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AVALIAÇÃO DO IMPLANTE DE TUBO DE SILICONE COM MITOMICINA “C”
SOBRE A PRESSÃO INTRA-OCULAR DE COELHOS NORMOTENSOS

EURIDES, D.1; SOARES, A.S.2; BAUNGARTEN, L.B.3; BUSNARDO, C.A.3;
SILVA, L.A.F.4; DALECK, C.R.5; CAMILLI, R.A.6

Foram avaliados o comportamento da
pressão intra-ocular (PIO) e as complicações em
02 coelhos machos, adultos, normotensos
(17,8mmHg) da raça Nova Zelândia, submetidos
ao implante de tubo de silicone na câmara anterior
com mitomicina “C”. Foi constituída uma bolsa
conjuntival dorsal no globo ocular direito, onde foi
colocado sobre a esclera um chumaço de algodão
embebido em mitomicina “C”, durante três minutos.
O local foi irrigado por várias vezes com solução
de Ringer com Lactato. Na esclera, a 0,2mm da
córnea foi introduzido um catéter de 0,7mm até a
câmara anterior para formação de um orifício, onde
foi introduzido até a pupila, um tubo de silicone de
0,6mm por 4,0mm de comprimento. O tubo foi fixado à esclera e o retalho ao limbo/córnea, com fio
de náilon 8-0, formando uma bolsa. No pósoperatório (PO) foram realizados aplicações sub-
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conjuntivais de prednisolona e colírio de cloranfenicol. No PO imediato a PIO média foi de 5mmHg,
e a cada sete dias com média de 14mmHg. Quinzenalmente, através da aplicação na câmara anterior com o corante azul de tripan, verificou-se
que o tubo se mantinha desobstruído e bem estabilizado. Durante 30 dias, a cápsula mantinha-se
preenchida de líquido e envolvendo a inserção do
tubo. A diferença entre as médias da PIO pré e
pós-operatória foi de 3,8mmHg. O método demonstrou ser seguro quando realizado em coelhos
normotensos e promissor no controle da pressão
intra-ocular.
Palavras-chave: Implante de tubo de silicone,
pressão intra-ocular, glaucoma,
mitomicina “C”, coelho.

Médico Veterinário. Professor Titular. Doutor. Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade Federal de Uberlândia, R. Ceará s/n°
Bloco 2T, Uberlândia-MG.
Médico Oftalmologista. Hospital Santa Genoveva, Uberlândia-MG.
Médica Veterinária. Mestranda em Ciências Veterinárias, FAMEV-UFU.
Médico Veterinário. UFG, Goiânia-GO.
Médico Veterinário. FCAV-UNESP, Jaboticabal-SP.
Acadêmica da Faculdade Medicina Veterinária-UFU, Uberlândia-MG.

Vet. Not., Uberlândia, v. 12, n. 2, p. 36, set. 2006

