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1. RESUMO 

 

A conjuntiva é um importante anexo ocular devido à proximidade direta com as 

demais estruturas oculares, participando ativamente na dinâmica do filme lacrimal, 

na imunologia e proteção do bulbo ocular, movimentação ocular e na cicatrização 

corneal. Por esta razão, o presente estudo tem como finalidade analisar através da 

histologia, a conjuntiva bulbar esquerda e direita de ovinos saudáveis, visando 

analisar a morfologia, aspectos e tipos celulares conjuntivais, visto que na literatura 

científica, tais dados são parcos nesta espécie. Para tanto, serão utilizados 24 

ovinos, machos e fêmeas, adultos, sem alterações oculares aparentes, provenientes 

do Hospital Veterinário da Universidade de Franca (UNIFRAN). Com o animal em 

estação, a superfície ocular será dessensibilizada com colírio à base de 

proximetacaína a 0,5% e com auxílio de tesoura e pinça hemostática, será coletado 

um fragmento de 3 a 5 mm da conjuntiva bulbar esquerda e direita. Os fragmentos 

conjuntivais serão dispostos em tiras de papel filtro e mantidos em frascos coletores 

individuais, embebidos em formalina tamponada. Após, serão processados por 

método habitual, desidratadas, diafanizadas e emblocadas em parafina histológica. 

Ato contínuo, os cortes das amostras serão efetuados com 4 mm de espessura e 

corados pela técnica de hematoxilina e eosina. A leitura das lâminas histológicas 

será realizada em microscópio óptico e as imagens captadas por sistema digital, 

para posterior análise dos resultados. 
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2. INTRODUÇÃO 

A conjuntiva é uma membrana fina e transparente que recobre a face interna das 

pálpebras, a porção interna e externa da terceira pálpebra e a esclera, sendo que o 

espaço por ela delineado é caracterizado pelo saco conjuntival (MAGGS, MILLER, 

OFRI, 2013). A conjuntiva bulbar, que recobre a esclera, confere dados 

importantíssimos da integridade da superfície ocular, devido ao íntimo contato com 

as estruturas intra e extraoculares, auxiliando no diagnóstico diferencial de 

conjuntivite, abcesso, úlcera corneana em progressão e neoplasia (LIMA et al., 

2005). Assim, a excisão do tecido conjuntival auxilia no diagnóstico de afecções 

oculares e, em casos de neoplasias, é utilizada como terapêutica (LIMA et al., 2005). 

Neste sentido, há diversas técnicas para colheita conjuntival, sem a necessidade de 



anestesia geral, como esfoliação, abrasão, aspiração, impressão e biópsia 

histológica, sendo esta última a que oferece resultados mais fidedignos (BORGES et 

al., 2012). 

O exame histológico da conjuntiva bulbar é realizado perante exérese de um 

pequeno fragmento deste tecido, com auxílio de tesoura cirúrgica delicada, após 

instilação tópica de uma gota de colírio anestésico. As amostras devem ser 

processadas histologicamente seguindo, técnica clássica. Posteriormente são 

avaliadas em microscópio de campo claro para definição dos aspectos morfológicos 

celulares e possíveis definições de diagnósticos de afecções neste tecido (MAGGS, 

MILLER, OFRI, 2013).  

 

3. OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar, por meio da técnica histológica 

convencional, a conjuntiva bulbar de ovinos, machos e fêmeas saudáveis, visando 

analisar a morfologia, aspectos e tipos celulares conjuntivais, visto que na literatura 

científica, tais dados são parcos nesta espécie animal. 

 

4. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

A atual pesquisa foi aprovada pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA) da Universidade de Franca (UNIFRAN), processo número 030/15. Serão 

utilizados 24 ovinos da raça Santa Inês, saudáveis, adultos, machos e fêmeas, 

provenientes do Hospital Veterinário da Universidade de Franca. Previamente ao 

estudo, todos os animais serão submetidos por rigorosa avaliação oftalmológica 

para confirmar a ausência de alterações oculares.  

 Com os animais em estação e contidos fisicamente, a superfície ocular dos 

olhos direitos e esquerdos de todos os ovinos será dessensibilizada com colírio à 

base de proximetacaína a 0,5%. Ato contínuo com auxílio de tesoura e pinça 

hemostática cirúrgica delicada, será coletado um pequeno fragmento de 3 a 5 mm 

da conjuntiva bulbar, na posição de 1 hora de um relógio. O fragmento será disposto 

em tira de papel filtro com poros de 0,22 μ, em formato retangular 1x1 cm. As 

amostras serão dispostas e mantidas em frasco coletor universal individual 

embebido em formalina tamponada. Após, serão processadas por método habitual, 

desidratadas, diafanizadas e emblocadas em parafina histológica (CARSON; 



HLADIK, 2009). Posteriormente, os cortes das amostras serão efetuados com 4 mm 

de espessura e corados pela técnica de Hematoxilina e Eosina (HE) (CARSON; 

HLADIK, 2009).  

Realizar-se-á leitura com auxílio de microscopia óptica e as imagens captadas 

por sistema de captura digital para posterior análise dos dados obtidos. 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados serão verificados estatisticamente por análise de variância 

simples (ANOVA One-Way) para experimentos inteiramente aleatorizados, com 

cálculo da estatística F e de seu respectivo “P-value”. Nos casos em que p≤0,05, as 

médias de tratamento serão comparadas pelo método de Tukey, com o cálculo da 

diferença mínima significativa para α = 0,05, com a utilização do programa Graphpad 

Prism 5.0®. 
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