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RESUMO 
 
 

O melanoma difuso de íris é a neoplasia intraocular primária mais comum em felinos, com 

origem nos melanócitos da íris. Inicialmente, os gatos apresentam áreas multifocais de 

pigmentação, que tendem ao crescimento progressivo. A biomicroscopia ultrassônica (UBM) é um 

meio diagnóstico capaz de avaliar com maiores detalhes o segmento anterior do bulbo ocular, o 

qual possibilita determinar com precisão a espessura da íris. Foi relatado 2 casos de gatos com 

focos de pigmentação enegrecida na íris, após avaliação com a UBM seguido de histopatológico, 

diagnosticado melanoma difuso de íris onde havia evidente aumento da espessura da íris, e 

melanose difusa de íris, onde o exame por UBM mostrou normalidade de sua espessura. O exame 

de UBM pode avaliar anatomicamente a íris, corpo ciliar e ângulo iridocorneano sendo útil para 

diagnosticar lesões pigmentadas da íris em gatos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Gatos; Neoplasia em gatos; Ultrassom ocular; Hiperpigmentação 

progressiva da íris; 

 
ABSTRACT 

 
Diffuse iris melanoma is the most common primary intraocular malignancy in felines, 

originating from iris melanocytes. Initially, cats exhibit multifocal areas of iris pigmentation, which 

tend to progressively grow. Ultrasonic biomicroscopy (UBM) is a diagnostic tool capable of 

evaluating in greater detail the anterior segment of the ocular bulb, which makes it possible to 

accurately determine the iris thickness. It was reported 2 cases of cats with blackened 

pigmentation foci in the iris, after evaluation with the UBM followed by histopathology, diffuse iris 

melanoma was diagnosed where there was evident iris thickness increase, and iris diffuse 

melanose, where UBM examination showed normality of its thickness. The UBM examination can 

anatomically assess the iris, ciliary body and iridocorneal angle and is useful for diagnosing 

pigmented iris lesions in cats. 

 
KEYWORDS: Cats; Neoplasia in cats; Ocular ultrasound; Progressive hyperpigmentation of the 

iris; 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O melanoma difuso de íris é a neoplasia intraocular primária mais comum em gatos 

(LITTLE, 2018). Estudos demonstram que 89 % dos tumores intraoculares em felinos 

correspondem a essa doença (GOMES, 2015). No Brasil o primeiro caso relatado foi em 2010, 

enquanto já haviam relatos da doença desde 1980 (ACLAND et.al, 1980; PIGATTO et.al, 2010). À 

medida que o tumor progride, ocorre infiltração do ângulo iridocorneano, consequente glaucoma 

secundário, e em casos mais avançados pode levar a infiltração neoplásica em todo o corpo ciliar 

e esclera (GELATT, 2003).  
A UBM é um meio diagnóstico ultrassonográfico que avalia com maior detalhe o 

segmento anterior do olho, individualizando diferentes estruturas presentes na região (GALEGO, 

2008; MERLINI, 2011), com uma resolução que pode chegar a aproximadamente 10 vezes maior 

que o ultrassom ocular, o que lhe atribui vantagens para visualização de imagens da córnea, 

esclera, câmara anterior, íris, ângulo iridocorneal e corpo ciliar, podendo ser comparada a cortes 

histológicos. Estas informações auxiliam no prognóstico (GONZALEZ, RODRIGUEZ, GARCIA, 

2001; DIETRICH, 2007).  
Este trabalho tem por objetivos relatar o uso da UBM para o diagnóstico de melanoma 

difuso da íris em felinos, bem como suas vantagens quando comparado ao método de 

ultrassonografia ocular, com base nas informações disponíveis na literatura. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

1.1  Melanoma Difuso de Íris Felino 
 

O melanoma difuso de íris é a neoplasia intraocular primária mais comum em gatos e 

tende a ser mais agressivo nessa espécie. Não existe predileção por raça ou sexo, porém o gato 

mais acometido tende a ser os de média idade a idoso (GELATT, 2003; LITTLE, 2018).  
No início, o melanoma se manifesta como uma área de hiperpigmentação castanha em 

região da íris (SILVA, 2013; LITTLE, 2018). As lesões pigmentadas podem existir localmente ou 

se expandir durante meses a vários anos antes do desenvolvimento da neoplasia (DUBIELZIG, 

2016), assim de caráter lento e progressivo, resulta em um aumento visível da alteração da cor da 

íris. À medida que o tumor progride e as lesões pigmentadas se expadem, ocorre alterações tanto 

na forma quanto na mobilidade da pupila, Infiltração do ângulo iridocorneal, glaucoma secundário 

e pode levar a infiltração neoplásica em todo o corpo ciliar e coroide. Portanto o glaucoma 

secundário é um indicativo de que a condição está mais avançada no paciente (GELATT, 2003; 

BRANTMAN, DAVIDSON, 2011; LITTLE, 2018). 

 

1.2  Histopatologia 
 

Inicialmente as lesões pigmentadas originam-se como agrupamentos de pequenas 

células angulares pigmentadas e com pequenos núcleos redondos aderentes à superfície da íris e 

raramente apresentam anaplasia. A medida em que essas lesões se expandem, tornam-se 

nodulares e distorcem o perfil da íris e pupila. A transformação maligna é caracterizada por uma 

mudança nas características da célula, tendem a ser redondas, com núcleo redondo grande e um 

nucléolo proeminente, tornando-se anaplasica (SPIESS, WILCOCK, 1987; BILLISON, 2006).  
As características celulares como forma da célula, relação núcleo: citoplasma, número de 

nucléolos e teor de melanina não parecem ter valor para determinar o prognóstico. Entretanto, 

critérios morfológicos como a extensão do tumor, índice mitótico superior a quatro figuras mitóticas 

por dez campos de grande ampliação, disseminação extracorpórea, e disseminação intravascular  
é indicativo de que o tumor em curso apresenta um comportamento maligno e potencial 

metastático (DUBIELZIG, 2010; PLANELLAS et.al, 2010; LITTLE, 2018). 
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1.3  Evolução da Doença 
 

Os melanomas tem origem na camada de melanócitos que formam o bordo anterior da 

íris (DUBIELZIG, 2016). Em fases iniciais é de difícil identificação, por causa do aspecto 

semelhante da melanose benigna da íris, uma alteração comum do envelhecimento em gatos, a 

recomendação principal é o acompanhamento frequente da evolução das lesões no que respeita  
à observação de mudanças no crescimento do tumor e arquitetura da íris. A documentação 

fotográfica de tais lesões é extremamente útil (DUBIELZIG et.al 2010; BRANTMAN, DAVIDSON, 

2011; LITTLE, 2018). O comportamento dos melanomas oculares felinos variam, sendo 

localmente infiltrativo ou altamente metastático (KALISHMAN et.al, 1998). 

O potencial para metástase está presente, mas estudos diferentes demonstram ampla  
variação nas taxas observadas, variando de 24 a 63%. O melanoma intra ocular em gatos tem 

maior tendencia a metastase do que em cães, no entanto, muitos gatos afetados, mesmo aqueles 

com doença metastática, podem viver por muito tempo com poucos efeitos nocivos. As 

metástases mais típicas do melanoma uveal envolvem o figado, rins e os pulmões. Como o bulbo 

ocular é desprovido de sistema linfático, suspeita-se que a metastase ocorra através do plexo 

venoso episcleral para a esclera e pelos linfócitos perioculares. Por isso, recomenda-se um 

conjunto de exames diagnosticos abrangentes antes da cirurgia.(DUNCAN, PEIFFER, 1991; 

GELATT, 2003; MAGGS, MILLER, OFRI, 2013; LITTLE, 2018). 

 

1.4  Diagnóstico 

 

Em todos os animais que apresentam uma patologia ocular, seja tumoral ou não, é 

imprecindivel a realização de uma exploração oftálmica completa em ambos os olhos, a despeito 

de apenas um estar comprometido (TURNER, 2010). A investigação de um paciente com doença 

ocular compreende a obtenção de uma história completa e dirigida, um exame completo das 

estruturas oculares e perioculares, e então, alguns testes diagnósticos especializados (MAGGS, 

MILLER, OFRI, 2013). Em processos tumorais intraoculares, incluindo os de origem melânica, 

deve-se dar especial atenção à realização da tonometria, biomicroscopia, gonioscopia, 

ultrassonografia ocular e fotografia (DELGADO, 2010). O diagnóstico definitivo para o melanoma 

difuso de íris em felinos é complicado, devido à dificuldade de obtenção de biopsia da íris e 

também pelo potencial de áreas de melanose sofrerem transformação posterior para melanoma. 

Métodos de diagnósticos como aspirado por agulha fina da superfície e biopsia da íris, não são 

proveitosas para a classificação do estágio tumoral (COLITZ, 2009). O diagnóstico de melanoma 

difuso de íris ocorre quando há progressão das lesões pigmentadas, resultando em alteração da 

arquitetura original da íris com espessamento e irregularidade da superfície iriana ou da pupila, 

alargamento dos focos pigmentados iniciais, aumento do número dos focos de pigmentação e 

invasão dos melanócitos no estroma da íris (PLANELLAS et al., 2010). 

 

1.5  Biomicroscopia Ultrassônica 

 

A UBM ou ultrassom de alta frequência é um método não invasivo, que permite a 

avaliação qualitativa e quantitativa de diferentes anormalidades orbiculares e intraoculares. Trata-

se de um exame inoculo, simples, rápido, pode ser empregada sem sedação ou anestesia, e é 

indispensável como parte da propedêutica oftalmológica. Essa técnica é indicada em alterações 

que levam a opacificação dos meios transparentes (córnea, humor aquoso, cristalino e humor 

vitreo) e os tumores intraoculares (Figura 01) (GELATT, 2003; CARVALHO, SQUARZONI, 2014). 

Quanto maior a frequência do transdutor, menor sua capacidade de penetração, porém melhor a  
resolução da imagem obtida. Portanto, a frequência utilizada em qualquer exame 

ultrassonográfico deve ser a maior possível, capaz de penetrar a estrutura foco do exame, para se 

obterem imagens com melhor resolução (SPAULDING, 2008; SCHMIDT, 2010; CARVALHO, 

SQUARZONI, 2014). 
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A UBM utiliza tradutores de alta frequencia entre 35 a 100 Mhz (JORGE et.al, 2016) 

enquanto o ultrassom ocular convencional emprega frequencia entre 7 e 15 MHz. A alta 

frequência propicia a avaliação com maior detalhe do segmento anterior do bulbo ocular, 

individualizando diferentes estruturas presentes na região, o qual permite uma resolução do tecido 

de aproximadamente 10 vezes melhor, quando comparado com a probe de 10 MHz. Entretanto, o 

exame é limitado devido a sua menor penetração de 4 a 8 mm de profundidade (GALEGO, 2008; 

MERLINI et.al, 2011; JORGE et.al, 2016). Esse exame possibilita determinar com precisão 

alterações importantes da íris, uma vez que na melanose, não tem alteração de espessura (Figura 

02). Estas informações auxiliam no planejamento cirúrgico, provável prognóstico, monitoramento e 

avaliação dos limites internos das lesões (CORRÊA et.al, 2003; DIETRICH, 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1 - Presença de vários focos de pigmentação enegrecida na íris do olho esquerdo e 

glaucoma (A). Corte transversal às 3 horas do olho esquerdo, demonstrando presença de ecos 

puntiformes organizados em massa, de moderada refletividade, medindo aproximadamente 2,1mm 

em região da íris (B) (Dr. Eduardo Perlmann).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 - Presença de vários focos de pigmentação enegrecida na íris do olho direito (A). Exame de 

biomicroscopia ultrassônica em corte transversal às 9 horas do olho direito, evidenciando que não há 

alteração no espessamento da íris (B) (Dr. Eduardo Perlmann). 

 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os animais foram atendidos na Clínica Veterinária Pet Amigo. O primeiro atendimento foi 

feito em um gato, macho, com dez anos de idade, sendo relatado na anamnese a presença de 

manchas na íris há vários anos, com piora do quadro nos últimos meses. Já o segundo 

atendimento foi realizado num gato fêmea, sem raça definida, com nove anos de idade, sendo 
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relatado na anamnese a presença de manchas na íris do olho direito. A respeito da suspeita 

clínica de melanoma difuso de íris, foi solicitado o exame de UBM. Antes da realização do exame 

de biomicroscopia ultrassonica, foi realizado um exame físico oftalmológico prévio.  
Os animais foram posicionados sentados, com a cabeça devidamente apoiada por um 

assistente. O examinador se posicionou à frente, entre o paciente e o ecógrafo, de modo que foi 

possivel segurar o transdutor com uma mão e abrir as pálpebras ou manipular o aparelho com a 

outra mão.  
Foram utilizados transdutores de alta frequência (35 MHz), acoplados a um scanner modo 

B, e integrado a uma sonda. Foi instilado colírio anestésico (ANESTALCON®) em ambos os olhos 

e utilizado gel de contato estéril. Foram obtidos cortes axiais e transversais. 

 

4. RESULTADOS 

 

No primeiro relato, utilizando o exame oftálmico, o olho esquerdo apresentava perda da 

acuidade visual, com resposta a ameaça negativo e reflexos fotopupilares direto e consensual 

ausentes, teste de fluoresceína negativo e pressão intraocular de 50 mmHg. Além disso, foram 

verificados vários focos de pigmentação enegrecida na íris. O olho direito não apresentou 

alterações dignas de nota e foram solicitados hemograma, função renal, hepática e UBM para 

complementar os resultados ressaltados.  
Foi observado que não haviam alterações nos parâmetros hematológicos e bioquímicos. 

Contudo, o UBM (transdutor com frequência de 35 mHz) demonstrou, em corte transversal às 3 

horas do olho esquerdo, presença de leve aumento difuso da espessura da íris, com até 2,1 mm. 

O diagnóstico presuntivo foi melanoma difuso de íris, e o paciente foi encaminhado para 

enucleação do olho acometido com confirmação pela histopatologia.  
No segundo relato, ao exame oftálmico não foi constatada nenhuma alteração digna de 

nota, apenas vários focos de pigmentação enegrecida na íris do olho direito. Sendo assim, foram 

solicitados hemograma, função renal, hepática e UBM.  
Depois da realização dos exames solicitados, observou-se os seguintes resultados: não 

havia alterações nos parâmetros hematológicos e bioquímicos, o UBM (transdutor com frequência 

de 35 mHz) em corte transversal às 9 horas do olho direito, não apresentou alterações, nem 

diferença na espessura da íris. Sendo assim, o diagnóstico presuntivo foi de melanose. 

 

5. DISCUSSÃO 

 

O melanoma difuso de íris em felinos manifesta-se como hiperpigmentação focal ou 

difusa, que pode durar vários anos de forma progressiva e lenta. O estágio da doença varia desde 

pequenas células na superfície da íris, a células neoplásicas em toda íris e corpo ciliar, em casos 

avançados (LITTLE, 2018; DUBIELZIG et.al, 2010).  
A UBM é um excelente método de diagnóstico não invasivo que produz imagens de 

tecidos vivos com definição microscópica e com este recurso de exame de diagnóstico, pode-se 

determinar a espessura da íris. Estas informações auxiliam no planejamento cirúrgico, provável 

prognóstico e monitoramento de oftalmopatias sendo bastante relevante e imprescindível para o 

oftalmologista (STERNLICHT, ALLEMANN, MUCCIOLI, 2001; DIETRICH, 2007; GALEGO, 2008).  
Os sinais clínicos para a progressão da doença são caracterizados pelo o 

espessamento da íris e como no caso 1, o glaucoma secundário, um achado comum devido a 

invasão do tumor no ângulo de drenagem (GELATT, 2003), assim a UBM auxilia no diagnóstico de 

melanoma difuso de íris (DIETRICH, 2007) e quanto a tomada de decisão da enucleação do bulbo 

ocular acometido (LITTLE, 2018; GELATT, 2003).  
A enucleção é o tratamento cirurgico mais recomendado, porém não existe um 

consenso dos autores em relação as vantagens e desvantagens da técnica em casos mais 

avançados. Alguns autores sugerem proceder a enucleação já em casos iniciais, justificando o 

aumento do tempo de sobrevivência, associado a uma menor metastização, porém corre o risco 
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de ser apenas uma melanose benigna. Outros autores sugerem a enucleação somente em casos 

avançados, com base no aumento da quantidade e dimensão das áreas pigmentadas, massa 

pigmentada no ângulo iridocorneal e fenda esclerociliar na gonioscopia, alterações na forma e na 

mobilidade da pupila e glaucoma secundário (KALISHMAN et.al, 1998; GELATT, 2003; 

PLANELLAS et.al, 2010; SILVA, 2013; LITTLE, 2018). Visto que a enucleação não previne 

metástase, a técnica foi utilizada somente no caso mais avançado, onde o animal já apresentava 

glaucoma segundário.  
O melanoma difuso de íris pode apresentar-se também como uma única massa, que pode 

atingir dimensões consideráveis e se estender para a câmara anterior e provocar discoria. 

Entretanto, esse tumor normalmente tem carácter benigno e apresenta desenvolvimento lento, 

ocorre com maior frequência em gatos geriátricos e sem indicação cirúrgica, caso o tumor não 

esteja comprometendo a viabilidade do globo ocular (GRAHN et al., 2006).  
Em um período inicial os gatos aparecem com áreas multifocais de pigmentação da íris, 

que tendem a crescer progressivamente. Inicialmente as lesões observadas são classificadas 

como melanose da íris, caracterizando-se por pigmentação confinada à superfície anterior da 

mesma (GELATT, 2003; LITTLE, 2018). O exame de UBM é de extrema importância para a 

avaliação da progressão dos casos de melanoma, como constatado nos relatos. No segundo 

relato a UBM não identificou aumento da espessura da íris, portanto diagnóstico sugestivo de 

melanose, com a necessidade de monitoramento constante. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

A UBM é um método importante para a avaliação do diagnóstico e prognóstico do 

melanoma difuso de íris, o qual auxilia o clínico quanto a escolha ou não da enucleação. Contudo, 

mesmo com uma alta resolução do tecido, a UBM não é capaz de diferenciar a espessura da íris 

em casos iniciais da doença, pois as células se encontram apenas no estroma da íris, tornando 

fundamental o acompanhamento frequente da evolução das lesões. 
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