêmea, de 8 anos de idade, com 2 meses de catarata e 2 

eses de diabete (B); em um Poodle, fêmea, de 9 anos de idade, com 10 meses de 
catarata e 10 meses de diabete (C); e em um Labrador, macho, de 8 anos de idade, com 
8 meses de catarata e 8 meses de diabete (D). Observa-se em (A), a monocamada de 

sente, mas descolada da cápsula (estrela); em (B), o epitélio presente, 
aderido à cápsula, mas duplicado (seta preta fina mostra a presença de 2 núcleos); em 
(C), o epitélio mesclado à cápsula anterior, que se apresenta degenerada (seta branca 

eta); em (D), o epitélio metaplásico, espessado, com diversas camadas de 
células (seta preta grossa) 

Serviço de Oftalmologia – HOVET – USP. 

Análises morfológicas das amostras coradas em HE 

se a análise estatística de Mann-Whitney para a avaliação das 

seguintes variáveis: espessura mínima do epitélio, da cápsula e quantidade relativa 
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Fotomicrografias obtidas de quatro amostras diferentes coradas em HE do grupo GCD, 
em um Schnauzer, fêmea, com 8 anos de idade, 5 meses de catarata e 7 meses de 
diabete (A); em um Beagle, fêmea, de 8 anos de idade, com 2 meses de catarata e 2 

eses de diabete (B); em um Poodle, fêmea, de 9 anos de idade, com 10 meses de 
catarata e 10 meses de diabete (C); e em um Labrador, macho, de 8 anos de idade, com 

se em (A), a monocamada de 
sente, mas descolada da cápsula (estrela); em (B), o epitélio presente, 

aderido à cápsula, mas duplicado (seta preta fina mostra a presença de 2 núcleos); em 
(C), o epitélio mesclado à cápsula anterior, que se apresenta degenerada (seta branca 

eta); em (D), o epitélio metaplásico, espessado, com diversas camadas de 

 

itney para a avaliação das 

seguintes variáveis: espessura mínima do epitélio, da cápsula e quantidade relativa 
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5.2.1.2.1 Espessura mínima do epitélio 

 

 

 Observou-se que não há diferença estatisticamente significante entre as 

amostras dos grupos GC e GCD (Tabela 3 e Figura 9). 

 

 

Tabela 3 - Distribuição dos valores de espessura mínima do epitélio (µm) entre os grupos GC e 
GCD 

 
 

 Mínima Mediana Máxima Erro Padrão P<0,05 

GC 4,76 10,65 30,73 2,22 
P = 0,3072 

GCD 5,79 17,18 54,89 4,79 

 

 

Figura  9 - Representação gráfica da análise da espessura mínima de epitélio entre os grupos GCD 
e GC 
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5.2.1.2.2 Espessura mínima da cápsula 

 

 

 Observou-se que não há diferença estatisticamente significante entre as 

amostras dos grupos GC e GCD (Tabela 4 e Figura 10). 

  

Tabela 4 - Distribuição dos valores de espessura mínima da cápsula (µm) entre os grupos GC e 
GCD 

 
 

 Mínima Mediana Máxima Erro Padrão P<0,05 

GC 62,61 88,65 136,7 7,63 
P = 0,2970 

GCD 80,62 103,9 139,6 5,08 

 

 

Figura  10 - Representação gráfica da análise da espessura mínima da cápsula entre os grupos GCD 
e GC 
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5.2.1.2.3 Relação epitélio/cápsula – Espessura relativa mínima 

 

 

 Observou-se que não há diferença estatisticamente significante entre as 

amostras dos grupos GC e GCD (Tabela 5 e Figura 11).  
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Tabela 5 - Distribuição dos valores de relação epitélio/cápsula (µm/µm) entre os grupos GC e GCD 
 
 

 Mínima Mediana Máxima Erro Padrão P<0,05 

GC 0,05 0,12 0,28 0,02 
P = 0,5558 

GCD 0,05 0,18 0,45 0,04 

 
 
 
 
Figura  11 - Representação gráfica da análise da espessura relativa mínima de epitélio (Espessura 

mínima do epitélio / Espessura mínima da cápsula) entre os grupos GCD e GC 
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5.2.2 PAS 

 

 

 A coloração em PAS evidenciou a presença dos proteoglicanos nas amostras 

e possibilitou sua posterior quantificação de densidade óptica dentre os diferentes 

grupos (Figuras 12 A e B): 
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Figura  12 - Fotomicrografias das amostras submetidas à técnica de PAS em um cão da raça West 
Highland White Terrier de 10 anos do GC (A) e um cão da raça Maltes de 11 anos do 
GCD (B). Observa-se a cápsula (estrela) corada na cor magenta (PAS) evidenciando os 
proteoglicanos 

 
Fonte: Serviço de Oftalmologia – HOVET – USP. 

 

 

5.2.2.1 Quantificação da intensidade de PAS nos diferentes grupos  

 

 

 Observou-se que não há diferença estatisticamente significante entre as 

amostras dos grupos GC e GCD (Tabela 6 e Figura 13). 

 

 

Tabela 6 - Distribuição dos valores de densidade óptica quanto a coloração de PAS entre os grupos 
GC e GCD 

 
 

 Mínima Mediana Máxima Erro Padrão P<0,05 

GC 96,95 129,4 169,3 8,11 
P = 0,2176 

GCD 116,5 144,8 168,4 6,21 
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Figura  13 - Representação gráfica da análise da densidade óptica da técnica de PAS corado entre 
os grupos GC e GCD 
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5.2.3 Picrosirius Red 

 

 

 A coloração em picrosirius red evidenciou a presença de colágeno IV nas 

amostras e possibilitou sua posterior quantificação da densidade óptica dentre os 

diferentes grupos (Figuras 14 A e B): 

 

Figura  14 - Fotomicrografias obtidas das amostras submetidas ao PSR em um cão da raça Maltes 
de 11 anos do GC (B) e um cão da raça West Highland White Terrier de 10 anos do 
GCD (A). Observa-se a cápsula corada na cor vermelha (PSR) evidenciando o colágeno 
IV 

 

 

Fonte: Serviço de Oftalmologia – HOVET – USP.  
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5.2.3.1 Quantificação da intensidade de picrosirius red nos diferentes grupos  

 
 
 Observou-se que não há diferença estatisticamente significante entre as 

amostras dos grupos GC e GCD (Tabela 7 e Figura 15).  

 

Tabela 7 - Distribuição dos valores de densidade óptica quanto a coloração de PSR entre os grupos 
GC e GCD 

 
 

 Mínima Mediana Máxima Erro Padrão P<0,05 

GC 47,13 61,25 92,16 5,93 
P = 0,1728 

GCD 10,74 45,05 87,33 8,74 

 

 

Figura  15 - Representação gráfica da análise da densidade óptica da técnica de PSR corado entre 
os grupos GC e GCD 

 

GC GCD
0

20

40

60

80

100

D
.O

. 
(0

-2
55

)

 

 

5.3 ANÁLISES POR IMUNOFLUORESCÊNCIAS 

 
 
5.3.1 Caspase – 3 

 

 

 Foi observada, pela análise da expressão de Caspase-3, positividade para 

morte celular por apoptose (Figura 16 A, B, C e D) em todos os grupos estudados: 



 

 

Figura  16 - Fotomicrografias obtidas das amostras dos quatro grupos estudados, marcadas com 
Caspase – 3. Observar
células do epitélio lenticular marcadas em verde fluorescente (seta branca) em: (A) 
Maltês, fêmea de 10 anos do GND; (B) SRD, fêmea, de 12 anos, do GAND; (C); Border
Collie, fêmea, de 11 anos, 
também a cápsula das amostras (estrela branca)

 

 

Fonte: Serviço de Oftalmologia 

 

 

 

Fotomicrografias obtidas das amostras dos quatro grupos estudados, marcadas com 
3. Observar a positividade da expressão de morte celular por apoptose nas 

células do epitélio lenticular marcadas em verde fluorescente (seta branca) em: (A) 
Maltês, fêmea de 10 anos do GND; (B) SRD, fêmea, de 12 anos, do GAND; (C); Border
Collie, fêmea, de 11 anos, do GD e (D); SRD, fêmea, de 12 anos, do GAD. Observa
também a cápsula das amostras (estrela branca) 

Serviço de Oftalmologia – HOVET – USP. 
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Fotomicrografias obtidas das amostras dos quatro grupos estudados, marcadas com 
a positividade da expressão de morte celular por apoptose nas 

células do epitélio lenticular marcadas em verde fluorescente (seta branca) em: (A) 
Maltês, fêmea de 10 anos do GND; (B) SRD, fêmea, de 12 anos, do GAND; (C); Border 

do GD e (D); SRD, fêmea, de 12 anos, do GAD. Observa-se 
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5.3.1.1 Quantificação da intensidade de marcação de Caspase-3 nos diferentes 

grupos  

 

 

 A intensidade de Caspase-3 apresentada na tabela 8 e figura 17 dos epitélios 

avaliados, demonstra que houve apoptose em todos os grupos estudados, que esta 

marcação não foi diferente entre os grupos e foi independente da utilização de azul 

de tripano a 0,1%, não mostrando nenhuma diferença estatisticamente significante 

quando realizada as comparações entre eles. 

 

Tabela 8 - Distribuição dos valores mensurados de Caspase-3 marcada no epitélio lenticular das 
amostras, submetidas ou não ao azul de tripano a 0,1%, nos diferentes grupos 

 
 

 Mínima Mediana Máxima Erro Padrão P<0,05 

GND 0,33 0,48 0,60 0,04 
P = 0,3095 

GAND 0,32 0,38 0,56 0,04 

GD 0,38 0,47 0,65 0,04 P = 0,8958  

GAD 0,39 0,52 0,58 0,04  

 

 

Figura  17 - Representação gráfica da mensuração de intensidade de Caspase-3 nos diferentes 
grupos 
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 Realizou-se um segundo teste estatístico, comparando a intensidade de 

Caspase-3, agora nos grupos GD e GND, sem a presença do azul de tripano. Os 

valores obtidos estão apresentados na tabela 9, e demonstram que houve igual 

intensidade de expressão de Caspase - 3 em ambos os grupos estudados (P = 1,0). 

 

Tabela 9 - Distribuição dos valores mensurados de Caspase-3 marcada no epitélio lenticular dos 2 
grandes grupos (GND e GD) 

 
 

 Mínima Mediana Máxima Erro Padrão P<0,05 

GND 0,33 0,48 0,60 0,04 
P = 1,0 

GD 0,38 0,47 0,65 0,04 

 

 

5.3.2 Beclina – 1 

 

 

 Foi observada, pela análise da expressão de Beclina-1, positividade para 

morte celular por autofagia (Figura 18 A, B, C e D) em todos os grupos estudados: 

 

  



 

 

Figura  18 - Fotomicrografias obtidas das amostras dos quatro grupos estudados, marcadas com 
Beclina – 1. Observar a positividade da expressão de mort
citoplasma das células do epitélio lenticular marcadas em verde fluorescente (seta 
branca) em: (A) Poodle, fêmea, de 8 anos do GND; (B) Yorkshire, fêmea, de 10 anos, do 
GAND; (C); Teckel, fêmea, de 12 anos, do GD e (D) Beagle, fê
Observam-se também as cápsulas das amostras (estrela branca)

 
 

Fonte: Serviço de Oftalmologia 

 

 

Fotomicrografias obtidas das amostras dos quatro grupos estudados, marcadas com 
1. Observar a positividade da expressão de morte celular por autofagia no 

citoplasma das células do epitélio lenticular marcadas em verde fluorescente (seta 
branca) em: (A) Poodle, fêmea, de 8 anos do GND; (B) Yorkshire, fêmea, de 10 anos, do 
GAND; (C); Teckel, fêmea, de 12 anos, do GD e (D) Beagle, fêmea, de 8 anos, do GAD. 

se também as cápsulas das amostras (estrela branca)

Serviço de Oftalmologia – HOVET – USP. 
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Fotomicrografias obtidas das amostras dos quatro grupos estudados, marcadas com 
e celular por autofagia no 

citoplasma das células do epitélio lenticular marcadas em verde fluorescente (seta 
branca) em: (A) Poodle, fêmea, de 8 anos do GND; (B) Yorkshire, fêmea, de 10 anos, do 

mea, de 8 anos, do GAD. 
se também as cápsulas das amostras (estrela branca) 

 



 

 

5.3.2.1 Quantificação da intensidade de marcação de 

grupos  

 

 

 A intensidade de 

epitélios avaliados, demonstra

que esta marcação não foi diferente entre os grupos e independente da 

administração de azul de tripano a 0,1 %, não mostrando nenhuma

estatisticamente significante quando realizada as comparações entre eles.

 
 

Tabela 10 - Distribuição dos valores mensurados de Beclina 
amostras, submetidas ou não ao azul de tripano

 
 Mínima 

GND 9,12 

GAND 10,59 

GD 17 

GAD 3,61 

 

 

Figura  19 - Representação gráfica da mensuração de intensidade de Beclina 
grupos 

 

Quantificação da intensidade de marcação de Beclina 

A intensidade de Beclina - 1 apresentada na tabela 1

demonstra que houve autofagia em todos os grupos estudados, 

que esta marcação não foi diferente entre os grupos e independente da 

administração de azul de tripano a 0,1 %, não mostrando nenhuma

estatisticamente significante quando realizada as comparações entre eles.

Distribuição dos valores mensurados de Beclina - 1 marcada no epitélio lenticular das 
amostras, submetidas ou não ao azul de tripano a 0,1%, nos diferentes grupos

Mediana Máxima Erro Padrão

32,82 57,25 8,89 

11,28 51,24 8,84 

18,04 25,65 2,03 

16,60 35,22 5,61 

tação gráfica da mensuração de intensidade de Beclina 

88 

Beclina - 1 nos diferentes 

tabela 10 e figura 19 dos 

que houve autofagia em todos os grupos estudados, 

que esta marcação não foi diferente entre os grupos e independente da 

administração de azul de tripano a 0,1 %, não mostrando nenhuma diferença 

estatisticamente significante quando realizada as comparações entre eles. 

1 marcada no epitélio lenticular das 
a 0,1%, nos diferentes grupos 

Erro Padrão P<0,05 

 
P = 0,3095 

 

 
P = 0,9812  

 

tação gráfica da mensuração de intensidade de Beclina - 1 nos diferentes 
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 Realizou-se um segundo teste estatístico, comparando a intensidade de 

Beclina – 1, agora nos grupos GD e GND, sem a presença do azul de tripano. Os 

valores obtidos estão apresentados na tabela 11, e demonstram que houve igual 

intensidade de expressão de Beclina - 1 em ambos os grupos estudados (P = 

0,9682). 

 

 

Tabela 11 - Distribuição dos valores mensurados de Beclina - 1 marcada no epitélio lenticular dos 2 
grandes grupos (GND e GD) 

 
 

 Mínima Mediana Máxima Erro Padrão P<0,05 

GND 9,12 32,82 57,25 8,89 
P = 0,9682 

GD 17 18,04 25,65 2,03 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Dois tipos de cataratas com fisiopatologias completamente diferentes, mas 

consideradas graves e de alto risco, foram estudadas: a catarata diabética, de 

evolução rápida, bilateral e do tipo intumescente (BEAM; CORREA; DAVIDSON, 

1999; SAFATLE et al., 2000; SLATTER, 2005), e a catarata hipermadura, de 

evolução lenta, progressiva e crônica (tardia) (SLATTER, 2005; OFRI, 2008; 

VENKATESH et al., 2010). Neste estudo, as cataratas hipermaduras apresentaram, 

do dia do diagnóstico de catarata (independente da fase), até o dia da cirurgia (já 

hipermadura), tempo de evolução 3 vezes maior do que as diagnosticadas nos 

animais diabéticos (14,6 meses nas hipermaduras, contra 4,7 meses nas 

diabéticas), sendo esta diferença estatisticamente significante. Das 15 cataratas 

diabéticas estudadas, observou-se que 7 foram diagnosticadas no mesmo dia da 

consulta em que se diagnosticou a diabete em si, mostrando a rápida evolução da 

alteração na lente (BEAM; CORREA; DAVIDSON, 1999; SAFATLE et al., 2000; 

SLATTER, 2005), antes mesmo da percepção dos proprietários às alterações 

clínicas da doença (sistêmicas), tal como o ganho de peso, a poliúria e a polidipsia 

(BASHER; ROBERTS, 1995; SLATTER, 2005).  

Os resultados das análises realizadas neste estudo demonstram que a 

agressividade do metabolismo que ocorre na lente durante a diabete, é capaz de 

ocasionar lesões tão importantes quanto à cronicidade de uma catarata 

hipermadura. Além disso, observou-se que o grau de alterações das células do 

epitélio lenticular foi tal, que a presença ou não de azul de tripano a 0,1 %, já 

comprovadamente tóxico para estas células (PORTES et al., 2007; PORTES et al., 

2010), provavelmente foi capaz de promover toxicidade nos grupos em que foi 

testado, porém, as células já expressavam as moléculas sinalizadoras de morte 

celular por apoptose e autofagia, antes mesmo da sua utilização. 

Este estudo foi realizado nos cães atendidos na rotina do Hospital Veterinário 

(HOVET) da FMVZ-USP, onde se observa o freqüente diagnóstico destes tipos de 

cataratas e, por conseqüência, a alta demanda das cirurgias. A realização da técnica 

cirúrgica de FACO em cataratas hipermaduras não são as melhores intervenções 

para o cirurgião oftalmologista, pois a lente pode apresentar alterações significativas 
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em sua estrutura capazes de comprometer o sucesso cirúrgico (DAVIDSON et al., 

1990). Venkatesh et al. (2010) observaram que a FACO em cataratas hipermaduras 

também são frequentemente realizadas em pacientes humanos atendidos na Índia, 

um país em desenvolvimento como o Brasil. Corroborando com Khanna, Pujari; 

Sangwan (2011), acreditamos que a justificativa de tal ocorrência, tanto pelos 

proprietários dos cães, quanto pelos pacientes humanos, seja o alto custo da 

cirurgia e a falta de profissionais habilitados nestes países. 

As alterações estruturais ocasionadas na lente por ambos os processos de 

formação destes tipos de cataratas e a uveíte facoinduzida, inflamação intraocular 

que pode ocorrer em qualquer momento durante seu curso de evolução, poderiam 

deixar seqüelas importantes na morfologia, composição molecular (BASHER; 

ROBERTS, 1995; LEASURE; GELATT; MACKAY, 2001; GELATT, 2003; SLATTER, 

2005) e, principalmente, na expressão de morte celular do epitélio lenticular, onde 

ocorre a maior parte do seu metabolismo (BASHER; ROBERTS, 1995; SLATTER, 

2005; YAN et al., 2005; KUMAMOTO et al., 2007).  

A escolha de cães idosos (média = 9,6 anos) e diabéticos, que são mais 

susceptíveis a apresentarem doenças oftálmicas (LEASURE; GELATT; MACKAY, 

2001) e sistêmicas (BRASHER; ROBERTS, 1995; LANDRY; HERRING; PANCIERA, 2004; 

SLATTER, 2005), poderiam também comprometer as amostras. Por conta disto, a 

realização do exame clínico e oftálmico completo antes da cirurgia, como sugerido 

por diversos autores (BASHER; ROBERTS, 1995; GELATT, 2003), permitiu com que a 

maioria das amostras estudadas fosse livre de quaisquer alterações importantes 

(que não a diabete e a catarata), desde o dia do primeiro atendimento, até o dia da 

cirurgia, sendo este o principal critério de exclusão estabelecido. Tal critério acabou 

por limitar de maneira importante o número de animais recrutados para o estudo 

mas, por outro lado, os incluídos certamente garantiram a confiabilidade necessária 

para sua conclusão. 

As principais alterações observadas durante o processo de recrutamento dos 

animais, foram a variação na quantificação da frutosamina e a presença de hialose 

asteróide e membranas vítreas no exame de ultrassom ocular. Quatro dos nove 

cães diabéticos testados, apresentaram valores médios de 676,5 µmol/L de 

frutosamina (normal até 500 µmol/L), o que sugere a falta de controle glicêmico 

adequado da diabete (TILLEY; SMITH Jr., 2003) antes da cirurgia. Corroborando com 
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os autores que concordam que a demora para se realizar o tratamento cirúrgico das 

cataratas diabéticas pode predispor à uveíte e posterior glaucoma (DZIEZYC, 1990; 

BASHER; ROBERTS, 1995; SLATTER, 2005), decidiu-se realizar o procedimento após 

a avaliação dos demais exames de sangue, cardíacos e oftálmicos. Apesar de Kim 

et al. (2012) terem observado que, quanto maior os valores da frutosamina, maior 

será a taxa de apoptose nas células do epitélio lenticular, observamos que as 

amostras dos grupos GD e GAD apresentaram positividade quanto à expressão de 

Caspase-3 semelhantes entre si, independente da glicemia avaliada. 

Neste estudo, observamos que dos 27 cães estudados, 4 (14,8 %) 

apresentaram membranas vítreas móveis e apenas 1 hialose asteróide (3,7 %) pelo 

exame de ultrassom ocular, todos pertencentes ao GC. A presença destas 

alterações já havia sido observada por Quinze et al. (2004), que diagnosticaram 81% 

dos olhos apresentando membranas vítreas em diferentes quantidades e 3% deles 

com hialose asteróide, sendo também estas alterações mais frequentemente 

observadas nos exames realizados em cães com cataratas hipermaduras. 

Corroborando com estudos anteriormente realizados, observamos bastante 

dificuldade em trabalhar com o material escolhido, pois além das amostras serem 

muito pequenas, finas e, quando não coradas com o azul de tripano, também 

transparentes (BASHER; ROBERTS, 1995; GLOVER; CONSTANTINESCU, 1997; 

SLATTER, 2005), o epitélio pode se apresentar com significativa variedade de 

padrões à microscopia (BERNAYS; PEIFFER, 2000; COLITZ et al., 2000), o que 

também foi observado neste estudo e dificultou, de certa forma, a realização das 

análises morfológicas e estatísticas.  

Apesar dos diversos tipos de epitélios observados, as amostras dos diferentes 

grupos apresentaram-se morfologicamente semelhantes entre si, não apresentando 

diferença estatisticamente significante quanto à espessura da cápsula e do epitélio. 

A espessura da cápsula varia de acordo com a presença de doenças e com o 

avançar da idade (KRAG; ANDREASSEN, 2003; BARROS et al., 2008; DANYSH; 

DUNCAN, 2009). No cão adulto sadio, pode medir de 50 – 70 µm, mas chegar a 137 

µm de espessura em um cão com 14 anos de idade (BASHER; ROBERTS, 1995; 

GLOVER; CONSTANTINESCU, 1997; BERNAYS; PEIFFER, 2000; SLATTER, 

2005). Neste estudo, analisamos apenas cães idosos com cataratas importantes. 

Portanto, corroborando com a literatura, observamos que a espessura das cápsulas 
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foi maior do que a referida pela literatura, apresentando nos cães com catarata não 

diabética (GC), mediana de 88,65 µm e, nos diabéticos (GCD), 103,9 µm, chegando 

até 136,7 µm e 139 µm. Gelatt (2003) refere que, apesar da diabete, as cápsulas 

lenticulares tendem a ficar fina pela intumescência da lente no entanto, Barros e et 

al. observaram que há um aumento da espessura em cães diabéticos quando 

comparados com os que apresentam cataratas do tipo maduras e hipermaduras., o 

que também foi observado em nosso estudo, o qual avaliou apenas cataratas do tipo 

hipermadura e onde não se observou diferença estatisticamente relevante entre os 

grupos. 

A avaliação da quantidade relativa de células do epitélio, ou seja, a relação da 

espessura do epitélio/espessura da cápsula foi igual entre os grupos, não 

apresentando diferença estatisticamente significante, o que demonstra que: apesar 

das alterações sofridas pela lente em ambos os processos de formação da catarata, 

o epitélio e sua lâmina basal (cápsula) mantêm a relação anatômica entre si; sugere-

se ainda que, como não foi observada diferença entre os grupos, a intensidade das 

alterações devam ser semelhantes entre as cataratas estudadas. A relação 

fisiológica direta entre o epitélio e sua lâmina basal (cápsula) já foi descrita em 

diversos estudos anteriormente realizados e corroboram com os nossos achados 

(WINKLER et al., 2001; LEBLEU; MACDONALD; KALLURI, 2007; HAFTER et al., 

2013).  

Observou-se pelas análises histoquímicas (PAS e picrosirius red), que além 

da relação anatômica mantida, há também uma suposta correlação entre a lesão do 

epitélio e a alteração na composição molecular da cápsula, já que não houve 

diferença estatisticamente significante entre a expressão das moléculas de 

proteoglicanos e colágeno IV entre os grupos. Corroborando com este, diversos 

estudos também já observaram esta interação fisiológica entre a cápsula (MEC) e o 

epitélio (células) e sua alteração na presença de doenças (LEBLEU; MACDONALD; 

KALLURI, 2007; VOET; VOET; PRATT, 2008; DANYSH; DUNCAN, 2009; NELSON; 

COX, 2011; TIWARI; RAM; LUTHRA-GUPTASARMA, 2014). Estudo realizado em 

humanos com cataratas corticais e diabéticas por exemplo, observou o aumento na 

expressão de proteínas na MEC nos pacientes doentes, o que supostamente 

poderia alterar a composição dos proteoglicanos nessa estrutura e, por 

conseqüência, sua função (TIWARI; RAM; LUTHRA-GUPTASARMA, 2014). Outros 
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estudos referem que a metaplasia do epitélio lenticular na presença de catarata e/ou 

diabete, produzem maior quantidade de colágeno e que a alteração é também maior 

no grupo dos diabéticos (GLOVER; CONSTANTINESCU, 1997; BRAS et al., 2006; 

POT et al., 2009; WORMSTONE; WANG; LIU, 2009; CHANDLER et al., 2012). 

Diferente dos estudos referidos, estudou-se as cápsulas provenientes de cataratas 

diabéticas e hipermaduras (não corticais ou nucleares), onde ambas apresentaram-

se com composições moleculares semelhantes, sugerindo que as alterações 

ocasionadas pelo metabolismo das cataratas, sejam também de similar intensidade. 

A expressão de morte celular por apoptose e autofagia nas células do epitélio 

anterior da lente foi observada em todos os grupos estudados e não dependeu da 

presença de azul de tripano a 0,1 %. Corroborando com nosso estudo, Mohamad et 

al. (2013) observaram que a apoptose ocorre na presença de estresse oxidativo 

decorrente da idade avançada ou na presença de doenças. Estudos anteriormente 

realizados, também observaram o aumento da expressão de Caspase-3 com o 

avançar da idade e na presença de catarata cortical e diabética, sendo maior ainda 

na presença de diabete e retinopatia diabética (KIM et al., 2012; JUNG et al., 2013; 

MOHAMAD et al., 2013). Diferente do estudo referido, estudamos apenas catarata 

completa do tipo hipermadura (crônica e tardia), o que pode justificar a mesma taxa 

de morte celular entre os animais diabéticos e não diabéticos. 

A morte celular por autofagia ocorre onde há lesão celular, como na alteração 

da expressão de fatores de crescimento (CAO; KLIONSKY, 2007; FROST et al., 

2014). Observamos a mesma taxa de morte celular por autofagia entre os grupos 

estudados, o que sugere que a alteração também seja similar entre eles, apesar da 

diferente fisiopatologia da doença. 

Diferente de Portes et al. (2010), não foi observado diferença estatisticamente 

significativa quanto à taxa de morte celular por apoptose e autofagia entre os grupos 

testados com o azul de tripano a 0,1 %. Entretanto, no estudo referido, os autores 

avaliaram apenas as amostras provenientes de cataratas nucleares e subcapsulares 

e não de cataratas completas, do tipo hipermadura e diabética, ou seja, dois tipos de 

cataratas que proporcionam alterações muito mais severas ao metabolismo epitelial 

da lente e capazes, como observado, de lesionar as células na mesma intensidade, 

independente da utilização do corante. Sugere-se que, provavelmente, a toxicidade 
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do azul de tripano foi mascarada pela pelas sinalizações moleculares das 

fisiopatologias das cataratas estudadas. 

Os resultados obtidos neste estudo mostraram que a cronicidade da catarata 

hipermadura e a agressividade da catarata diabética, são capazes de gerar 

alterações significativas às células epiteliais, que podem refletir diretamente na 

composição molecular (quantitativa e qualitativa) de sua lâmina basal (cápsula), mas 

que ainda é capaz de manter sua estrutura morfológica nos diferentes grupos e, na 

presença ou não de azul de tripano.  

Ainda podemos discutir que as alterações celulares observadas neste estudo 

poderiam, supostamente, serem capazes de diminuir a OCP em cães com catarata 

diabética e hipermadura (LEBLEU; MACDONALD; KALLURI, 2007; VOET; VOET; 

PRATT, 2008; DANYSH; DUNCAN, 2009; NELSON; COX, 2011; CHANDLER et al., 

2012; JOSHI, 2013), independentemente do uso ou não do azul de tripano, já que as 

células do epitélio lenticular já estariam comprometidas por processos de morte 

celular programada decorrentes da evolução dos processos de formação das 

cataratas, devido à existência de outras causas de formação da opacidade 

(GLOVER; CONSTANTINESCU, 1997; BRAS et al., 2006; POT et al., 2009; 

WORMSTONE; WANG; LIU, 2009; JOSHI, 2013; CHANDLER et al., 2012), diversos 

autores referem que o próprio trauma cirúrgico também induz a uma resposta de 

cicatrização que promove o aumento da deposição de ME, retração da laminina 

basal e diferenciação celular para a cápsula posterior, alterações que contribuem 

para o desenvolvimento da OCP (WORMSTONE, WANG, LIU, 2009). 

Podemos sugerir ainda a realização de novos estudos, com diferentes fases 

de evolução da catarata, para poder-se avaliar a real toxicidade do azul de tripano a 

0,1% em cães, além da inclusão de maior número de amostras e a realização de 

outras formas de análises laboratoriais, para que se possa dar continuidade a essa 

linha de pesquisa e impedir, prevenir e/ou reduzir o aparecimento da OCP em cães. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

1. As cataratas diabéticas e hipermaduras mantêm a relação anatômica entre seu 

epitélio e cápsula, independente da gravidade do metabolismo de seu processo 

de formação. 

 

2. Ambos os tipos de cataratas apresentam composições moleculares semelhantes 

de proteoglicanos e colágeno IV em sua cápsula (no aspecto quantitativo), 

sugerindo que a lesão que acontece nas células do epitélio pela formação das 

cataratas diabéticas e hipermaduras são similares e acompanhadas, 

diretamente, por alterações em sua lâmina basal. 

 

3. As amostras dos grupos diabéticos (GD e GAD), apresentaram positividade 

quanto à expressão de Caspase - 3 e Beclina - 1 semelhantes entre si, 

independente da glicemia avaliada. 

 

4. Ambos os tipos de cataratas são capazes de induzir alterações no epitélio 

lenticular, promovendo a morte das células por apoptose e autofagia, observadas 

pela positividade na expressão de Caspase – 3 e Beclina – 1. 

 

5. O uso de azul de tripano a 0,1 % não foi capaz de determinar as taxas de morte 

celular no epitélio lenticular de cataratas hipermaduras e diabéticas, já que, as 

células já se apresentavam neste processo antes de sua utilização. 

 

6. Grupos de animais submetidos ao uso do azul de tripano a 0,1 % durante a 

FACO, mostraram a expressão de moléculas sinalizadoras de morte celular por 

apoptose e autofagia por conta dos processos de formação dos tipos cataratas 

estudadas.  
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