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Resumo
A biomicroscopia, realizada com auxílio da lâmpada de fenda, é um método de estudo das estruturas do 
bulbo ocular que vem se popularizando e se afirmando como uma importante ferramenta no exame oftál-
mico dos animais domésticos. O objetivo deste artigo é elucidar os princípios básicos do funcionamento 
da lâmpada de fenda, a técnica de exame e as suas aplicações na oftalmologia veterinária.
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Abstract
Biomicroscopy performed with the slit lamp is a method of studying the eyeball structures and is beco-
ming more popular and a very important tool to veterinary ophthalmology. The aim of this article is to 
elucidate the basic principles of slit lamp operation and its application in veterinary ophthalmology. 
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Introdução
Histórico
Até o início do século XIX, tanto os exames como as 

cirurgias oftálmicas eram realizados apenas com ilumi-
nação natural. Posteriormente, Himly e Mackenzie en-
fatizaram a importância da iluminação focal nestes pro-
cedimentos. Em 1823, Purkinje associou uma lente para 
magnificação e outra para obter iluminação oblíqua (1). 

Vários anos de estudos, inovações e esforços de vários 
pesquisadores resultaram no advento da lâmpada de fenda, 
que foi apresentada em 1911 por Alvar Gullstrand. Em 1916, 
esta foi combinada com o microscópio corneal de Czapski 
(1899), por Henker, originando o primeiro biomicroscópio, 
termo este atribuído por Mawas em 1926. Desde então, esta 
ferramenta vem sofrendo sucessivos aperfeiçoamentos que 
culminaram no aparelho como o conhecemos hoje (2). 

Em oftalmologia veterinária a biomicroscopia com 
lâmpada de fenda foi utilizada pela primeira vez na déca-
da de 50, por Otto Uberreiter (3). Anteriormente, a única 
maneira de se estudar detalhadamente o segmento ante-
rior do olho era utilizar-se de fonte de luz para ilumina-
ção oblíqua e magnificação com lupa (4).

Nos dias atuais, o oftalmologista bem treinado considera o 
uso deste equipamento como parte essencial do seu exame (1). 

Biomicroscopia
A biomicroscopia é realizada com auxílio da lâmpada 

de fenda, a qual é composta por três sistemas: iluminação, 
microscopia e focalização (1).

O sistema de iluminação é composto por lâmpadas, 
espelhos, diafragmas (para modificar a largura e o compri-
mento da fenda luminosa), rotação da fenda (posições verti-
cal, horizontal e oblíqua), inclinação do sistema (intensificar 
o feixe luminoso para o estudo de determinadas estruturas) 
e acoplar e desacoplar os sistemas de iluminação e filtros de 
calor, luz, azul-verde e de cobalto. O sistema do microscopia 
é formado pelas oculares, prismas, objetivas e canhões das 
oculares. Já o sistema de focalização é composto pelo joysti-
ck, base, parafuso de travamento e cremalheira (5).

A espessura da fenda pode ser de 0,1, 0,2 e 0,8 mm nas 
lâmpadas portáteis, que são os equipamentos de escolha 
em medicina veterinária. A fenda mais fina é importan-
te para localizar a profundidade da lesão. A distância de 
trabalho é de 7 a 10 cm (2). 

As magnificações das lâmpadas de fenda variam de 5 
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Já as de 78 dioptrias permitem a observação de peque-
nas alterações, pois proporcionam imagens maiores e com 
maior resolução. Sua desvantagem é o pequeno campo de 
visão (5). 

As lentes são usadas de modo semelhante a uma lente 
comum de oftalmoscopia indireta e a imagem é, igual-
mente, invertida verticalmente e reversa lateralmente (9).

A lente corneana mais utilizada é a lente de contato 
de três espelhos de Goldmann, que permite o exame do 
corpo vítreo e do pólo posterior, pela abertura central 
e uma varredura do equador à retina periférica, pelos 
espelhos (5) (figura 2).
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a 40 vezes nas não portáteis e de 10 a 16 vezes nas portá-
teis (2). As magnificações ideais para o exame biomicros-
cópico são de 10 e 16 vezes para avaliação oftalmológica 
em humanos (5).  Entretanto, como em medicina veteri-
nária a inquietação do paciente é frequente, a magnifica-
ção mínima de 10 vezes torna-se uma desvantagem das 
lâmpadas de fenda mais modernas (6). 

Ainda conforme MARTIN (2005), o oftalmologista 
veterinário deve iniciar o exame pela menor magnifica-
ção para o exame preliminar, e depois, utilizar maiores 
aumentos para visibilização detalhada das lesões. O feixe 
luminoso é posicionado entre 20° e 30 °, ou entre 20° e 45° 
(2) do eixo do microscópio e, na maioria dos cães, orienta-
do a partir do lado temporal do olho, dada a interferência 
do focinho com o posicionamento da luz. Em cães braqui-
cefálicos, gatos e cavalos o foco de luz pode ser utilizado 
a partir de ambos os lados. 

Faz-se necessária contenção mecânica ou química e, 
caso o animal esteja sedado ou anestesiado, pode-se utilizar 
blefarostato. Deve-se ter cuidado em manter a córnea hidra-
tada para evitar distorção ótica ou mesmo lesão corneal (2).

Antes de iniciar o exame, as oculares devem ser ajus-
tadas de acordo com a distância interpupilar e o erro re-
frativo do examinador (7).  

Lentes acessórias
O estudo do segmento posterior pode ser feito com 

a utilização de lentes acessórias: pré-corneanas e corne-
anas (8,5). 

As lentes pré-corneanas mais utilizadas são as lentes 
da marca Volk, disponíveis em 60, 78 e 90 dioptrias. As de 
90 dioptrias têm maior campo de visão (74° a 89°), permi-
tindo exame em pacientes com pupila pequena, animais 
pseudofácicos e com catarata. A desvantagem é ter que po-
sicioná-la muito próxima ao olho (5) (figura 1) (quadro 1).

Figura 1 - Exame com lente pré-corneana – biomicroscopia da retina. 

Potência 
(diâmetro) Aumento Campo (graus)

Distância de 
trabalho (mm) Aplicação

60D (31mm) x 1.15 76 11.0 papila

78D (31 mm) x 0.93 84 8.0 exame geral

90D (21,5mm) x 0,75 94 6.0
exame geral em

pupilas pequenas

Quadro 1 - Principais lentes e suas características.

Figura 2 - Exame com lente de quatro espelhos (G-4 Gonio Lens - Volk).

Tipos de iluminação
Basicamente são utilizados dois tipos de iluminação: 

direta e indireta. 
A direta é a iluminação cuja focalização do objeto 

e da luz estão localizadas num mesmo plano. Pode ser 
dividida em difusa e focal, sendo que esta última pode 
ser subdividida em: paralelepípedo, corte óptico, pin-
cel luminoso, ultramicroscópica e microscopia especu-
lar (5,2).

A iluminação direta difusa se presta ao exame geral 
do bulbo ocular, com o auxílio de um feixe de luz cilíndri-
co. Já a iluminação direta focal permite o exame detalha-
do de cada estrutura ocular (figuras 3 e 4).
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localização das lesões nas estruturas oculares por tratar-
-se de uma iluminação tridimensional.

O corte óptico é obtido pela diminuição da espessura do 
paralelepípedo até que as faces anterior e posterior formem 
duas linhas densas e separadas: linha do perfil anterior e 
linha do perfil posterior. Esta iluminação bidimensional é 
adequada para se estudarem depressões, saliências e, ainda, 
focalizar a estrutura, no sentido anteroposterior (figura 5).

A

Figura 3 - A: Desenho esquemático da iluminação direta difusa.  
B: Estudo global da estrutura ocular – feixe luminoso cilíndrico.

B

Figura 4 - Desenho esquemático da iluminação direta focal.

O paralelepípedo apresenta uma face anterior e uma 
posterior, uma base superior e uma inferior e uma face 
lateral e outra medial. Este tipo de iluminação permite a 

A

B

C
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Outro tipo focal de iluminação é o pincel luminoso, 
em que o feixe luminoso é cilíndrico, de pequeno diâme-
tro (1mm x 1mm) e que possibilita o exame do humor 
aquoso e do vítreo (figura 6).

A iluminação ultramicroscópica, por sua vez, é usada em casos 
de catarata total no exame do humor aquoso, caracterizando-se por 
sistema de iluminação e microscópio formarem ângulo de 90 graus. 
Como fenda, utiliza-se um paralelepípedo pequeno e espesso.

A iluminação especular é utilizada para estudar as zo-
nas especulares do olho, endotélio e cápsulas anterior e poste-
rior do cristalino. É necessário que a luz atravesse dois meios de 
refração diferentes e que a superfície entre eles não seja polida. 
O ângulo entre o braço de iluminação e o microscópio deve ser 
superior a 60 graus e a iluminação é monocular (figura 7).

D

E
Figura 5 - A: Desenho esquemático do paralelepípedo e corte óptico. B e C: 
Aspecto clínico do corte óptico (fendas de diferentes espessuras – descemetocele 
e ceratite ulcerativa profunda com exposição da membrana de Descemet, 
respectivamente). D e E: Aspecto clínico do paralelepípedo (cão adulto hígido).

Figura 6 - Desenho esquemático da iluminação tipo pincel luminoso.

Figura 7 - Desenho esquemático da iluminação especular do endotélio corneano.

Na iluminação indireta, a focalização do objeto e da 
luz ocorre em planos diferentes. Pode ser focal ou difu-
sa, sendo que a última pode ser subdividida em: campo 
negro, campo amarelo, campo branco e campo vermelho.

A focal indireta objetiva o exame das margens da lesão, 
caracterizando-se por projeção do feixe de luz próximo ao ob-
jeto em estudo. É útil para o estudo de estruturas oculares bri-
lhantes, como conjuntiva bulbar e tarsal e membrana limitante 
interna da retina (figura 8).

Figura 8 - Desenho esquemático da iluminação indireta focal.

Biomicroscopia com lâmpada de fenda - revisão de literatura
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A iluminação indireta difusa ou retroiluminação é o 
tipo de iluminação na qual o feixe luminoso é projetado 
em um plano localizado atrás do objeto em observação e 
permite o exame das estruturas sob um campo retroilu-
minado.  É dividida em:

Campo negro: o campo do microscópio é direcionado 
à córnea e o feixe luminoso é projetado na periferia da 
mesma (fenda desacoplada), com o objetivo de exame do 
epitélio corneano, das porções anteriores da córnea e do 
limbo (oposto à incidência da luz) (figura 9).

Campo branco: a luz é focalizada no cristalino e as 
estruturas anteriores a ele são examinadas, como humor 
aquoso, epitélio pigmentário da íris e porção anterior da 
lente (figura 11).

Figura 9 - Desenho esquemático da iluminação indireta difusa tipo 
campo negro.

Campo amarelo: o feixe de luz é projetado na íris, 
obliquamente, e possibilita, assim, o estudo da câmara 
anterior e córnea (precipitados ceráticos, vasos, nervos da 
córnea) (figura 10).

Figura 10 - Desenho esquemático da iluminação indireta difusa tipo 
campo amarelo.

Figura 11 - Desenho esquemático da iluminação indireta difusa tipo 
campo branco.

Campo vermelho: a luz é projetada no plano coroi-
dorretiniano e podem ser examinadas estruturas aquém 
do mesmo, como corpo vítreo anterior e posterior, lente e 
epitélio pigmentário da íris (figura 12) (5).

Figura 12 - Desenho esquemático da iluminação indireta difusa tipo 
campo vermelho.

Em espécies animais que não apresentam tapetum, 
como suínos, roedores e animais albinos, pode ser vi-
sibilizada imagem semelhante ao campo vermelho do 
homem.

Biomicroscopia com lâmpada de fenda - revisão de literatura
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Revisão da Literatura

Biomicroscopia das margens livres das pálpebras
Para o exame das margens livres das pálpebras, uti-

liza-se a iluminação direta difusa para o estudo global 
da estrutura. O paralelepípedo se presta ao exame da 
base dos cílios e o corte óptico é útil ao estudo do ponto 
lacrimal (5).

Doenças de origens inflamatórias e infecciosas que 
podem ser encontradas são: blefarites, calázio (inflama-
ção crônica das glândulas de Meibomio, causada pela 
oclusão de seu orifício de drenagem), hordéolo (inflama-
ção aguda das glândulas de Zeiss ou de Moll), meibomite 
(inflamação difusa ao redor dos orifícios das glândulas de 
Meibomio) e canaliculite (5).

Podem ser observadas, também, afecções dos cílios, 
como: triquíase, distiquíase, poliose; dos pontos lacrimais 
(ausência, ectopia, atresia, pontos supranumerários); do 
posicionamento das pálpebras (entrópio e ectrópio) (5).

A principal diferença encontrada entre as pálpebras 
superiores e inferiores nos cães e na maioria dos animais 
domésticos é a ausência de cílios nas pálpebras inferiores. 
Vale salientar que os gatos são desprovidos de cílios em 
ambas as pálpebras (10). 

Os orifícios das glândulas de Meibomio se abrem ao 
longo das margens palpebrais, a intervalos regulares, for-
mando uma fileira com 30 a 40 pequenas aberturas (11).  

A membrana nictitante é bem desenvolvida nos ani-
mais domésticos, ao passo em que no homem é uma es-
trutura vestigial. Pode ser encontrada pigmentação em 
sua margem palpebral. Esta estrutura pode ser examina-
da com o auxílio de iluminação focal direta, difusa, proxi-
mal e retroiluminação direta (11). 

O exame do ponto lacrimal pode ser realizado com 
utilização de iluminação direta focal (corte óptico) ou di-
fusa. Os mesmos estão localizados na rima palpebral, per-
to do canto medial (11). Deve-se observar sua localização, 
o aspecto do orifício e sua funcionalidade (5). 

Biomicroscopia da conjuntiva
Os tipos de iluminação utilizados no estudo da 

conjuntiva são: direta difusa (estudo do conjunto), pa-
ralelepípedo e corte óptico, que são empregados para 
diagnosticar alterações inflamatórias, circulatórias e 
tumorais. Segundo MARTIN (1969), apesar de não se 
conseguir formar o paralelepípedo pela densidade do 
tecido, a iluminação focal pode ser utilizada para estu-
dar a superfície. 

Na conjuntiva tarsal a linha de perfil anterior é for-
mada pelo epitélio e tecido adjacente e a linha de perfil 
posterior representa o tarso. Na conjuntiva bulbar a li-
nha de perfil anterior é formada pelo epitélio e tecido 

adjacente móvel e a de perfil posterior e constituída pela 
esclera (5). 

Além disso, a biomicroscopia é importante na dife-
renciação da rede vascular superficial e profunda, com 
a utilização da iluminação direta focal (corte óptico) (5).  

As alterações conjuntivais mais comumente obser-
vadas nos animais domésticos são: hiperplasia folicular, 
secreção conjuntival, simbléfaro, cisto, pigmentação, hi-
peremia, hemorragia, quemose e neoplasia. 

Biomicroscopia da córnea e limbo
Utilizam-se todos os tipos de iluminação para o estu-

do da córnea.  Para o estudo global da estrutura emprega-
-se a direta difusa. Pode-se utilizar também a iluminação 
direta focal (paralelepípedo). A face anterior corresponde 
à superfície anterior da córnea, a posterior à superfície 
posterior da córnea e as bases inferior e superior à espes-
sura corneana (5). 

Ainda segundo ORÉFICE & BORATTO (2003), no 
corte óptico, a linha de perfil anterior corresponde ao fil-
me lacrimal, epitélio e primeiras lamelas do estroma. A 
linha de perfil posterior contempla as últimas lamelas do 
estroma, membrana de Descemet e endotélio.  

A retroiluminaçâo direta ou indireta não fornece da-
dos relevantes ao exame da área central da córnea nor-
mal, entretanto, é de grande valia no exame do filme 
lacrimal (11), principalmente de animais exoftálmicos e 
braquicefálicos, que podem ter estabilidade lacrimal re-
duzida e, por isso, maior predisposição ao aparecimento 
de doenças corneanas (12).

Na avaliação do contorno e evolução das lesões cor-
neanas, preconiza-se o uso da iluminação indireta difu-
sa. Já a iluminação indireta focal é empregada para o 
exame de microedemas, edema difuso (campo negro) 
e, ainda, para diferenciar nervos de vasos esclerosados 
(vasos - fantasma), pois os primeiros não são visibiliza-
dos nesta iluminação (campo amarelo). O campo ama-
relo também tem aplicação no estudo dos precipitados 
ceráticos (5). 

As alterações corneanas mais frequentemente obser-
vadas nas espécies domésticas são: edema, vesícula, ce-
ratite, ulceração, pannus, arco lipídico, vascularização, 
ceratocone, ruptura da membrana de Descemet, precipi-
tado cerático, distrofia, pigmentação, dentre outras.

O limbo é mais adequadamente examinado com au-
xílio da iluminação direta difusa e focal (corte óptico e 
paralelepípedo), com o objetivo de visualizar vasculari-
zação e pigmentação (11,5). A fim de diferenciar altera-
ções localizadas nas regiões mais periféricas da câmara 
anterior - últimas porções ciliares da íris - emprega-se 
iluminação indireta difusa (campo negro). 

As doenças límbicas mais encontradas são: dermoide, 
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neoplasia, granuloma.  
 
Biomicroscopia da esclera e episclera
O tipo de iluminação ideal é a difusa, podendo tam-

bém ser utilizado o corte óptico para o estudo do epitélio 
(linha de perfil anterior) e da esclera (linha de perfil pos-
terior). Como a esclera é um tecido denso, não é possí-
vel o corte óptico de duplo perfil. No entanto, quando 
há falta de esclera ou redução de sua densidade, pode-se 
observar a lâmina fosca, com a linha de perfil posterior 
da conjuntiva (5).

O exame da esclera e episclera em animais domésticos 
é mais difícil, pela ausência de esclera exposta, sendo ne-
cessária manipulação do bulbo ocular (11).

As alterações mais frequentemente encontradas são: 
estafiloma, ectasia, tumor, esclerite e episclerite. 

Biomicroscopia da câmara anterior
Para o estudo da câmara anterior, emprega-se o cor-

te óptico, cuja linha do perfil anterior corresponde à face 
posterior da córnea e a linha do perfil posterior corres-
ponde à face anterior da íris. Outro tipo de iluminação 
direta focal usada é o pincel luminoso (de 1 mm x 1 mm), 
focalizado sobre a pupila (5). 

A câmara anterior normal é invisível à luz da lâmpa-
da de fenda, pois é isenta de celularidade ou característi-
cas refletivas (8).

O flare é observado quando há partículas de proteí-
na no humor aquoso, que, ao serem atravessadas por um 
feixe luminoso, mostra um efeito leitoso (fenômeno Tyn-
dall) (8,5).

Também podem ser evidenciadas algumas células 
(inflamatórias, hemáticas, pigmentares, cristalinianas) 
pela iluminação focal (pincel luminoso) ou indireta difu-
sa (campo branco). 

Outras alterações observadas são: hipópio e hifema.

Biomicroscopia da íris
Para o estudo da íris podem ser utilizados vários ti-

pos de iluminação. No corte óptico, a linha de perfil ante-
rior corresponde à camada limitante anterior (parte mais 
superficial) e a do perfil posterior à camada ectodérmica 
(epitélio pigmentário) (5).

Em animais albinos, a exemplo dos coelhos, como 
não há pigmentação da íris, os vasos sanguíneos podem 
ser observados facilmente, o que possibilita diagnosticar 
precocemente congestões vasculares indicativas de enfer-
midades. Em outros animais, geralmente, a pigmentação 
da íris impede a visibilização de tais vasos. Vale salientar 
que uma leve congestão de vasos sanguíneos em coelhos 
muito jovens é normal e, nestes animais, podem ser vi-
sibilizadas terminações vestigiais vasculares protruindo 

para a área pupilar (8). 
As alterações mais comumente observadas são: hete-

rocromia, corectopia, coloboma, edema, hiperemia, ne-
oplasia, congestão, despigmentação, sinéquia, rubeosis 
iridis e ectrópio uveal.

Biomicroscopia do cristalino
Utiliza-se iluminação direta difusa para o estudo 

geral do cristalino. A iluminação focal também é uti-
lizada – o paralelepípedo é empregado para o estudo 
em estereopsia, o corte óptico para o estudo em pro-
fundidade (figura 13) e a especular para os espaços 
subcapsulares (5).

Figura 13 - Desenho esquemático do corte óptico do cristalino. a: cápsula 
anterior, b: linha de disjunção do córtex, c: linha de disjunção do núcleo 
adulto, d: linha de disjunção do núcleo infantil, e: linha de disjunção do 
núcleo fetal. A: espaço subcapsular, B: córtex, C: núcleo adulto, D: núcleo 
infantil, E: núcleo central.

Inicialmente, deve-se analisar a cápsula anterior da 
lente, com auxílio de iluminação direta e indireta, a qual 
é levemente opaca (8).

A biomicroscopia da lente deve ser realizada sob mi-
dríase e deve-se evitar o reflexo tapetal, direcionando o 
feixe luminoso para a região nasal (em braquicefálicos) ou 
para a região não-tapetal da retina, pois este reflexo dificul-
ta a visibilização de detalhes do cristalino (11). 

Dada a espessura da lente canina, é necessário refoca-
lizar constantemente a luz e o microscópio para o exame 
completo (13). 

A lente pode ser examinada tridimensionalmente - a 
linha convexa representa a cápsula anterior, a côncava, a 
cápsula posterior e entre elas, há uma área acinzentada 
que corresponde ao núcleo, córtex e sutura (2).

O exame das imagens de Purkinje-Sanson é de gran-
de importância na avaliação da lente. O foco luminoso 
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é projetado à frente da pupila, obliquamente, de modo 
que exista um ângulo de reflexão da luz. O examinador 
percebe três imagens: a primeira na face anterior da cór-
nea (brilhante e de tamanho proporcional ao estímulo 
luminoso). A segunda imagem corresponde à face ante-
rior do cristalino (opaca e maior que a primeira). Já a ter-
ceira imagem é projetada na face posterior do cristalino 
(brilhante, invertida e muito menor que as anteriores) 
(figura 14). Quando o olho é afácico, faltam a segunda e 
terceira imagens. Se há catarata são formadas apenas a 
primeira e a segunda imagens (figura 15), de acordo com 
o grau de opacidade existente (14).

As doenças mais frequentemente observadas são: 
catarata, ruptura de cápsula, luxação e subluxação da 
lente.

Biomicroscopia do vítreo
Para o exame geral do vítreo preconiza-se o uso da 

iluminação direta difusa. Já a iluminação direta focal 
(corte óptico) é utilizada para o estudo de todo o corpo 
vítreo (5).  

O vítreo frequentemente não pode ser satisfatoria-
mente estudado em todos os animais (13,8), pois apenas 
o primeiro terço do corpo vítreo pode ser examinado 
utilizando-se apenas de iluminação direta (8). O restante 
da estrutura requer o uso da lente de contato a fim de ser 
mais adequadamente avaliado (5,8).

As anormalidades mais frequentemente observa-
das nas espécies domésticas são: persistência da artéria 
hialoidea, persistência do vítreo primário hiperplásico, 
liquefação do corpo vítreo, hialose asteroide, sínquise 
cintilante, opacidade, hemorragia vítrea, membrana ci-
clítica, descolamento do corpo vítreo anterior e posterior 
e vitreosquise.

Biomicroscopia do disco óptico
Para o exame da cabeça do nervo óptico (papila) são 

necessárias lentes acessórias. Inicialmente, a iluminação 
direta difusa é utilizada para visibilização das áreas pa-
pilar e peripapilar. O paralelepípedo pode ser emprega-
do na avaliação do anel neurorretiniano, vasos e escava-
ção da papila. O diagnóstico diferencial entre escavação 
verdadeira e pseudoescavação pode ser estabelecido 
com o uso do corte óptico, pois possibilita avaliar a pro-
fundidade (5).

O uso de uma lente positiva de alta potência dióp-
trica combinada com a lâmpada de fenda possibilita a 
visibilização do fundo de olho. A combinação de uma 
lente de alta potência (+55 D) com lâmpada de fenda 
foi sugerida por El-Bayadi em 1953 e por Rosen em 
1959 (15). A lente de Volk de + 60 D foi descrita na 
literatura em 1985 (16) e a de 90 D em 1986 (17). Desde 
então apareceram outros tipos de lentes semelhantes 
com o objetivo de, em combinação com a lâmpada de 
fenda, possibilitar uma visão estereoscópica do fundo 
ocular (18). 

As alterações mais frequentes do disco óptico são: hi-
poplasia, mielinização, coloboma, edema e hemorragia.

Biomicroscopia da retina
A retina pode ser estudada de maneira global com o 

uso de iluminação direta difusa. Caso seja evidenciada 
alguma lesão, a utilização do corte óptico ou paralelepí-
pedo podem ajudar na localização da lesão no plano reti-

Figura 14 - Aspecto clínico da imagem de Purkinje-Sanson em cão adulto, 
hígido. Observar as três imagens: córnea (seta amarela), cápsula anterior 
da lente (seta verde), cápsula posterior (seta branca). Área acinzentada 
entre as duas cápsulas corresponde ao núcleo adulto (seta preta). Notar, 
ainda, linha tênue entre cápsula posterior e linha de disjunção do núcleo 
adulto, correspondente ao córtex.

Figura 15 - Aspecto clínico da imagem de Purkinje-Sanson em cão 
adulto, portador de catarata diabética intumescente. Observar que são 
formadas apenas duas imagens: córnea (seta amarela) e cápsula anterior. 
Notar ainda, sutura em Y fragmentada.
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niano ou coroideano (5). 
Para visibilização da retina, os braços do microscópio 

e do sistema de iluminação devem estar o mais angulado 
possível, a fim de que as linhas de perfil fiquem mais afas-
tadas uma da outra. Neste caso, a linha de perfil anterior 
corresponde à membrana hialoide posterior e membrana 
limitante interna da retina (pode ser facilmente localizada 
através da focalização de um vaso retiniano). A linha de 
perfil posterior representa o epitélio pigmentário. Quan-
do ocorre aumento da distância entre as linhas, sabe-se 
que a lesão é retiniana. Quando a lesão é na coroide, ocor-
re o contrário - diminuição da distância - por compressão 
da retina (5). 

As principais alterações encontradas são: hemorra-
gia retiniana, exsudato, tortuosidade vascular, neovas-
cularização, coriorretinite, vasculite e descolamento de 
retina.

Considerações finais

A biomicroscopia com lâmpada de fenda é um método 
de exame oftálmico que nos últimos anos vem se popu-
larizando e ratificando sua importância como ferramenta 
diagnóstica na oftalmologia veterinária. 

O uso da lâmpada de fenda, pelo comportamento in-
trínseco das espécies domésticas, demanda domínio da 
técnica e conhecimento do mecanismo de funcionamento 
do biomicroscópio. Assim, consegue-se realizar o exame 
com rapidez e, na maioria das vezes, sem necessidade de 
sedação do paciente.
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