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RESUMO 

 

A catarata está entre as oftalmopatias tratáveis que mais causam cegueira no mundo. O único 

tratamento efetivo é cirúrgico, sendo a facoemulsificação a técnica mais aplicada. Algumas 

complicações estão associadas ao procedimento como opacidades corneanas, uveítes e 

depósitos de fibrinas. A presença de fibrina na câmara anterior esta associada à formação de 

sinéquias, glaucoma secundário e baixa recuperação visual dos pacientes. Algumas 

medicações vêm sendo usadas para amenizar esses depósitos como os TPA, que atua na 

degradação da fibrina. A tenecteplase é um TPA sintético de terceira geração que apresenta 

um tempo de meia vida maior que as outras gerações, com aplicação na oftalmologia sem 

danos à córnea e retina de coelhos e humanos. O estudo foi realizado com 15 coelhos da raça 

Nova Zelândia, divididos em três grupos GC, GNT e GT. Os grupos GNT e GT foram 

operados pela técnica de facoemulsificação, GT recebeu tratamento com 0,1 ml de 

tenecteplase intracameral (50µg) no transoperatório. Os coelhos foram avaliados nos 

momentos M0 - quando selecionados, submetidos ao procedimento cirúrgico de 

facoemulsificação e reavaliados em M1d - 1° dia, M3d - 3°dia, M7d - 7 °dia, M15d - 15° dia e 

M21d - 21°dia. Na avaliação clínica do uso da tenecteplase intracameral no transoperatório 

foram observadas as complicações pós-operatórias, dando ênfase à variação da pressão 

intraocular (PIO), ao edema de córnea, depósito de fibrina, hifema, flare aquoso e incidências 

de sinéquias. No M5 os animais foram eutanasiados, e coletado amostras do humor aquoso 

para avaliação físico-química (pH, densidade, concentração de íons de cloreto e proteínas 

totais). Não foram observadas diferenças estatísticas na avaliação clínica entre o GNT e GT 

dentro dos parâmetros preconizados. Na avaliação físico-química do humor aquoso não 

apresentou diferença estatística entre os três grupos quanto aos valores de pH e concentração 

do íon cloreto. Os valores de densidade e concentração de proteínas totais entre o GC e os 

demais grupos.  

 

Palavras-chaves: ativador de plasminogênio tecidual, catarata, cirurgia, cristalino, fibrina, 

inflamação ocular 
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ABSTRACT 

 

Cataracts is the treatable eye diseases that cause most blindness in the world. The effective 

treatment is surgical and phacoemulsification the most applied technique. Some complications 

are associated with the procedure as corneal opacities, uveitis and fibrin deposits. The 

presence of fibrin in the anterior chamber is associated with the formation of synechia and 

secondary glaucoma low visual recovery of patients. Some medications, as TPA (Tissue 

Plasminogen Activator) which acts in the degradation of fibrin, seeing being used to soften 

these deposits.  Tenecteplase is a third generation of the synthetic TPA and have a longer half-

life than the others with application in ophthalmology without damage to the cornea and 

retina of rabbits and humans. The study was conducted on 15 rabbits of New Zealand race, 

share in three groups GC, GT and GNT. The GNT and GT were surgery by 

phacoemulsification technics, GT was treated with 0.1 ml intracameral tenecteplase (50 µg) 

transoperative. The rabbits were evaluated in M0 moments - when selected, underwent 

phacoemulsification surgery and reassessed in M1d – 1th day M3d – 3th day M7d – 7th day 

M15d - 15th day and M21d – 21th days. In the clinical evaluation of the use of intracameral 

tenecteplase in transoperative and postoperative complications were observed, emphasizing 

the change in IOP, the corneal edema, fibrin deposits, hyphema, aqueous flare and synechia 

incidences. In the M21d animals were sacrificed, and samples of aqueous humor were collected 

for physical-chemical analysis (pH, density, concentration of chloride ions and total proteins). 

No statistical differences were observed in the clinical evaluation of the GC and GNT within 

the recommended parameters. In physical-chemical analysis of aqueous humor showed no 

statistical difference between the three groups in terms of pH and concentration of chloride 

ion. The density values and total protein concentration between the GC and the other groups. 

 

Keywords: tissue plasminogen activator, cataract, surgery, lens, fibrin, ocular inflammation 

 



CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1. Introdução 

 

A catarata constitui uma das principais causas de perda visual em humanos e nos 

animais
1
. Em humanos, 47,8% dos casos mundiais de perda da visão estão relacionados com 

esta enfermidade
2
. No Brasil em 2012, estimava-se que 350.000 casos de cegueira ocorreriam 

por ano em decorrência da catarata e o número de novos casos a cada ano poderia crescer em 

até 20%. A prevalência da doença aumenta e a idade da população acometida tende a 

diminuir
3
. 

Essa doença pode ser definida como a opacidade da lente e/ou da sua cápsula, por 

alterações na arquitetura lamelar das fibras ou da cápsula, resultando em difração da luz. As 

alterações resultantes da difração podem variar de leves distorções das imagens até cegueira 

total, dependendo da gravidade da opacidade
4
. 

O desenvolvimento da catarata com perda visual tem sido um problema constante 

em pequenos animais. O tratamento medicamentoso não impede a progressão e a evolução da 

doença, sendo a facectomia o único tratamento efetivo, sendo a facoemulsificação (FACO) 

considerado o procedimento de eleição. A facoemulsificação está entre os procedimentos 

cirúrgicos humanos mais realizados no mundo devido à rápida recuperação visual dos 

pacientes e apresentar baixos índices de complicações
1,5

. 

Contudo, a formação de fibrina na câmara anterior (CA) é uma das principais 

complicações pós-operatórias da facoemulsificação e pode resultar no desenvolvimento de 

sinéquias e hipertensão ocular em virtude da redução na drenagem do humor aquoso (HA)
6,7

. 

Essa complicação pós-operatória está associada à inflamação lente-induzida pós-operatória e 

à injúria tecidual no transoperatório, a qual associa-se à manipulação das estruturas 

intraoculares e ao turbilhonamento de fluidos que ocorre durante a irrigação, aspiração e 

esmulsificação
8,9

. Tais eventos promovem a ruptura da barreira hemato-aquosa (BHA), 

favorecendo o extravassamento de líquido e leucócitos do compartimento vascular para 

câmara anterior. Como consequência, ocorre aumento na celularidade e a presença de fibrina 

no humor aquoso
10

. 

Algumas medidas transoperatórias podem reduzir o processo inflamatório e a 

deposição de fibrina na CA após a facoemulsificação, como o cuidado no manuseio das 

estruturas intraoculares, controle das taxas de irrigação e aspiração, e remoção cuidadosa das 

fibras lenticulares
11,12,13

. Agentes farmacológicos foram descritos como auxiliares na redução 
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da deposição de fibrina intraocular após a cirurgia, como anti-inflamatórios, heparina e 

ativadores de plasminogênio exógenos (TPAs)
11,14,15,16

. 

No que se refere aos ativadores de plasminogênio teciduais (t-PAs), sabe-se que 

são proteases endógenas que ativam o plasminogênio, os quais tem um papel importante na 

fibrinólise. A atividade fibrinolítica dos t-PAs baseia-se na conversão de plasminogênio em 

plasmina, que promove a degradação da fibrina
17,14

. A maioria dos tecidos, principalmente as 

células endoteliais, produzem t-PAs endógenos. As estruturas oculares como conjuntiva, 

córnea, malha trabecular, lente, vítreo e retina também contêm ativadores de 

plasminogênio
17,18

. 

A aplicação de ativadores de plasminogênio sintéticos (TPA) na câmara anterior 

(intracameral) ao final da facoemulsificação contribui para fibrinólise, reduzindo a formação 

de sinéquias e suas consequências e também reduzindo a incidência de opacificação da LIO, 

sem causar danos à córnea humana
14,19

. 

Existem três gerações de TPAs utilizados para o tratamento de enfermidades 

diversas. A primeira geração dos ativadores de plasminogênio é composta pela 

estreptoquinase (SK) e uroquinase
20

. A segunda geração de TPAs é representada pela 

alteplase, anistreplase e uroquinase de cadeia longa (pró-uroquinase). Estes agentes 

apresentam uma resposta fibrino-específica melhor que os TPAs de primeira geração, sendo 

necessárias altas doses para produzir uma redução leve à moderada dos níveis de 

plasminogênio
18

. Os ativadores de plasminogênio de terceira geração são a tenecteplase, 

reteplase, lanoteplase e estafiloquinase, os quais apresentam uma melhor eficácia e segurança 

no uso sistêmico. São mais específicos para fibrina comparados aos TPAs de primeira e 

segunda geração e tendem a atuar predominantemente no coágulo já formado, evitando a 

ativação do plasminogênio sérico. Também são mais resistentes ao inibidor de plasminogênio 

1 (PAI 1) e possui uma ação mais duradoura que a alteplase
20

. 

Na oftalmologia humana e veterinária, os TPAs de segunda geração, 

especialmente a alteplase, vêm sendo utilizados no transoperatório da FACO e no tratamento 

para a resolução de coágulos de fibrina e hifema no pós-operatório de cirurgias 

oculares
21,14,15,18,22

. Diante das vantagens enumeradas dos TPAs de terceira geração frente aos 

demais, questiona-se seu benefício quando utilizados nos transoperatórios de cirurgias de 

catarata. Na literatura consultada, não foram encontrados estudos que avaliaram a utilização 

dos TPAs de terceira geração durante a FACO e seus efeitos no pós-operatório. 

Face ao exposto, o objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão de literatura 

sobre catarata, a técnica de facoemulsificação e a utilização de TPAs como ferramenta para 
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minimizar complicações pós-operatórias da FACO, bem como avaliar a ação da tenecteplase 

intracameral no pós-operatório de coelhos hígidos submetidos à facoemulsicação. 
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1.2. Revisão de Literatura: Catarata 

 

1.2.1. Aspectos anatômicos da lente 

 

A lente é um disco biconvexo proteináceo, avascular, transparente, altamente 

estruturado que promove a refração dos raios luminosos que entram no olho para a retina
23

. 

Fica suspenso entre a câmara posterior e a câmara vítrea, em uma depressão do vítreo 

chamada de fossa patelar, circundado por uma cápsula elástica sustentada pelas fibras 

zonulares que se estendem desde o epitélio não pigmentado do processo ciliar ao equador da 

lente, mantendo sua posição (Figura 1.1A)
24,25

. 

Origina-se embriologicamente do ectoderma superficial após 16 a 24 dias da 

fecundação, quando verifica-se a formação da vesícula da lente. A cápsula da lente é formada 

pela membrana basal das células originais dessa vesícula. As fibras primárias da lente formam 

o núcleo embrionário que é resultado do alongamento das células associadas à cápsula 

lenticular posterior
26

. As células associadas à cápsula anterior formam o epitélio germinativo, 

responsável pela formação das fibras lenticulares secundárias durante toda a vida do 

indivíduo
27

. À medida que se alongam perdem seu núcleo apresentando-se finas e 

transparentes, as fibras vão sendo depositadas uma sobre a outra em camadas oraganizadas
26

. 

A lente é composta de aproximadamente 65% de água e 35% de proteína uma 

pequena parte formada por minerais, carboidratos e lipídios. Suas proteínas podem ser 

classificadas pela solubilidade em solúveis (cristalinas) e insolúveis (albuminoides) e pelo 

peso molecular em alfa, beta e gama cristalinas
24

. 

Morfologicamente, é constituído pela cápsula (anterior e posterior), córtex e 

núcleo. A cápsula atua como um envoltório da lente é um revestimento acelular homogêneo e 

hialino, a face anterior torna-se mais densa e espessa com a idade. O epitélio subcapsular está 

associado apenas à cápsula anterior e é formado por uma camada única de células epiteliais 

cuboides. O núcleo da lente é constituído por fibras que se apresentam sob a forma de 

elementos prismáticos finos e longos, anucleadas desprovidas de organelas e organizadas de 

forma regular (Figura 1.1B). O córtex da lente são fibras mais novas depositadas sobre o 

núcleo
26

. A transparência da lente é essencial para boa acuidade visual que depende da 

organização e maturação dessas fibras
28

.  

A nutrição e oxigenação da lente são responsabilidades do humor aquoso, e o 

fluxo das substâncias mais importantes ocorrem por osmose através da cápsula. A principal 

fonte de energia é a glicose, sendo que o seu metabolismo ocorre predominantemente pela via 
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anaeróbica (glicose-hexoquinase-ácido láctico) e em menor escala pela via alternativa do 

sorbitol e ciclo de Krebs
24,26

. 

 

 
FIGURA 1.1- Desenho esquemático das estruturas do bulbo ocular. (A) Corte transversal em que se identifica os 

principais elementos constituintes. (B) Detalhamento da estrutura da lente. 

Fonte: Adaptado de (A) http://heightseyecare.com/eye-anatomy/; 

(B) http://www.oculist.net/downaton502/prof/ebook/duanes/pages/v8/v8c010.html 

 

1.2.2. Catarata 

A catarata é a opacifacação das fibras da lente e/ou da sua cápsula
4,29

. Vários 

eventos intralenticulares podem levar à gênese da catarata, como disfunção no metabolismo 

nutricional, agregação de proteínas lenticulares, mudanças na concentração de oxigênio, 

estresse osmótico, exposição a toxinas, atividade antioxidante e alterações das concentrações 

iônicas
13,24,25,27

. Níveis aumentados de proteínas insolúveis de alto peso molecular 

(albuminoides) e quantidades diminuídas das proteínas solúveis (cristalinas), bem como o 

aumento da atividade das enzimas proteolíticas e hidrolíticas e a ruptura da membrana celular 

com perda de proteínas de baixo peso molecular, podem desencadear a opacidade gradativa 

da lente
25

.  

Pode ser classificada quanto ao momento de aparecimento, à etiologia, à 

localização e ao estágio de desenvolvimento. Quanto ao momento de aparecimento da 

enfermidade, a catarata é classificada como congênita, juvenil e senil. No que tange a 

etiologia, classifica-se a doença como hereditária, traumática, farmacológica ou 

metabólica
29,30

. Conforme sua localização classifica-se como capsular, subcapsular, zonular, 

cortical, nuclear, axial e equatorial. Quanto ao estágio de desenvolvimento, a catarata pode ter 

diferentes classificações a depender da espécie. 

Em humanos, o estágio evolutivo da catarata pode ser graduado em uma escala de 

I ao IV dependendo da coloração e opacidade do núcleo. Classifica-se como grau I a catarata 

incipiente e com baixo prejuízo na transparência da lente; como grau II, quando o núcleo 
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permite avaliação da cápsula posterior, porém já ocorre prejuízo visual; como grau III quando 

a cápsula posterior não pode ser observada e o núcleo apresenta coloração amarelo 

acastanhada; e como grau IV a catarata hipermadura com núcleo marrom e prejuízo visual 

severo
31

. 

Em cães pode ser classificada em incipiente, imaturas, maduras, hipermaduras e 

morganianas
7,24

. A catarata incipiente caracteriza-se por uma lente com pequena opacidade, 

sem alteração importante para visão, permitindo a realização de exame do fundo de olho com 

facilidade. Na catarata imatura pode-se observar que a opacidade atinge quase a totalidade da 

lente, com alteração relevante da visão, e apenas o reflexo de fundo de olho é visualizado, 

sem detalhes da fundoscopia. Na catarata madura a lente apresenta-se com opacidade total, o 

paciente está cego, e há ausência do reflexo de fundo de olho. Com a evolução da catarata 

madura, a lente entra em processo de liquefação por proteólise, diminuindo de tamanho, o seu 

aspecto varia de acordo com o grau de desintegração sendo conhecida como catarata 

hipermadura. O processo de liquefação é continuo começando pelo córtex até o núcleo, sendo 

o estágio final desse processo conhecido como catarata morganiana. Nessa fase, o núcleo fica 

livre e imerso em um fluido leitoso cortical e preso à cápsula enrugada
26

 (Figura 1.2). 

 

 

FIGURA 1.2- Imagens representativas dos diferentes estágios evolutivos da 

catarata em cão. (A) Catarata incipiente opacidade focal da 

lente (seta); (B) Catarata imatura: opacidade envolvendo 

quase a totalidade da lente, permitindo ainda a visualização do 

reflexo de fundo de olho; (C) Catarata madura: lente 

totalmente opaca; (D) Catarata hipermadura: lente com 

opacidade total com irregularidades nas fibras lenticulares. 

Fonte: fotos cedidas pela Profa. Dra. Aline Maria V. Lima 
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A catarata é uma doença progressiva que quando não tratada pode resultar em 

perda visual e em complicações como a uveíte lente-induzida, decorrente do reconhecimento 

das proteínas lenticulares pelo sistema imunológico. Outras complicações possíveis da 

catarata são glaucoma, phithisis bulbi, degeneração vítrea, descolamento de retina, subluxação 

e luxação da lente
24,25

.  

 

1.2.3. Tratamento da catarata 

 

a) Descrição das técnicas 

A cirurgia para a remoção da catarata é o único tratamento efetivo até o momento 

para o problema, uma vez que ainda não se comprovou a eficácia de medicação capaz de 

reverter ou impedir a progressão da opacificação da lente
13

. 

Foram descritos diferentes tratamentos cirúrgicos para a catarata em humanos e 

animais domésticos, com destaque para a facectomia intracapsular (FIC), facectomia 

extracapsular (FEC) e a Facoemulsificação (FACO). 

A FIC consiste na retirada total da lente, incluindo as cápsulas anterior e posterior. 

Na atualidade vem sendo aplicada apenas para remoção de lentes luxadas ou severamente 

subluxadas
32

. 

A FEC permite a extração da lente por uma abertura da cápsula anterior e retirada 

do núcleo e do córtex, mantendo-se íntegra a cápsula posterior. Atualmente, a FEC é aplicada 

em alguns casos nos quais o núcleo é muito duro ou em caso de insucesso de sua 

desintegração pela facoemulsificação
33

. 

Por sua vez, a técnica de FACO utiliza um aparelho que emite vibrações 

ultrassônicas de alta frequência por uma incisão mínima na córnea que promovem a 

fragmentação da lente permitindo sua sucção mantendo-se a câmara anterior sob pressão 

constante
32

. A pequena incisão diminui o índice de contaminação, mantém a pressão 

intraocular mais estável, reduz a manipulação das estruturas, diminui tempo de cirurgia e 

otimiza a recuperação pós-operatória, proporcionando o retorno mais rápido da visão
34

. Trata-

se da técnica de eleição para o tratamento da catarata devido ao menor índice de complicações 

em relação à FIC e à FEC
12

. No que concerne à medicina veterinária, nas últimas duas 

décadas, a facoemulsificação tornou-se a técnica de extração de catarata mais aceita e 

aplicada nos animais domésticos
32

. 
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A técnica de facoemulsifição consiste na execução, sob microscópio cirúrgico, de 

incisões corneanas, injeção de viscoelástico, capsulorrexe, hidrossecção, facoemulsificação do 

núcleo da lente, aspiração do córtex da lente, aspiração do viscoelástico e sutura da córnea
33

.  

Inicialmente, a córnea é incisada duas vezes, sempre na sua periferia. Uma das 

incisões, denominada incisão principal, é realizada na posição de 4 horas do ponteiro do 

relógio com um bisturi específico com lâmina de 2,7 a 3,2 mm de largura, para inserção da 

caneta do facoemulsificador. A incisão acessória é realizada com bisturi de 1 a 2mm às 8 

horas, para entrada de instrumentos auxiliares e aplicação de substâncias viscoelásticas
12,32

 

(Figura 3). 

 

 
FIGURA 1.3- Desenho esquemático de etapas da facoemulsificação. (A) Incisões corneanas: IP – incisão 

principal e IA – incisão acessória; (B) Abertura da cápsula anterior para capsulorrexe com o 

auxílio de pinça introduzida pela IP; (C) Aspecto final da capsulorrexe circular e centralizada 

para exposição das fibras da lente; (D) Hidrodissecção com a cânula de irrigação posicionada 

entre a cápsula anterior e a lente; (E) Fratura do núcleo com a caneta do facoemulsificador para a 

aplicação da técnica de “Dividir e Conquistar” que se caracteriza pela realização de dois sulcos 

profundos perpendiculares no núcleo da lente, de forma a facilitar a sua fratura; (F) 

Procedimento de emulsificação e sucção dos quadrantes obtidos após a fratura da lente; (G) 

Chopper introduzido na IA para direcionamento dos fragmentos lenticulares para caneta do 

facoemulsificador; (H) implante da lente intra-ocular; (I) aspiração da solução viscoelástica; (J) 

aspecto final da sutura das incisões corneanas. 

Fonte: Adaptado de Krupin e Kolker
51

. 

 

Em sequência, as soluções viscoelásticas (SVE) são aplicadas na câmara anterior 

mantendo o seu formato, permitindo a execução da capsulorrexe e garantindo proteção do 

endotélio corneano e midríase pupila. Os viscoelásticos mais utilizados são a metilcelulose a 

2% que atua com um agente dispersivo e o ácido hialuronato de sódio que atua como um 

coesivo
35,36

. 

Após, realiza-se a capsulorrexe, que é abertura da cápsula anterior, de forma 

arredondada, curvilínea e centralizada, com diâmetro de aproximadamente 5 a 6mm. A sua 
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abertura é realizada com auxílio de um cistítimo, agulha hipodérmica ou uma pinça de Utrata, 

expondo a lente e permitindo as manobras transcirúrgicas
37,38

. Atualmente, tem-se estudado e 

aplicado à técnica femtosecond laser, que usa o laser para abertura da cápsula anterior. É uma 

técnica considerada mais precisa, por proporcionar uma abertura capsular uniforme, um 

menor risco de ruptura da cápsula, porém os custos de aparelho limitam o seu uso
38

. Nos 

pacientes em que a visualização da cápsula anterior é inadequada, utiliza-se o corante azul 

tripano para proprocionar tingimento da cápsula anterior e facilitar a capsulotomia
39

.  

Com a exposição da lente após a capsulorrexe realiza-se a hidrossecção com 

aplicação de solução salina balanceada (BSS) entre a cápsula anterior e as fibras da lente. 

Essa manobra permite realizar a rotação do núcleo e epinúcleo no saco capsular permitindo 

uma emulsificação mais segura
37

. 

Assim, inicia-se o processo de fraturar, fragmentar e emulsificar o núcleo da lente. 

Para o procedimento, o sistema de facoemulsificação requer a utilização de dois componentes 

básicos: o sistema de fluxo de fluidos para irrigação e aspiração, e o sistema de emissão de 

ultrassom
32,37

. O processo de irrigação promove o resfriamento da ponteira, mantém o 

preenchimento da câmara anterior, protege o endotélio corneano e auxilia na retirada das 

partículas da lente. O fluxo da irrigação é controlado pelo cirurgião, sendo que o líquido 

utilizado pode ser a solução de Ringer lactato ou solução salina balanceada (BSS)
7
. Outro 

componente básico da facoemulsificação é a aspiração, responsável pela remoção dos 

fragmentos na câmara anterior e pela preensão de fragmentos na ponteira para a 

emulsificação. No sistema de ultrassom, os cristais piezoelétricos localizados na caneta do 

aparelho, sob estímulo da energia elétrica movimentam-se em frequência ultrassônica. A 

emulsificação da lente ocorre pela vibração da ponteira em movimentos longitudinais de alta 

frequência (40.000Hz), levando a uma fragmentação mecânica do núcleo
37

.  

Três técnicas básicas podem ser utilizadas para a fratura da lente. A técnica 

chamada “Dividir e Conquistar” começa esculpindo um sulco profundo no centro do núcleo 

da lente. Em seguida, após rotação do núcleo da lente, faz-se um novo sulco perpendicular ao 

primeiro, dando origem então a quatro grandes fragmentos, que serão emulsificados 

individualmente
7,40,41,

. A segunda técnica de fratura é denominada Faco Chop. Após um sulco 

ser esculpido no núcleo da lente, realiza-se a fratura com auxílio da ponteira do FACO e de 

um instrumento chamado Chopper. O núcleo é fraturado em dois pedaços, e novas fraturas 

são realizadas até a fragmentação completa da lente, para que os pequenos fragmentos sejam 

emulsificados em seguida
41

. A terceira técnica de fratura é conhecida como Stop and Chop, na 

qual a ponteira é inserida e mantida presa ao núcleo da lente, enquanto, utilizando-se o 
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Chopper, realiza-se o movimento de fratura do núcleo em dois pedaços. Essa manobra é 

repetida outras vezes até a fragmentação completa da lente e posterior emulsificação
42

.  

Após esse procedimento, os fragmentos da lente são direcionados pelo chopper 

para a ponteira do facoemulsificador, que irá realizar a emulsificação e a aspiração
12,37,43

. Ao 

final desta etapa, observa-se no saco capsular a permanência do córtex e partículas 

lenticulares, que são removidas utilizando-se uma outra caneta de ponteira romba que realiza 

apenas o processo de irrigação e aspiração
32,40,41

. Após a retirada desses fragmentos, pode-se 

implantar a lente intraocular no saco capsular
41

.  

A corneorrafia é realizada rotineiramente em medicina veterinária, podendo ser 

executada em padrão simples contínuo ou interrompido, com fio de poliglactina 910 ou nylon 

9-0
32,34

. Nos pacientes humanos submetidos ao procedimento geralmente não se realiza a 

sutura
41

. 

 

b) Principais complicações pós-operatórias da facoemulsificação 

Dentre as complicações pós-operatórias da FACO estão a opacidade corneana, a 

uveíte, o glaucoma, a endoftalmite, a opacificação de cápsula posterior, o descolamento de 

retina e a deposição de fibrina intraocular
6,14,32,34

. Os danos no endotélio corneanos estão 

associados à turbulência dos fluidos e fragmentos da lente, ao contato inadvertido do 

instrumental com o endotélio, ao tempo de ultrassom efetivo utilizado e à inflamação pós-

operatória
12,36,43

.  

A uveíte é o processo inflamatório de partes ou da totalidade da úvea, em 

conseqència da resposta imune a presença de proteínas lenticulares e manipulação tecidual 

excessiva, causando alterações na produção do humor aquoso, levando à hipotonia do bulbo 

ocular, vermelhidão, miose e dor. A persistência desse processo inflamatório pode levar à 

formação de sinéquia e glaucoma secundário
12,32,43

. 

O glaucoma é uma doença ocular capaz de causar cegueira permanente, devido a 

danos irreversíveis no nervo óptico, causado geralmente pelo aumento da PIO. As alterações 

como edema corneano, dor e perda na acuidade visual devido danos na retina e nervo óptico 

são os sinais clínicos mais observados
12,36,44,43

. No pós-operatório imediato da FACO, a 

permanência de partículas residuais da lente, viscoelástico e debris inflamatórios na câmara 

anterior, podem causar obstrução da malha trabecular e alterações na drenagem do humor 

aquoso, levando a picos hipertensivos ou até mesmo ao glaucoma secundário. Os picos 

hipertensivos normalmente são transitórios durando no máximo 12-72 horas e devem ser 

monitorados, podendo causar danos na retina e nervo óptico
12,43

. 
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 A endoftalmite é um processo inflamatório no globo ocular, associada a infecções 

bacterianas e fúngicas normalmente. Podem ser decorrentes do tempo cirúrgico prolongado, 

das soluções de irrigação ou lentes contaminadas e inadequada desinfecção das estruturas 

oculares nos procedimentos cirúrgicos são as principais causas. Observa-se uma maior 

incidência das endoftalmites nos pacientes diabéticos e inumossuprimidos
32

. 

A opacificação da cápsula posterior é uma complicação pós-operatória comum 

nos pacientes submetidos à FACO. Esta associada à resíduos lenticulares corticais no saco 

capsular e migração de células inflamatórias para cápsula posterior e, consequentemente, o 

enrugamento e fibrose da cápsula posterior, reduzindo sua transparência
11

. No transoperatório 

medidas como implante de LIO, remoção cuidadosa ou destruição das células lenticulares 

podem reduzir as chances de opacificação
24

.  

Pode-se observar descolamento de retina parcial ou completo, que podem ocorrer 

no trânsito da facoemulsificação associados ao prolapso vítreo ou após a cirurgia nos casos de 

inflamação exacerbada
12,32,43

. 

A deposição de fibrina na câmara anterior esta relacionada com a quebra da 

barreira hematoaquosa, migração de células inflamatórias e excesso de manuseio das 

estruturas intraoculares. Consequentemente, predispõe à ocorrência das sinéquias, 

irregularidades pupilares, formação de precipitados ceráticos, alterações na PIO e turbidez do 

humor aquoso que refletem em dor e baixa acuidade visual
12

. Diversos medicamentos que 

controlam ou minimizam a deposição de fibrina tem sido estudados para amenizar as 

complicações acima descritas dentre elas, anti-inflamatórios
11

, heparina
32

 e os ativadores do 

plasminogênio tecidual (TPAs). Os TPAs são fármacos anticoagulante responsáveis pela 

ativação do plasminogênio em plasmina, que degrada a fibrina promovendo a clivagem do 

coágulo formado
15,16

, utilizados no tratamento do infarto do miocárdio, tromboembolias nas 

coronárias e acidentes vascular cerebral dentre outras enfermidades nos pacientes humanos. 

 

c) Utilização de ativadores teciduais do plasminogênio na facoemulsificação 

Franco
17

 relatou que a formação do coágulo de fibrina envolve interações entre as 

proteases plasmáticas e seus cofatores para formar a enzima trombina. A trombina possui 

atividade procoagulante, convertendo o fibrinogênio insolúvel em fibrina, que ativa as 

plaquetas e estabiliza o coágulo de fibrina. A interação entre as vias intrínseca e extrínseca da 

coagulação resulta na produção equilibrada de trombina e coágulo de fibrina. A ativação 

dessas duas vias está relacionada com os elementos biológicos liberados pelos tecidos 
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lesionados, migração de células inflamatórias e plaquetas, comuns após traumas, processos 

cirúrgicos e infecciosos. 

O sistema fibrinolítico ou plasminogênio-plasmina é formado pelas soroproteínas 

que regulam a produção de plasmina (enzima ativa), produzida pela hidrólise do 

plasminogênio (proenzima inativa). A plasmina tem como função primordial degradar a 

fibrina, clivando também o fibrinogênio e fatores da coagulação, formando os PDFs (produtos 

de degradação da fibrina e fibrinogênio). A ativação desse sistema ocorre pela atuação dos 

ativadores fisiológicos do plasminogênio o ativador de plasminogênio do tipo tecidual (t-PA) 

e ativador do plasminogênio do tipo uroquinase (u-PA). Os ativadores de plasminogênio 

promovem a hidrólise do plasminogênio em plasmina na presença de fibrina
17,45

. 

O PAI-1 é um dos principais responsável pela inibição do sistema fibrinolítico, 

agindo diretamente sobre os ativadores de plasminogênio, enquanto a a2-antiplasmina atua 

diretamente sobre a plasmina
17,45

. 

Os ativadores de plasminogênio sintéticos (TPAs) são proteases com atividades 

fibrinolíticas que atuam na conversão do plasminogênio em plasmina responsável pela 

degradação da fibrina
14

. Existem atualmente no mercado três gerações de TPAs utilizados 

para o tratamento de enfermidades diversas. A primeira geração dos ativadores de 

plasminogênio é composta pela estreptoquinase (SK) e uroquinase. A estreptoquinase é a 

principal representante desse grupo, apresenta meia vida plasmática de 25 minutos, converte 

plasminogênio em plasmina, iniciando a fibrinólise. Adicionalmente, a estreptoquinase 

desencadeia uma redução importante de fibrinogênio circulante e em outros fatores de 

coagulação, o que aumenta o risco de hemorragias. Por ser um composto derivado do 

Estreptococos beta-hemolítico, a SK atua como antígeno, induzindo a formação de 

anticorpos, o que predispõe à reações de hipersensibilidade
 
numa segunda aplicação

20
. 

A segunda geração de TPAs é formada pela alteplase, anistreplase e uroquinase de 

cadeia longa (pró-uroquinase). Estes agentes apresentam uma resposta fibrino-específica 

melhor que os TPAs de primeira geração, sendo necessárias altas doses para produzir uma 

redução leve à moderada dos níveis de plasminogênio. A alteplase é o principal representante 

desse grupo, têm uma meia vida de 4 a 8 minutos e seu efeito pode ser inibido pela ação do 

inibidor do ativador de plasminogênio (PAI 1)
18

. 

Os ativadores de plasminogênio de terceira geração são a tenecteplase (TNKase), 

a reteplase, a lanoteplase e a estafiloquinase, os quais apresentam uma melhor eficácia e 

segurança no uso sistêmico. São mais específicos para fibrina quando comparados aos TPAs 

de primeira e segunda geração e tendem a atuar predominantemente no coágulo já formado, 
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evitando a ativação do plasminogênio sistêmico. A TNKase é uma glicoproteína constituída 

por 527 aminoácidos derivada do ativador de plasminogênio tecidual humano, com peso 

molecular de 65.000kD, produzida através da tecnologia de DNA recombinante na qual uma 

célula que recebeu um gene (DNA) torna-se capaz de produzir uma determinada substância, 

sendo diferente deste pela substituição de três aminoácidos, apresenta metabolismo hepático e 

excreção plasmática. Essa alteração na estrutura da TNKase permite reduzir sua depuração no 

plasma, aumenta sua ligação com a fibrina e a torna mais resistente ao PAI 1. Essas mudanças 

no ativador plasminogênio tecidual humano aumentam a meia-vida plasmática, inicial de 20 a 

24 minutos com uma meia-vida terminal de 90 a 130 minutos, aumentando a especificidade 

para fibrina e diminuindo a inativação pelo PAI 1
20,46,47

. As modificações na TNKase 

oferecem vantagens nos tratamentos clínicos, por permitir aplicação única e melhorar os 

resultados com a lise dos coágulos de forma mais rápida
46,47

. 

Na oftalmologia, os TPAs são aplicados na câmara anterior para clivar a fibrina e 

dissolver coágulos sem causar danos ao endotélio corneano
19,18

. Estudos demonstraram bons 

resultados na utilização da uroquinase intracameral no pós-operatório de pacientes humanos 

submetidos a procedimentos cirúrgicos intraoculares que apresentaram depósito de fibrina 

pós-operatório
48,49

. Na medicina veterinária, existem relatos do uso da uroquinase na câmara 

anterior com sucesso, no tratamento de hifema de cavalos
18

. 

O uso da alteplase com aplicação intracameral tem sido descrito em humanos e 

animais domésticos para reverter a formação de efusões de fibrina
14,16 

e hifema no pós-

operatório de procedimentos intraoculares
50

, para o tratamento de hemorragias subretinianas, 

da liquefação vítrea e do descolamento de vítreo posterior
51

. Tripathi e Tripathi
15

 relataram o 

uso da alteplase no transoperatório de catarata congênita em humanos, devido aos altos 

índices de formação de traves de fibrina na câmara anterior e de opacidades capsulares em 

longo prazo nesses pacientes, reduzindo essas complicações pós-operatórias. Na medicina 

veterinária têm sido empregado no transoperatório das cirurgias de cataratas em animais 

silvestres
21

 e em cães, permitindo a redução de depósito de fibrina e inflamação pós-

operatória
16

.  

Na oftalmologia humana, estudos relataram o uso da TNKase intravitrea no 

tratamento da retinopatia proliferativa sem danos a retina
9,15,52,53

 e baixa toxicidade para 

endotélio corneano
15

. Ademais, Garcia et al. relataram o uso da tenecteplase intracameral em 

uma paciente, que apresentou traves de fibrina e precipitados ceráticos no pós-operatório de 

cirurgia de catarata, reduzindo o depósito de fibrina e favorecendo a recuperação visual
54

. 
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Na medicina veterinária existem poucos relatos de casos em que o uso 

intracameral da TNKase foi aplicado. Rendle e Hughes relataram a aplicação da tenecteplase 

via intracameral em cavalo com quadro de hifema, com a dissolução completa do coagulo 

sanguíneo e rápida recuperação visual
18

. Wilkies et al. descreveram o uso intracameral da 

tenecteplase em equinos com quadro de uveíte anterior desencadeado pela infecção pulmonar 

por Rhodococcus equi, com a clivagem do depósito de fibrina e hifema com bons resultados
55

. 

Até o momento não foram encontrados dados na literatura consultada sobre a aplicação da 

TNKase intra-operatória na facoemulsificação e sua avaliação no pós-operatório imediato. 

 

1.3. Objetivo geral 

Objetivou-se estudar a aplicação da TNKase na câmara anterior no período 

transoperatório de facoemulsificação em coelhos hígidos, para avaliação de aspectos 

relacionados à inflamação intraocular, depósito de fibrina, hifema, formação de sinéquias e 

outros aspectos clínicos oftalmológicos e bioquímicos do humor aquoso. 
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CAPITULO 2 - TENECTEPLASE INTRACAMERAL NA FACOEMULSIFICAÇÃO 

EM COELHOS HÍGIDOS: AVALIAÇÃO CLÍNICA DO SEGMENTO ANTERIOR E 

ANÁLISE BIOQUÍMICA DO HUMOR AQUOSO. 

 

RESUMO 

O estudo foi realizado com 15 coelhos da raça Nova Zelândia, machos, albinos, distribuídos 

em três grupos grupo controle (GC), grupo não tratado (GNT) e grupo tratados (GT). Os 

grupos GNT e GT foram operados pela técnica de facoemulsificação, GT recebeu tratamento 

com 0,1 ml de tenecteplase intracameral (50µg) no transoperatório. Os coelhos foram 

avaliados nos momentos M0 - quando selecionados, submetidos ao procedimento cirúrgico de 

facoemulsificação e reavaliados em M1d - 1° dia, M3d - 3°dia, M7d -  7° dia, M15d - 15° dia e 

M21d - 21°dia. Na avaliação clínica do uso da tenecteplase intracameral no transoperatório 

foram observadas as complicações pós-operatórias, dando ênfase à variação da PIO, ao edema 

de córnea, depósito de fibrina, hifema, flare aquoso e incidências de sinéquias. No M21d os 

animais foram submetidos à eutanásia, e coletado amostras do humor aquoso para avaliação 

físico-química (pH, densidade, concentração de íons de cloreto e proteínas totais). Não foram 

observadas diferenças estatísticas na avaliação clínica entre o GNT e GT dentro dos 

parâmetros preconizados. Na avaliação físico-química do humor aquoso não apresentou 

diferença estatística entre os três grupos quanto aos valores de pH e concentração do íon 

cloreto. Os valores de densidade e concentração de proteínas totais entre o GC e os demais 

grupos.  

 

Palavras-chaves: catarata, cirurgia, inflamação ocular, fibrina, plasminogênio tecidual 

 

ABSTRACT 

 

The study was conducted with 15 New Zealand rabbits breed, male, albino, divided into three 

groups  control group (CG), untreated group (NTG) and treated group (TG). The NTG and 

TG were operated by phacoemulsification, TG was treated with 0.1 ml intracameral 

tenecteplase (50 µg) intraoperative. The rabbits were evaluated in M0 moments - when 

selected, underwent surgery phacoemulsification and reassessed in M1d – 1th day M3d – 3th 

day M7d – 7th day M15d – 15th day and M21d – 21th days. In the clinical evaluation of the use 

of intracameral tenecteplase in intraoperative and postoperative complications were observed, 

emphasizing the change in IOP, the corneal edema, fibrin deposits, hyphema, aqueous flare 
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and sinechia incidences. In the M21d animals were killed, and collected aqueous humor 

samples for physical-chemical (pH, density, concentration of chloride ions and total proteins). 

There were no significant differences in the clinical evaluation of the TG and NTG within the 

recommended parameters. In physical-chemical evaluation of aqueous humor there was no 

significant difference among the three groups in terms of pH and concentration of chloride 

ion. The density and total protein concentration between the CG and the other groups showed 

significant difference, and the TG and NTG had higher values than the CG. 

 

Keywords: cataract, fibrin, ocular inflammation, surgery, tissue plasminogen 

 

INTRODUÇÃO 

A catarata está entre as doenças que mais causam perda da acuidade visual em 

seres humanos e nos animais domésticos
1
. A retirada da lente com catarata é o único 

tratamento efetivo e a técnica mais utilizada é a facoemulsificação, devido à rápida 

recuperação visual e ao menor índice de complicações pós-operatórias
1,2

. 

As complicações mais comuns no pós-operatório estão relacionadas com a uveíte 

e os depositos de fibrina. A uveíte é um processo inflamatório de partes ou da totalidade da 

úvea, em consequência da resposta imune a presença de proteínas lenticulares e manipulação 

tecidual excessiva, causando alterações na produção do humor aquoso, levando à hipotonia do 

bulbo ocular, vermilhidão, miose, dor, diminuição da transparência corneana, íris bombé e 

consequentemente hipertensão com glaucoma secundário. A presistência desse processo 

inflamatório pode levar à formação de sinéquias e glaucoma secundário
3,4

. 

A deposição de fibrina na câmara anterior esta relacionada com a quebra da 

barreira hematoaquosa, migração de células inflamatórias e excesso de manuseio das 

estruturas intraoculares. Consequentemente, predispõe à ocorrência das sinéquias, 

irregularidades pupilares, formação de precipitados ceráticos, alterações na pressão 

intraocular (PIO) e turbidez do humor aquoso que refletem em dor e baixa acuidade 

visual
5,6,7,8

.  

A uveíte e os depósitos de fibrina estão associados às injúrias teciduais causadas 

pela manipulação das estruturas intraoculares, o turbilhonamento de fluidos devido o processo 

de irrigação, aspiração e emulsifição que podem romper a barreira hemato-aquosa (BHA) do 

bulbo ocular
7,8

. A BHA sob injúria ou estimulos inflamatórios promovem a contração do 

endotélio vascular favorecendo o extravassamento de líquido, células e proteínas do 
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compartimento vascular para câmara anterior. Como consequência tem um aumento na 

celularidade e presença de fibrina no humor aquoso
9
. 

Vários protocolos cirúrgicos e medicamentosos são propostos na tentativa de 

amenizar as complicações intra-operatórias, responsáveis por gastos adicionais e alterações 

clínicas aos pacientes. O uso de agentes farmacológicos com aplicação intracameral como a 

lidocaína 1% sem conservantes, heparina, indometactina, fluorouracil, colchicina, 

metotrexato
5
 e anti-inflamatórios inibidores seletivo de COX-2 como o celocoxib e 

rofecoxib
10

 e ativadores de plasminogênio teciduais, são os mais usados
6
. 

Os ativadores de plasminogênio teciduais sintéticos (TPAs) são proteases com 

atividades fibrinolíticas que atuam na conversão do plasminogênio em plasmina responsável 

pela degradação da fibrina
6
. São utilizados no tratamento tromboembólico do infarto do 

miocárdio em humanos pela via intravenosa, quando aplicados via intraocular apresenta a 

mesma ação de clivar a fibrina e dissolver coágulos sem causar danos ao endotélio 

corneano
11,12

. Nos tratamentos para dissolução de fibrina
13

 e hifema
14

 resultantes de 

complicações cirúrgicas, alterações vítreas como hemorragias subretianias, liquefação vítrea e 

deslocamento vítreo posterior
15

 o TPA está entre as drogas de eleição. Na medicina 

veterinária têm sido empregado no transoperatório das cirurgias de cataratas
16

, na redução de 

fibrina e hifema no pós-operatório de cirurgias oculares
17

 e na redução do hifema 

traumático
12

. 

O uso de TPA no transoperatório de cirurgia de catarata congênita em humanos e 

pacientes diabéticos vem sendo relatado como uma medida profilática na prevenção de 

deposição de fibrina. As sequelas desencadeadas pela presença da fibrina podem ser 

relacionadas com retardamento da recuperação da acuidade visual dos pacientes, uveítes 

crônicas e possíveis opacidades da cápsula posterior
6,18

.  

A tenecteplase (TNKase) é um TPA de terceira geração, que possui um tempo de 

meia vida maior, apresenta melhor eficácia e segurança sendo mais seletivo no coágulo já 

formado que os de primeira e segunda geração de TPAs
19

. Contudo, não foram encontrados 

na literatura consultada informações referentes à aplicação da TNKase intra-operatória na 

facoemulsificação e sua avaliação no pós-operatório imediato. Face ao exposto, propõe-se 

avaliar o emprego da TNKase no transoperatório de facoemulsificação em coelhos hígidos, 

com vistas a descrever os aspectos relacionados aos parâmetros clínicos e à avaliação 

bioquímica do humor aquoso. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Aspecto ético 

O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), sob o número de protocolo nº 022/15 (Anexo A) e sua 

execução seguiu as normas para experimentação animal da Association for Research in Vision 

and Ophthalmology (ARVO). 

 

Processamento da tenecteplase 

A tenecteplase (Metalyse
®
, Boehringer-ingelhein, Itapecerica da Serra/SP/Brasil) 

foi processada no Laboratório de Farmacologia e Toxicologia Celular (LFTC) da Faculdade 

de Farmácia da UFG. Em capela de fluxo laminar, a tenecteplase liofilizada foi diluída em 

solução salina balanceada (BSS), para obtenção de concentração de 0,05%. A solução foi 

fracionada em alíquotas de 0,1ml, as quais foram armazenadas em microtubos e 

acondicionadas a -80ºC. As alíquotas de tenecteplase foram retiradas do freezer no dia do 

procedimento cirúrgico e mantidas em um cooler a -20ºC até o momento de uso, quando 

foram descongeladas em temperatura ambiente. 

 

Animais 

Foram utilizados 30 olhos de 15 coelhos machos da raça Nova Zelândia, machos, 

albinos, hígidos, com idade variando entre 90 a 160 dias, e peso médio de 3kg. Os animais 

foram confinados no biotério da Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ) da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), em gaiolas individuais, com água e ração à vontade, e ambiente com 

ciclos de iluminação 12/12horas e temperatura média de 24ºC.  

Antes do início do experimento os coelhos foram submetidos à quarentena, 

receberam tratamento profilático para ecto e endoparasitas e foram submetidos à avaliação 

clínica geral, hematológica, bioquímica sérica e oftalmológica, para certificação da saúde 

geral e ocular. O exame oftalmológico seguiu a sequência estabelecida de teste lacrimal de 

Schirmer, resposta a ameaça, reflexo palpebral, reflexo fotopupilar direto e consensual, teste 

fluoresceína, mensura da pressão intraocular, avaliação biomicroscópica com lâmpada de 

fenda das estruturas oculares, dilatação farmacológica da pupila, fundoscopia pelo método 

indireto. 

Vinte e quatro olhos de doze coelhos foram submetidos à facoemulsificação 

(FACO) e distribuídos nos seguintes grupos: tratado (GT) e não tratado (GNT). O GT 
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consistiu nos olhos submetidos à FACO seguida de aplicação intracameral de tenecteplase e o 

GNT nos olhos submetidos à FACO sem a aplicação da tenecteplase. Em um mesmo coelho, 

um olho pertenceu ao GT e o olho contralateral pertenceu ao GNT. Ao final, em cada grupo 

havia seis olhos esquerdos e seis olhos direitos, de forma que o lado não interferisse nos 

resultados, pois o cirurgião responsável por todos os procedimentos era destro. 

Seis olhos de outros três coelhos, não submetidos ao procedimento cirúrgico, 

foram utilizados como controle (GC) para avaliação de parâmetros físico-químicos do humor 

aquoso. 

 

Procedimento cirúrgico e aplicação intracameral da tenecteplase 

Os animais passaram por período de adaptação com colar elisabetano ao longo de 

sete dias antes do procedimento cirúrgico, que foi realizado sem jejum prévio. O processo 

para obtenção da midríase farmacológica iniciou-se uma hora antes da cirurgia e consistiu na 

utilização de uma gota de colírio de tropicamida a 1% (Mydriacyl®, Alcon, São 

Paulo/SP/Brasil), e após quinze minutos, uma gota de colírio de epinefrina a 10% (Fenilefrina 

10%
®
, Allergan, Guarulhos/SP/Brasil). 

As medicações pré-anestésicas utilizadas foram 2mg/kg de morfina por via 

intramuscular (IM) e 10mg/kg de cetamina associada a 5mg/kg de xilazina por via IM. A 

indução anestésica foi realizada com 2mg/kg de propofol por via intravenosa (IV), seguiu-se 

intubação com sonda orotraqueal nº 3 e manutenção anestésica com isoflurano no circuito 

aberto. Os pacientes foram, então, posicionados em decúbito dorsal com o plano rostral 

paralelo ao teto, apoiados em colchão inflável. Com o coelho em plano anestésico e bulbo 

ocular centralizado, instilou-se uma gota de colírio anestésico base de proximetacaína a 0,5% 

sobre a superfície ocular (Anestalcon
®
, Alcon, São Paulo/SP/Brasil). 

Com bisturi 15 graus de 1mm, foi realizada paracentese da câmara anterior em 

córnea clara entre a posição de 3 e 2 horas. Procedeu-se aplicação intracameral de 0,2ml de 

azul de Trypan 0,1% (Ophthalmus, São Paulo/SP/Brasil), lavagem com solução salina 

balanceada (BSS) e preenchimento da câmara anterior com metilcelulose a 2% (Ophthalmus, 

São Paulo/SP/Brasil). Seguiu-se a incisão principal com bisturi 45 graus de 3,2mm, entre 9 e 

10 horas, em córnea clara; a capsulorrexe foi executada com a utilização de cistítimo e pinça 

Utrata introduzidos pela incisão principal. Após hidrodissecção com BSS e rotação do núcleo 

lenticular, a caneta do facoemulsificador (Phaco XL
®
, Start, Monrovari, Canadá) foi inserida 

na incisão principal e o núcleo da lente foi esculpido, retirando-se pequenos fragmentos, pelo 

processo de emulsificação, até obter um anel de córtex no saco capsular. Um gancho de 
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Drysdale (Chopper) foi introduzido pela incisão corneana acessória, auxiliando na rotação e 

manejo dos fragmentos lenticulares, direcionando-os para caneta. O anel de córtex 

remanescente foi aspirado utilizando-se uma cânula de dupla via. Seguiu-se sutura da incisão 

principal com dois pontos interrompidos simples com fio Nylon 9-0. Durante todo o 

procedimento cirúrgico, o bulbo ocular foi irrigado com BSS e a metilcelulose a 2% foi 

reaplicada para manutenção da câmara anterior. 

Os olhos pertencentes ao GT receberam, via paracentese, 0,1ml de solução de 

tenecteplase a 0,05% na câmara anterior, imediatamente após a corneorrafia; e os olhos 

pertencentes ao GNT receberam 0,1ml de BSS. 

No pós-operatório imediato todos os olhos receberam uma única aplicação de 20 

mg de gentamicina associada a 1mg de dexametasona por via subconjuntival; e aplicação de 

pomada oftálmica à base de terramicina no saco conjuntival. O protocolo de analgesia pós-

operatória consistiu de 4mg/kg de cloridrato de tramadol por via subcutânea a cada 8 horas 

por três dias; uma dose de 0,2mg/kg de meloxicam e duas doses de 0,1mg/kg de meloxicam 

com intervalo de 24 horas. Todos os animais receberam uma gota de colírio de tropicamida a 

1% a cada 8 horas por três dias e utilizaram colar elisabetano durante os 21 dias de pós-

operatório. 

 

Exame do segmento anterior do bulbo ocular 

O exame do segmento anterior de todos os olhos foi realizado sete dias antes do 

procedimento cirúrgico (M0), e no primeiro (M1d), terceiro (M3d); sétimo (M7d), décimo quinto 

(M15d) e vigésimo primeiro dia (M21d) após a facoemulsificação. 

O exame oftalmológico consistiu em teste da fluoresceína, anestesia da superfície 

ocular utilizando o colírio de cloridrato de proximetacaína a 0,5%, tonometria de aplanação
 

(Tonopen Aviavet, Reichert, Estado Unidos) e biomicroscopia com lâmpada em fenda. 

Durante o exame de biomicroscopia com lâmpada em fenda, foram avaliadas a 

córnea, a câmara anterior e a íris. A córnea foi avaliada quanto à presença de opacidade 

difusa, obedecendo aos escores descritos por Mc Donald e Shadduck
22

: 0- ausente, 1- discreta, 

com boa visibilidade de detalhes da íris, 2- moderada, com baixa visibilidade dos detalhes da 

íris, 3- grave, com detalhes da íris não visíveis.  

Na câmara anterior foram avaliados a presença de flare aquoso e fibrina. Os 

escores de graduação do flare aquoso foram os descritos por Hogan
20

 0- ausente, 1- discreto, 

com boa visibilidade dos detalhes da íris, 2- moderado, com redução da visibilidade dos 

detalhes da íris, 3- grave, sem visibilidade dos detalhes da íris. Os escores relativos à 
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deposição de fibrina na câmara anterior foram os descritos por Zarei e colaboradores
21

: 0- 

ausente, 1- discreto, ocupando apenas um quadrante da borda pupilar, 2- moderada, ocupando 

2 a 3 quadrantes da borda pupilar, 3- grave, ocupando toda a borda pupilar. Outro parâmetro 

avaliado foi a presença ou ausência de hifema. 

A íris foi avaliada quanto à inflamação, por meio da observação dos sinais 

hiperemia e edema. A inflamação da íris foi graduada em escores adaptados dos critérios 

descritos por Mc Donald e Shadduck
22

: 0- ausente, 1- discreta, com hiperemia focal, sem 

alteração no reflexo de fundo com a retroiluminação; 2- moderada, com hiperemia difusa, 

com reflexo à retroiluminação reduzido e 3- grave, hiperemia difusa, com perda do reflexo à 

retroiluminação. Outro parâmetro avaliado foi à presença ou ausência de sinéquia anterior ou 

posterior. 

 

Eutanásia e colheita do humor aquoso e bulbo ocular 

A eutanásia dos coelhos foi realizada no vigésimo primeiro dia pós-operatório. A 

veia marginal da orelha foi canulada com cateter 24G e foi aplicado 150mg/kg de 

pentobarbital (Tiopental sódico, Cristália Prod. Quim. Farm. Ltda., São Paulo/SP/Brasil) e 

10ml de cloreto de potássio a 19,1% (Equiplex Ind. Quim & Farm. Ltda, Aparecida de 

Goiânia/GO/Brasil). 

Após a eutanásia os animais foram imediatamente submetidos à remoção do bulbo 

ocular e à colheita de 0,4ml de humor aquoso por paracentese da câmara anterior. O humor 

aquoso colhido foi acondicionado em frasco de poliproleno com EDTA e foi homogeneizado 

com auxilio de uma pipeta e fracionado em alíquotas para análise física e bioquímica. 

 

Análise físico-bioquímica do humor aquoso 

A análise do humor aquoso ocorreu no Laboratório Multiusuário de Patologia 

Clínica Veterinária do Programa de Pós-graduação em Ciência Animal da Escola de 

Veterinária e Zootecnia da UFG. 

A densidade do humor aquoso foi avaliada por refratometria (Ellman BIO 2000
®

, 

Bioplus, Barueri/SP/Brasil). O pH das amostras foi verificado pelo método universal 

utilizando-se fitas indicadoras . Foram quantificadas a concentração de proteínas totais e de 

íons cloreto, pelo teste colorimétrico (CM 200, Wiener lab Group, Rosário, Argentina). 
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Análise Estatística 

Os testes estatísticos foram realizados com a finalidade de comparação entre GC, 

GT e GNT; e entre o momento basal (M0) e os demais momentos (M1d, M3d, M7d, M15d e 

M21d) em cada grupo. 

Os dados foram processados utilizando-se software BioEstat 5.0. As comparações 

entre grupos e os momentos avaliados, envolvendo variáveis quantitativas (pressão 

intraocular, pH, densidade e concentração de proteína total e íons cloreto no humor aquoso) 

foram realizadas por meio de Teste T de Student. As variáveis qualitativas quantificadas pelos 

escores (opacidade corneana, flare aquoso, fibrina na câmara anterior e inflamação da íris) 

foram avaliadas pelo Teste de Kruskal-wallis. Os valores de P menores que 0.05 (p<0.05) 

foram considerados estatisticamente significativos. 

 

RESULTADOS 

 

Avalição clínica do segmento anterior 

Não foi observada diferença significativa entre os valores de pressão intraocular 

(PIO) do grupo tratado (GT) e do grupo não tratado (GNT) em nenhum dos momentos 

avaliados (Tabela 1). Contudo, dentro dos dois grupos, verificou-se aumento significativo da 

PIO no M1d . Já em M3d e M7d, os valores da PIO se equipararam aos valores basais em e, em 

M15d, houve diminuição significativa dos valores de PIO quando comparados aos valores 

basais (M0). A PIO finalmente se normalizou em M21d no GT e GNT (Tabela 2.1). 

 

TABELA 2.1- Valores médios e desvio padrão da pressão intraocular (PIO), em coelhos da raça Nova Zelândia 

submetidos à facoemulsificação tratados com tenecteplase intracameral no transoperatório (GT) e 

não tratados com tenecteplase intracameral (GNT) Goiânia, GO, 2016. (p<0,05). 

Momentos 
PIO (mmHg) Valores P 

GNT GT P
*
 P

**
 P*** 

M0 12,08 (2,26) 11,11 (1,65) 0,13 
  

M1d 25,77 (13,10)
A
 19,32 (12,79)

B
 0,20 0,0017 0,0046 

M3d 11,10 (4,13) 10,49 (3,24) 0,64 0,335 0,59 

M7d 9,92 (2,66)
A
 9,88 (3,61) 0,97 0,029 0,18 

M15d 7,99 (3,61)
A
 8,05 (3,41)

B
 0,95 0,004 0,0018 

M21d 9,27 (3,39) 9,69 (2,83) 0,77 0,0618 1,28 
*Valores de P entre GNT e GT. 

**Valores de P entre o momento M0 e os demais momentos no grupo GNT. 

*** Valores de P entre o momento M0 e os demais momentos no grupo GT. 

Teste t de Student com 5% de significância. Letras maiúsculas iguais demonstram diferença significativa entre o momento 

M0 e os demais momentos dentro de um mesmo grupo. 
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Houve opacidade corneana difusa no pós-operatório de todos os olhos em ambos 

os grupos e não se verificou diferença significativa quanto ao escore de opacidade corneana 

entre os GNT e GT dentro de um mesmo momento. Avaliando o grau de opacidade corneana 

em diferentes momentos dentro de um mesmo grupo, observou-se maiores graus de opacidade 

nos momentos M1d, M3d e M7d, com diferença significativa entre o M1d e M21d no GNT (Figura 

2.1). 

O flare aquoso foi observado em ambos os grupos nos escores ausente, discreto e 

moderado, mas sem diferença significativa entre GNT e GT. Dentro de um mesmo grupo, 

observou-se no GNT diferença significativa entre M1d e M15d, e entre M1d e M21d. No GT, a 

diferença em relação a M0 ocorreu nos tempos M1d e M15d e M1d e M21d (Figura 2.1). 

A formação de fibrina foi verificada em ambos os grupos de forma discreta e 

moderada, sem apresentar diferença estatística entre os grupos e nos diferentes momentos de 

avaliação clínica (Figura 2.1). Os coágulos de fibrina, quando presentes, estavam localizados 

próximos à borda pupilar. 

A inflamação da íris foi um achado frequente no pós-operatório dos dois grupos 

avaliados, sem diferença significativa nos escores de inflamação entre os grupos nos mesmos 

momentos. Comparando-se os momentos avaliados dentro de um mesmo grupo, foi 

observado um aumento significativo da inflamação, para GNT entre os momentos M1d e M21d, 

e entre M3d e M21d, no GT entre os momentos M1d e M21d e M3d e M21d (Figura 2.1). 

Foi verificado hifema em um olho (8,33%) do GNT, relacionado a uma 

complicação no transoperatório. Houve dificuldade em se obter midríase farmacológica nos 

olhos do GNT e GT, em todos os momentos pós-operatórios, o que impossibilitou a avaliação 

da cápsula posterior da lente e do segmento posterior do bulbo ocular. 

No pós-operatório dos animais do GNT e do GT observou-se a ocorrência de 

sinéquias a partir de M1d até M21d, sendo que 100% dos olhos operados apresentaram as 

aderências irido-capsulares ou irido-corneanas. Não houve diferença estatística de frequência 

de sinéquias entre o GNT e GT, sendo observada diferença estatística dentro de um mesmo 

grupo, entre os momentos M0 e M15d do GNT, e entre M0 e M15d e M21d do GT. Em ambos os 

grupos prevaleceram as sinéquias posteriores. 
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FIGURA 2.1 - Média de escores de opacidade corneana, flare aquoso, fibrina na câmara anterior e inflamação da 

íris e imagens representativas de olhos de coelhos da raça Nova Zelândia Branco, machos, 

submetidos ao procedimento de facoemulsificação e distribuídos nos grupos GNT (grupo não 

tratado) e GT (grupo tratado com tenecteplase 0,1ml a 50 µg intracameral no transoperatório) nos 

diferentes momentos de avaliação clínica. As imagens ilustram os momentos de avaliações 

clínicas (opacidades corneanas, avaliação da câmara anterior, avalição da íris) que os animais 

foram submetidos. M0 – período pré-operatório; M1d – primeiro dia de pós-operatório; M3d – 

terceiro dia de pós-operatório; M7d – sétimo dia de pós-operatório; M15d – décimo quinto dia de 

pós-operatório e M21d – vigésimo primeiro dia de pós-operatório. As setas brancas apontam para 

área de opacidade corneana e as estrelas indicam área de inflamação da íris identificada pela 

mudança de coloração em relação à M0. 

 

Análise bioquímica do humor aquoso 

A Tabela 2.2 mostra os valores médios de pH, densidade, e concentração de íons 

cloreto (Cl
-
) e proteínas totais (PT) no humor aquoso de coelhos hígidos (GC) e de coelhos 

operados do GT e GNT no M21d. 

O valor médio de pH nos olhos do GC foi 8,0 ± 0,5, GNT foi 8,1 ± 0,54e GT foi 

8,1 ± 0,41 sem diferença significativa entre os valores de pH no humor aquoso dos grupos. A 

densidade média do humor aquoso nos olhos do GC foi 1,008 ± 0,0011, sendo que a 

densidade foi significantemente maior em GNT 1,010 ± 0,0018 e GT 1,031 ± 0,038 quando 

comparados ao GC. Os valores médios da concentração de íons de cloreto (mEq/ml) no GC 

foi de 170,25 ± 154,77, no GNT de 152 ± 66,33 e no GT de 177,29 ± 72,93, sem diferença 

significativa entre os grupos. Quanto à quantificação da concentração de PT (mg/dl) no humor 

aquoso, os grupos GNT (747 ± 272,69) e GT (995 ± 667,25) apresentaram maior 
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concentração de PT que o grupo controle (55 ± 30,54), contudo entre GNT e GT não houve 

diferença significativa.  

 

TABELA 2.2 - Valores médios e desvio-padrão do pH, densidade, concentração de íons de cloreto e 

concentração de proteínas totais no humor aquoso de coelhos da raça Nova Zelândia Branco, 

machos, distribuídos nos grupos controle (GC), não tratados (GNT) e grupos tratados (GT) no 

M21d. Goiânia, GO, 2016. 

Parâmetros GC GNT GT P* P** P*** 

pH 8 (0,5) 8,1 (0,547) 8,1 (0,418) 0,814 0,373 0,4282 

Densidade 1,008
AB 

(0,0011) 1,010
A
 (0,0018) 1,031

B 
(0,038) 0,034

A
 0,0018

B
 0,840 

Cloreto (mEq/ml) 170,25 (154,77) 152 (66,33) 177,29 (72,93) 0,273 0,075 0,148 

Proteínas (mg/dl) 55
AB

 (30,54) 747
A
 (272,69) 995

B
 (667,25) 0,023

A
 0,0002

B
 0,698 

*Valores de P entre GC e GNT. **Valores de P entre GC e GT. ***Valores de P entre GNT e GT. 

Teste T de Student com 5% de significância. Letras maiúsculas iguais demonstram diferença significativa entre os grupos. 

 

DISCUSSÃO 

A facoemulsificação é a técnica cirúrgica mais usada para o tratamento da catarata 

por apresentar altos índices de sucesso e ser menos invasiva em relação às outras técnicas
1,2

. 

Mesmo apresentando vantagens, algumas complicações podem ser observadas nos pós-

operatório imediato, como alterações endoteliais corneanas, uveíte e formação de fibrina em 

câmara anterior,
3,4,6

 as quais foram também observadas neste estudo. 

O ativador de plasminogênio tecidual (TPA) é uma das medicações empregadas 

no transoperatório de catarata congênita em humanos
18

, devido aos altos índices de formação 

de traves de fibrina na câmara anterior e de opacidades capsulares em longo prazo nesses 

pacientes. A tenecteplase é um TPA de terceira geração que apresenta alta especificidade para 

fibrina e alta resistência à ação da enzima inibidora do ativador de plasminogênio (PAI 1), 

secretada pelas plaquetas. Estudos já demostraram que a tenecteplase tem baixa toxicidade 

para o endotélio corneano e para a retina de coelhos e humanos
8,18,23

.  

Na presente pesquisa, o uso da tenecteplase não influenciou os valores de PIO 

durante o pós-operatório. De forma semelhante, Heiligenhaus e colaboradores
13

 não 

observaram influência na PIO após utilização de TPA na facoemulsificação em humanos. O 

pico hipertensivo observado 24 horas após o procedimento cirúrgico foi descrito como uma 

alteração pós-operatória comum em coelhos. Tal alteração foi relacionada à quebra da barreira 

hemato-aquosa (BHA), à movimentação excessiva de líquidos no processo de irrigação, à 

manipulação das estruturas intraoculares e até mesmo à permanência de viscoelástico na 

câmara anterior
8,9,24,25

. A redução da PIO observada no momento M15d do GNT e do GT, 

comparativamente ao momento M0, provavelmente refletiu o quadro de uveíte pós-operatória. 
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Durante a inflamação uveal ocorre diminuição na secreção do humor aquoso pelo epitélio do 

corpo ciliar, o que resulta em hipotensão ocular conforme descrito por Silva et al.
26

. 

A opacidade corneana observada em todos os olhos operados foi atribuída ao 

edema da córnea, que provavelmente relacionou-se à lesão endotelial. Não houve até o 

momento relatos de toxicidade endotelial associada ao uso da tenecteplase intracameral em 

humanos e cavalos
11,12,18

. A lesão do endotélio corneano em olhos submetidos à FACO pode 

estar relacionada à energia gerada durante a emulsificação, ao turbilhonamento dos fluidos na 

câmara anterior e à inflamação pós-operatória
25,27

. No presente estudo, acredita-se que a 

opacidade corneana, observada no GT e no GNT, ocorreu devido a influências inerentes ao 

procedimento cirúrgico, a despeito da utilização ou não da tenecteplase. A piora da opacidade 

corneana nos tempos M1d, M3d e M7d coincidiu com os momentos mais críticos de inflamação 

da íris, o que aponta a uveíte como um fator contribuidor para edema corneano observado nos 

animais estudados. 

O flare aquoso foi observado nos pós-operatório do GNT e do GT. De acordo 

com Koura et al.
9
, o flare aquoso ocorre devido à presença de proteínas plasmáticas e 

componentes celulares resultantes da uveíte pós-operatória e da quebra da barreira hemato-

aquosa. No grupo de olhos que receberam a tenecteplase intracameral, verificou-se que, a 

partir do M15d, um maior número de olhos apresentou ausência de flare aquoso, o que pode 

refletir uma estabilização da barreira hemato-aquosa e um menor grau de inflamação uveal, 

como foi sugerido por Tripathi e Tripathi
18

 e Escallina et al.
28

. Estudos adicionais devem ser 

realizados para melhor definir se a tenecteplase pode influenciar na barreira hemato-aquosa 

ou na inflamação intraocular.  

De acordo com Franco
29

, a formação de fibrina está associada à lesão tecidual, à 

migração de células inflamatórias e plaquetas, e à liberação de citocinas. O sistema 

fibrinolítico (plasminogênio-plasmina) é responsável pela dissolução do coágulo de fibrina, e 

sua ativação ocorre quando o t-PA (ativador do plasminogênio do tipo tecidual) converte o 

plasminogêneo em plasmina, que determina a degradação da fibrina. A tenecteplase é um t-

PA recombinante, sendo, portanto um ativador do plasminogênio, convertendo-o em 

plasmina, que degrada a matriz de fibrina e desfaz o coágulo. Heiligenhaus et al.
13

 e Tripathi e 

Tripathi
18

 relataram uso de TPA intracameral no pós-operatório imediato da 

facoemulsificação em humanos e verificaram a dissolução de coágulos de fibrina. Wu e 

Wang
11

 relataram a dissolução de fibrina intraocular com o uso de TPA em humanos com 

endoftalmites. 
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Esperava-se uma redução da presença de fibrina nos olhos tratados com 

tenecteplase, devido à ação fibrinolítica do fármaco. A ausência de diferença na formação de 

fibrina entre GNT e GT pode estar à inflamação severa pós-operatória e ao grande estímulo 

para a formação de fibrina, uma vez que o processo inflamatório e a fibrinogênese são 

desencadeados por ativadores semelhantes na presença de lesão tecidual
29

. Neste panorama, 

acredita-se que um protocolo pós-operatório anti-inflamatório mais efetivo com uso de 

fármacos anti-inflamatórias sistêmicas e local poderia ser aplicado em todos os animais 

operados, para que a ação da tenecteplase fosse melhor avaliada. A avaliação seriada do 

humor aquoso, por meio da investigação de marcadores específicos para a fibrinólise, como 

os produtos de degradação da fibrina (PDFs), também poderia auxiliar na avaliação da ação 

da tenecteplase intracameral, como descrito por Escanilla et al.
28

. A microscopia especular 

corneana é aconselhada para melhor avaliação da densidade e morfologia da córnea, 

determinando assim, os danos ao endotélio corneano como descreve Brandão et al.
30

. Abreu et 

al.
32

 ressalta a aplicação da Flarimetria à laser para determinar a gravidade e intensidade do 

processo inflamatório pela quantificação das células imersas no humor aquoso da câmara 

anterior dos animais. 

A inflamação da íris foi verificada em ambos os grupos e coincidiu com a maior 

frequência de opacidade corneana e flare aquoso. A presença desses sinais de inflamação do 

segmento anterior é comum após o procedimento de facoemulsificação, e pode resultar da 

manipulação de instrumentos próximos à íris, do prolapso da íris através da incisão corneana e 

da apreensão da íris pela ponteira do facoemulsificador
25,32

. 

Escanilla et al.
28

 preconizaram o uso do TPA no transoperatório da 

facoemulsificação em cães para reduzir a incidência de sinéquias. Contudo, na presente 

pesquisa, as sinéquias foram observadas no GT e GNT a partir do primeiro dia pós-operatório 

e persistiu até o último dia de avaliação clínica. Foi observada uma maior incidência de 

sinéquias na borda pupilar, local onde os filamentos de fibrina ficavam aderidos com maior 

frequência, semelhante ao relatado por Heiligenhaus et al.
13

 no pós-operatório de 

faceomulsificação em humanos. Van de Woerdt
31

 e Kohen et al.
15

 descreveram a sinéquia 

como a sequela mais frequente das uveítes não controladas, e propuseram o uso medicações 

anti-inflamatórias no pós-operatório como medida profilática.  

Os componentes do humor aquoso do coelho são muito semelhantes ao do plasma 

sanguíneo, diferindo essencialmente na concentração de proteínas totais. Alterações na sua 

composição foram relacionadas à quebra da barreira hemato-aquosa nos casos de injúrias 

teciduais, cirurgia intraocular e inflamação crônica, pelo extravasamento de células, plaquetas 
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e mediadores da inflamação para o humor aquoso, como descrevem Van de Woerdt
33

 e 

Lorenz et al.
34

. Na presente pesquisa, os valores de pH do humor aquoso do GC, GT e GNT 

não diferiram e foram condizentes aos descritos por Becker
35

. De acordo com Ersan et al.
36

, as 

alterações no pH do humor aquoso foram relacionadas com o edema corneano, devido à 

hipóxia tecidual e à ineficiência das bombas endoteliais. 

Observou-se maior densidade no aquoso dos animais do GT e GNT, quando 

comparados ao GC, o que ocorreu provavelmente em decorrência do processo inflamatório 

desencadeado pelo procedimento cirúrgico. De forma semelhante, estudos verificaram 

incremento da densidade no aquoso em casos de inflamação intraocular, o que pode ser 

consequência da presença de células e de proteínas inflamatórias
8,34

. Comparando os valores 

médios da concentração de PT entre os grupos, os valores em GNT e GT estavam acima de 

parâmetros do GC. Liu
8
 e Lorenz et al.

34
 consideraram a concentração de proteínas totais 

como indicador de inflamação intraocular. McGahan
37

 relacionou a presença do flare aquoso, 

da hiperemia e edema de íris, com aumento da concentração de proteínas totais no humor 

aquoso, como foi verificado no presente estudo.  

A concentração do íon de cloreto no humor aquoso foi verificada no GC (170,25 

mEq/ml), GNT (151,83 mEq/ml) e GT (176,788 mEq/ml) sem diferença estatística entre os 

grupos. A concentração de íons cloreto no humor aquoso de coelhos foi estudada por Becker 

(1957), que verificou menores concentrações quando se comparou com o aquoso humano, 

equino e canino. Becker
35

 também descreveu a participação do íon cloreto na produção do 

humor aquoso dos coelhos, na ativação da anidrase carbônica e, consequentemente, no 

controle da PIO. No presente estudo não foi observado correlação da PIO com a concentração 

de cloreto no humor aquoso.  

A avaliação do humor aquoso ocorreu em um único momento, 21 dias após o 

procedimento cirúrgico. Acredita-se que a avaliação seriada, nos dias 1, 3, 7 e 15 pós-

operatório, poderia fornecer uma gama de informações a respeito da composição do humor 

aquoso e permitiria um melhor delineamento dos fenômenos físico-químicos que acontecem 

na câmara anterior de coelhos submetidos à facoemulsificação, com e sem o uso de 

tenecteplase intracameral. 

 

CONCLUSÕES 

A utilização de tenecteplase não mostrou influência nos parâmetros bioquímicos 

do humor aquoso, bem como na pressão intraocular, opacidade corneana, nos sinais de uveíte 

e na formação de fibrina em câmara anterior, quando utilizada no transoperatório da 
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facoemulsificação em coelhos. Novos estudos são recomendados para avaliação do uso da 

tenecteplase durante a facoemulsificação, em condições de inflamação intraocular controlada. 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Equipe do Hospital Veterinário da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG. Equipe do 

Laboratório de Farmacologia e Toxicologia Celular (LFTC) da Faculdade de Farmácia da 

UFG. Equipe do Laboratório Multiusuário de Patologia Clínica Veterinária do Programa de 

Pós-graduação em Ciência Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG. 

 

REFERÊNCIAS 

 

1. Lim CC, Bakker SC, Waldner CL, Sandmeyer LS, Grahn BH. Cataracts in 44 dogs (77 

eyes): A comparison of outcomes for no treatment, topical medical management, or 

phacoemulsification with intraocular lens implantation. The Canadian Veterinary Journal, 

52(3): 283–288, 2011. 

2. Kara-Junior N. A situação do ensino da facoemulsificação no Brasil. Revista Brasileira 

Oftalmologia, 70(5): 276-8, 2011. 

3. Mobricci L, Ranzani J, Rodrigues A, Carvalho L, Brandão C. Retinoscopia com luz em 

faixa em cães fácicos, afácicos e peudoafácico. Arquivo Brasileiro Medicina Veterinária 

Zootecnia, 61(1): 20-26, 2009. 

4. Klein H, Krohne S, Moore G. Complicações pós-operatórias e resultados visuais de 

facoemulsificação em 103 cães (179)olhos: 2006-2008. Veterinary Ophthalomology, 

14(2): 114-120, 2011. 

5. Laus J, Torrecilhas A, Brunelli J, Oriá A, Almeida D, Talieri I. Cirurgias da lente. 

Oftalmologia clínica em animais de companhia. 1 ed. São Paulo: Med Vet; 2008. p. 155-

72. 

6. Siatiri H, Beheshthezhad A, Asghari H, Siatiri N, Moghimi S, Piri N. Intracameral tissue 

plasminogen activator to prevent severe fibrinares effusion after congenital cataract 

surgery. Journal Ophthalmology, 89(11):1458-1461, 2005. 

7. Giuliano EA. Non-steroidal anti-inflammatory drugs in veterinary ophthalmology. 

Veterinary Clinics of North American Small Animal Practive, 34(3): 707-723, 2004. 

8. Lui JHK. Circadian variations of prostaglandins in the rabbits aqueous humor. Journal of 

Ocular Pharmacology and Therapeutics, 16(1): 49-54, 2000. 

9. Koura Y, Fukushima AN, Shima K, Ishida W, Nakakoki T, Sent M, Yamamazoe K, 

Yamaguchi T, Misyoshi T, Uemo H. Inflammatory reaction following cataract surgery 



 34 

and implantion acrylic intraocular lens in rabbits with endotoxin-induced uveits. Eye, 

20(5): 606-610, 2006. 

10. Chandler HL, Barden CA, Lu P, Kusewitt DF, Colitz CMH. Prevention of posterior 

capsular opacification through cyclooxygenase-2 inhibition. Molecular Visian,13: 677-

691, 2007. 

11. Wu TT, Wang HH. Intracameral recombinant tissue plasminogen activator for the 

treatment of severe fibrin reaction in endophthalmitis. Eye, 23:101-107, 2009. 

12. Rendle D, Hughes K. Resolution of hyfema following intracameral injection of 

tenecteplase in a Stock Horse. Australian Veterinarian Journal, 91(1):31-34, 2013. 

13. Heiligenhaus A, Steinmetz B, Lapuente R, Krallmann P, Althaus C, Steinkamp W, et al. 

Recombinant tissue plasminogen activation in cases with fibrin formation after cataract 

surgery: a prospective randomised multicentre study. Brasilian Journal Ophthalmology, 

82(7): 810-815, 1998. 

14. Smith M, Doyle J. Use of tissue plasminogen activador to revive bleeds following 

intraocular surgery. Archivo Ophthalmology, 119(1): 809-812,2001. 

15. Kroll P, Hesse L. VI. C. Pharmacologic vitreolysis with tissue plasminogen activador. In: 

Sebag J, editor. Vitreous: in health and disease. New York: Springer Science+Business 

Media; 2014. 

16. Cooley P. Phacoemulsification in a clouded leopard (Neofelis nebulosa). Veterinary 

Ophthalmology, 4(2):113-117, 2001. 

17. Maggio F, Pizzirani S, Pena T, Leiva M, Piere C. Surgical treatment of epibulbar 

melanocytomas by complete excision and homologous corneoescleral grafting in dogs: 

11cases. Veterinarian Ophthalmology, 16(1): 56-64, 2013. 

18. Tripathi RC, Tripathi BJ. Tissue plasminogen activator therapy for the eye. Brasilian 

Journal Ophthalmology, 89(11): 1390-1397, 2005. 

19. Keith E., Sorin B. New fibrinolytic agents for MI: As effective as current agents, but 

easier to administer. Cleve Clinical Journal Medicine, 71(1): 20-37, 2004. 

20. Oréfice F, Filho RC, Barboza AL, Orécife JL, Calucci D. Acquired ocular toxoplasmosis, 

post-birth ocular toxoplasmosis. Revista Brasileira Oftalmologia, 69(3): 184-207, 2010. 

21. Zarei R, Azimi R, Moghimi S, Abdolldi A, Amini H, Eslami Y, Fakhraii G. Inhibition of 

intraocular fibrin formation after infusion of low-molecular-weight heparin during 

combined phacoemulsification-trabeculectomy surgery. Journal Cataract Refract Surgery, 

32(11): 1921-1925, 2006. 

22. Mcdonald TM, Shadduck JA. Eye irritation. In: Marzulli FN, Maibach HI, eds. 

Dermatotoxicology and Pharmacology. Advances in Modern Toxicology. 4. Washington, 

DC: Hemisphere; 1977,139 –91. 



 35 

23. Rowley SA, Vijayasekaran ST, Yu PK, Mcalliste I., Yu D-Yi. Retinal toxiticity of 

intravitreal tenecteplase in the rabbit. Brasilian Journal Ophthalmology, 88(4): 573-578, 

2004.  

24. El-Harazi SM, Ruiz RS, Feldman RM, Villanueva GV, Chuang AZ. Efficacy of , 

preoperative versus postopierative ketorolac thromothamine 0,5% in reduring 

inflammation after cataract surgery. Journal of Cataract and Refrative Surgery,6(11): 

1626-1630, 2000. 

25. Kohnen T, Wang L, Friedman NJ, Koch DD. Complications of Cataract Surgery. In: 

Yanoff M, Duker JS, editors. Ophthalmology. Philadelphia: Mosby; 2004.p. 381-90. 

26. Silva MRBM, Jorge EN, Schellini SA. Ciliochoroidal detachment and hypotony 

following pharmacologic aqueous supressant - therapy supersensitivity syndrome 

secondary to aqueous humor suppressants. Arquivo Brasileiro Oftamologia, 63(1): 83-86, 

2000. 

27. Guimarães TG, Honsho CS, Mamede FV, Dias FGG, Paulo OLOH, Jorge AT. 

Phacoemulsification with intraocular lens implantation in dog: literature review. 

Investigação Medicina Veterinária,14: 66-71, 2015. 

28. Escanilla N, Leiva M, Monreal L, Rios J, Pena T. Aqueous humor fibrinolytic activity in 

dogs with cataract. Veterinary Ophthalmology, 16(6): 409-415, 2013. 

29. Franco R.F. Overview of coagulation, anticoagulation and fibrinolysis. Medicina, 34, 

2001. 

30. Brandão C.V.S, Ranzani J.J.T, Rodrigues G.N, Marinho L.F.L.P, Chiurciu I.V, 

Cremonini D.N, Lima S.A, Peixoto T.p, Teixeira C.R. Medidas da espessura corneana 

com microspocia specular de não contato e paquimetria ultra-sônica em ovinos. Braz J 

Vet Res anim Sci (4):75-76, 2004. 

31. Abreu P.B, Conceição L.F, Padua I.M, Morales A, Marinho F.A, Laus J.L. Flarimetria a 

laser em cães po-facoemulsificação com e sem implantação de lente intraocular. 

www.sovergs.com.br/site/38conbravet/resumos/177.pdf. 

32. Brikshavana P. Success Rate and Postoperative Complications of Phacoemulsification in 

25 Cataractous Eyes: a Retrospective Study in 20 Dogs (2003-2005). The Thai Journal of 

Veterinary Medicine, 37(2):53-60, 2005. 

33. Van De Woerdt. Lens-induce uveitis. Veterinary Ophtalmology, 3(4):227-234, 2000. 

34. Lorenz K, Dick B, Jehkul A, Auffahrt GU. Inflammatory response after 

phacoemulsification treated with 0,5% prednisolone acetate or vehicle. Graefes Archive 

for Clinical and Experimental Ophthalmology, 246(11): 1617-1622, 2008. 

35. Becker B. Chemical composition of human aqueous humor. AMA Archives of 

Ophthalmology, 57, 1957. 

36. Ersan I, Arikan S, Toman H, Kara S, Gence B, Erbas M, Tufan HA. Blood gas analyzer 

utility in evalution oxygen kineics of the aqueous humor. Arquivo Brasileiro 

Oftalmologia, 78(2): 82-84, 2015. 



 36 

37. Mcgahan MC. Ascorbic acid levels in aqueous and vitreous humors of the rabbit: effects 

if the inflammation and circuloplasmin. Experimental Eye Research, 41(5):291-298,1985. 

 



 37 

CAPÍTULO 3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo realizado avaliou a ação da tenecteplase aplicada na câmara anterior de 

olhos de coelhos machos, da raça Nova Zelândia, submetidos à facoemulsificação, com 

objetivo de avaliar a ação do fármaco no controle dos depósitos de fibrina e suas 

complicações no pós-operatório desses animais. As avaliações realizadas foram clínicas pelo 

exame oftalmológico completo de forma seriada, e pela avaliação bioquímica do humor 

aquoso no final de 21 dias de pós-operatório. Este estudo foi pioneiro por utilizar um ativador 

de plasminogênio tecidual de terceira geração no transoperatório da cirurgia de catarata. 

A deposição de fibrina é uma complicação comum no pós-operatório da 

facoemulsifição devido à quebra da barreira hematoaquosa pelo excesso de manipulação das 

estruturas intraoculares, estando associada à uveíte, alteração corneana, sinéquia, alterações 

na produção e drenagem do humor aquoso, glaucoma secundário causando dor e podendo 

levar a perda da acuidade visual nos casos mais graves. Juntamente com a deposição da 

fibrina intraocular, ocorre a migração de células inflamatórias e seus mediadores, agravando 

os sinais clínicos. A eliminação ou redução da quantidade de fibrina intraocular é uma medida 

profilática utilizada para amenizar as complicações pós-operatórias da facoemulsificação 

colaborando para recuperação visual dos pacientes. 

Medicações como os TPAs são utilizadas para promover a degradação da fibrina 

em diversas enfermidades como infarto do miocárdio e troboembolismo. A tenecteplase é um 

TPA sintético de terceira geração utilizado para clivar o plasminogênio em plasmina e 

degradar a fibrina, produzindo os PDFs, produto de degradação da fibrina. Possui vantagens 

em relações aos outros TPAs, por apresentar um tempo de meia vida maior, ser mais 

específico para atuar na fibrina do coagulo formado e mais resistente ao PAI 1. Quando 

aplicado na oftalmologia apresenta baixa toxicidade para córnea e retina em coelhos e 

humanos. 

Na pesquisa realizada os resultados das avaliações clínicas e bioquímica do humor 

aquoso dos coelhos tratados e não tratados não apresentaram diferenças estatísticas 

significativas. O processo inflamatório esteve presente em ambos os grupos durante todo o 

pós-operatório. Assim, diante dos resultados obtidos neste trabalho verifica a necessidade de 

novas pesquisas com avaliações seriadas do humor aquoso e métodos objetivos como os 

marcadores PDFs, para comprovar a eficácia da droga. Sugere-se também o controle da 

inflamação pós-operatória com protocolos medicamentosos por um tempo maior. 
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Consta na literatura uma quantidade grande de dados correlacionando as respostas 

às lesões oftalmológicas em coelhos com seres humanos e outros animais domésticos. Assim 

a utilização do coelho como modelo experimental no estudo, possibilitou estabelecer uma 

correlação com a utilização da tenecteplase em outras espécies.  

Face ao exposto, considera-se importante a continuação do estudo da tenecteplase 

no transoperatório da facoemulsificação, pela sua ação de degradação da fibrina intraocular, 

uma vez que, o controle do depósito de fibrina permite uma recuperação visual mais rápida 

dos pacientes, com menor incidência de complicações pós-operatórias como opacidade 

corneana, sinéquia, glaucoma, descolamento de retina e perdas da acuidade visual. 
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Anexo A - Parecer consubstanciado de autorização de realização do projeto de pesquisa 

(continua). 
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Anexo A - Parecer consubstanciado de autorização de realização do projeto de pesquisa. 

 

 

 


