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RESUMO: O procedimento de enucleação envolve a retirada do globo ocular. Várias são suas indicações entre 
elas a uveíte crônica sem possibilidade de retorno a visão. Uma complicação desse procedimento cirúrgico é a 
atrofia da musculatura peri-ocular. Atualmente vários enxertos oculares têm sido estudos para permitir uma melhor 
estética após procedimento de enucleação. O objetivo desse trabalho é relatar o caso de um cão, sem raça 
definida, quinze anos de idade que passou por procedimento de enucleação transconjuntival e utilizou-se uma 
prótese de cianometacrilato para evitar à atrofia do globo ocular e melhorar a estética pós-operatória. Após 30 dias 
do ato cirúrgico animal teve reação a prótese, e a mesma foi retirada. Novos estudos devem ser realizados com 
esse tipo de implante.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

A enucleação envolve a retirada do globo ocular como um todo, incluindo o seu revestimento fibroso 
interno. Várias são as indicações como neoplasias, perfurações oculares crônicas e lacerações, glaucoma crônico 
intratável, endofitalmite e panoftalmite não responsiva ao tratamento clínico (RAHAL, et. al., 1996; RAHAL; 
BERGAMO; ISHIY, 2000). 

Não se sabe o motivo exato para a atrofia do globo ocular após o procedimento cirúrgico, entretanto é 
possível que ocorra por alterações na forma e disposição dos tecidos moles que compõem a órbita (SHIRATORI 
et al., 2005).  

O procedimento de enucleação predispõe ao desenvolvimento de uma órbita côncava e conformação 
desagradável devido a atrofia muscular peri-ocular e afundamento orbitário (RAHAL et al., 1996).  

Após a retira de conteúdos orbitários o mesmo pode ser preenchido com implantes sólidos para substituir 
o conteúdo ocular e proporcionar melhores resultados estéticos (LLOYD et al., 2001). 

O uso de cinometacrilato apresentou melhor resultado estético quando comparado com o uso do 
pericárdio bovino conservado em glicerina 98% em coelhos (RAHAL, et. al., 1996).  

O objetivo desse trabalho é relatar o uso do cianometacrilato após a enucleação em cão. 
 
2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

Foi atendido no Hospital Veterinário do Centro Universitário Cesumar – UNICESUMAR, de Maringá um 
cão, fêmea, sem raça definida, dez anos de idade, massa corporal de 5,3 quilogramas com diagnóstico de uveíte 
crônica no globo ocular direito com ausência de visão. O paciente apresentou dor à palpação ocular e no exame 
físico constatou-se perda de visão. Portanto indicou-se o procedimento de enucleação.  

Realizou-se tricotomia, antissepsia com PVPI 1% e a técnica de enucleação transconjuntival. Após a 
retirada do globo ocular moldou-se uma esfera de cianometacrilato com tamanho similar ao globo ocular (Figura 1) 
e o posicionou na conjuntiva (Figura 2). Prosseguiu-se com a rafia da conjuntiva e subcutâneo com fio 
poligalactina 910 número 3,0 e padrão Sutan e Zig-Zag, respectivamente. Posteriormente, dermorrafia com fio 
poliamida número 4.0 e padrão simples contínuo (Figura 3).  
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Figura 1: Prótese ocular de 
cianometacrilato confeccionada no 
transoperatório utilizado após 
enucleação transconjuntival 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
 

Figura 2: Transoperatório de 
enucleação transconjuntival com a 
colocação da prótese ocular de 
cianometacrilato na região 
conjuntival. 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

O cianometacrilato proporcionou uma melhor estética após o procedimento de enucleação. O presente 
animal apresentou secreção purulenta após 30 dias do procedimento cirúrgico. Realizou-se o tratamento clínico 
com antimicrobiano e aninflamatórios não esteroidais, sem sucesso. Com isso a prótese foi retirada e realizou-se 
a técnica em grade.  

Nesse caso a indicação da enucleação do globo ocular foi devido à uveíte crônica com perda da visão e 
devido essa doença estar causando dor e desconforto ao animal. Essa patologia é uma das indicaçoes do 
procedimento de enucleação em cães (RAHAL, et. al., 1996; RAHAL et al., 2000).  

A enucleação transconjuntival é indicada quando se utiliza prótese na orbita ocular, devido a possibilidade 
de recobrimento da mesma com a conjuntiva (RAHAL, et. al., 1996). Nesse caso a conjuntiva possibilitou o 
recobrimento e proteção da prótese de cianometacrilato. 

Não se sabe a causa exata da atrofia do globo ocular após enucleação, mas sua ocorrência não 
proporciona uma boa estética no pós-operatório (LLOYD et al., 2001; RAHAL, et. al., 1996).  

 Nasisse et al., 1988, utilizaram em setenta e três cães e cinco gatos os implantes de cianometacrilato 
obtendo resultados satisfatórios.  

Diante do exposto, no caso deste cão, foi utilizado o implante de cianometacrilato após a enucleação, 
devido a sua praticidade e por proporcionar resultados satisfatórios.  

Uma das possíveis complicações do uso do cianometacrilato é a possibilidade de reação (LLOYD et al., 
2001; RAHAL, et. al., 1996), nesse relato observou-se reação a prótese após 30 dias do procedimento cirúrgico e 
a mesma retirada devido não responder ao tratamento clínico.   
 
4 CONCLUSÃO 
 

O uso do cianometacrilato proporcionou um bom resultado estético após enucleação em cão. Mas existe a 
necessidade de um numero maior de casos e avaliar o uso da prótese em longo prazo.  
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Figura 3: Pós-operatório imediato de 
enucleação transconjuntival com a 
colocação da prótese ocular de 
cianometacrilato. Observa-se o não 
afundamento do globo ocular, 
proporcionado a melhor estética. 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 
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