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1. RESUMO 

A lágrima, juntamente com o humor aquoso, fornece nutrientes, proteínas e lipídeos 

para a superfície ocular, mantendo-a lisa para a refração da luz para a retina, além 

de limitar os efeitos da evaporação e favorecer a umidificação, lubrificação e 

homeostase do epitélio corneano. É constituída por três camadas distintas: lipídica, 

aquosa e mucosa e nesse sentido, a redução na quantidade e na qualidade lacrimal 

podem causar desestabilização do filme lacrimal e gerar aumento na sua 

evaporação, contribuindo para o surgimento ou agravamento de doenças oculares. 

Neste contexto, há perdas econômicas importantes em ovinos de produção quando 

há debilidades oftálmicas, mas poucos são os estudos e avaliações nessa 

especialidade, por isso a necessidade de averiguar novos métodos de diagnósticos 

alternativos para as enfermidades oftálmicas. Deste modo, o objetivo do presente 

estudo será verificar se há correlação entre o teste lacrimal de Schimer (quantitativo) 

e o teste da cristalização da lágrima (qualitativo) em ovinos saudáveis.  

Palavras-chave: oftalmologia veterinária, pequeno ruminante, teste da samambaia 

 

2. INTRODUÇÃO 

A lágrima é constituída por três camadas distintas: lipídica (mais externa), 

aquosa (intermediária) e mucosa (mais interna) (GIULIANO; MOORE, 2007). A 

qualidade e quantidade lacrimal estão diretamente relacionadas com a produção 

normal dessas camadas, motilidade ocular e a integridade anatômica e funcional das 

pálpebras (ROSA, 2011). O teste lacrimal de Schirmer mensura a produção basal e 

reflexa da lágrima, sem a aplicação prévia de soluções tópicas como anestésico 

(VERBOVEN et al., 2014) e o teste da cristalização avalia a qualidade lacrimal por 

meio da avalição microscópica desta (ROLANDO et al., 1984). Deste modo, tais 

testes complementares são imprescindíveis no diagnóstico de enfermidades 

oftalmológicas que acometem os animais domésticos, incluindo os ovinos (RIBEIRO 

et al., 2010); no entanto, não há descrições científicas descrevendo a correlação 

entre os dois testes nesta espécie animal.  

 

3. OBJETIVOS 

Considerando as diversas doenças oculares causadas por alterações 

lacrimais e que a criação de ovinos representa crescente demanda no mercado 



nacional e internacional, o objetivo do presente estudo é verificar a correlação entre 

a quantidade e qualidade da lágrima pelos testes de Schirmer e cristalização, 

respectivamente em ovinos saudáveis.  

 

4. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

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

Universidade de Franca (processo 030/15). Serão utilizados 20 ovinos da raça santa 

Inês, saudáveis, jovens e adultos, machos e fêmeas, provenientes do Hospital 

Veterinário da Universidade de Franca. Após contenção física será inserido no saco 

conjuntival, no terço médio da pálpebra inferior, uma tira de papel filtro milimetrada 

estéril comercial (Tear Flo™ Diagnostic Test Strips®), durante 60 segundos, para 

realização do teste da Schirmer. Posteriormente, para a execução do teste de 

cristalização, será coletada lágrima de todos os animais, no saco conjuntival 

esquerdo e direito com o auxílio de tubo capilar de vidro. Em uma lâmina para 

microscopia será realizado dois círculos de aproximadamente 3 cm de diâmetro, 

com auxílio de uma caneta de retroprojetor. Ato contínuo, uma gota do filme lacrimal 

será depositada no centro de cada círculo. Decorridos 10 minutos da coleta, após a 

secagem da lágrima, as lâminas serão colocadas no microscópio biológico binocular 

e as imagens captadas por sistema de captura digital. Posteriormente, será 

realizada a leitura das imagens por quatro diferentes avaliadores, seguindo critérios 

estabelecidos por Rolando et al. (1984).  

A formação de cristais ocorrerá a partir de componentes da lágrima que se 

estruturam em formatos variados, similares a forma de folhas de samambaia. Tais 

cristais serão avaliados quanto à forma e classificados de acordo com a presença e 

a exuberância das ramificações em formato de folhas (FELDBERG et al., 2008). 

 

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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