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PARÂMETROS OFTÁLMICOS EM CACHORRO-DO-MATO (Cerdocyon thous, 
Linnaeus, 1766)

RESUMO – Cachorros-do-mato (Cerdocyon thous) figuram entre os animais 
selvagens mais assistidos em centros de reabilitação, tornando imperioso 
ampliarem-se conhecimentos sobre parâmetros morfofisiológicos próprios à espécie. 
Na presente pesquisa, avaliaram-se as condições oftálmicas de 16 cachorros do 
mato (n=32 olhos). No estudo clínico, avaliaram-se oito indivíduos, sob contenção 
química, à teste lacrimal de Schirmer I (TLS I), à tonometria digital de aplanação 
(PIO), à microscopia especular de não contato (espessura corneal, densidade, área 
e hexagonalidade celulares endoteliais corneais), à ultrassonografia em modos A e 
B (biometria, notadamente o diâmetro axial, a profundidade das câmaras anterior e 
vítrea, e a espessura da lente) e à eletrorretinografia (amplitudes e tempos implícitos 
de ondas a e b, nas fases escotóptica e fotóptica). Córneas, colhidas post mortem, 
de outros oito animais, foram avaliadas à histologia, quanto às espessuras da 
córnea e do epitélio, e aos parâmetros de birrefringência (que informam sobre 
agregação e orientação) de fibras lamelares colágenas estromais, empregando-se 
morfometria, luz polarizada e “software” de análise de imagens. Parâmetros de 
birrefringência foram quantificados como níveis de cinza médio (GA). Em relação ao 
TLS I e a PIO, verificaram-se valores médios de 13,37±0,94 mm e 10,43±0,96 
mmHg, respectivamente. A espessura corneal média foi de 0,53±0,01mm. 
Relativamente às células endoteliais corneais, os valores médios de densidade e de 
área foram, respectivamente, de 2.850,38±137,28 cell/mm2 e de 389,00±0,17 µm2. O 
valor médio de hexagonalidade foi 60,06±4,66 %. Em relação à biometria, 
verificaram-se valores de 15,93±0,28 mm para diâmetro axial, de 3,29±0,14 mm para 
profundidade de câmara anterior, de 6,02±0,11 mm para espessura da lente e de 
6,61±0,21 mm para profundidade da câmara vítrea. À eletrorretinografia, na fase 
escotóptica de baixa amplitude, os valores médios de amplitude e de tempo implícito 
da onda b (adaptação de 20 min) foram 87,33±5,36 µV e 73,10±1,12 ms, 
respectivamente. Na fase escotóptica de alta amplitude, os valores médios de 
amplitude e de tempo implícito da onda a foram 56,67±9,13 µV e 13,13±0,93 ms, 
respectivamente. Em relação à onda b, os valores de amplitude e de tempo implícito 
foram 238,70±15,10 µV e 42,70±3,99 ms, respectivamente. Na fase fotóptica, os 
valores referentes à amplitude e ao tempo implícito da onda b, para cones, foram 
48,67±6,17 µV e 22,47±1,81 ms, respectivamente. Quanto ao cone “flicker”, os 
valores de amplitude e de tempo implícito da onda b foram 22,67±1,76 µV e 
22,93±0,68 ms, respectivamente.  Na histologia, as espessuras da córnea e do 
epitélio corneal foram 0,54±0,04 mm e 60,0±30,0 µm, respectivamente. À 
microscopia de luz polarizada, observou-se estroma corneal com fibras colágenas 
onduladas, de brilho heterogêneo e dispostas direções espaciais preferenciais. O 
valor médio de GA foi de 121,35±0,07AU. De acordo com os resultados obtidos, 
admite-se serem equivocadas as extrapolações dos parâmetros estabelecidos para 
espécies domésticas, relativamente à espécie Cerdocyon thous. Reforça-se, 
portanto, a importância do conhecimento de parâmetros morfofisiológicos das 
diversas espécies de animais selvagens a fim de se subsidiarem procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos adequados. 
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OPHTHALMIC PARAMETERS IN CRAB-EATING FOX (Cerdocyon thous, 
Linnaeus, 1766) 

ABSTRACT – Crab-eating foxes (Cerdocyon thous) are one of the wild 
animals most attended in rehabilitation centers, making it imperative to extend 
current knowledge of morphophysiological parameters specific to the species. This 
study assessed the ophthalmic conditions of 16 crab-eating foxes (n=32 eyes). Eight 
individuals were clinically assessed, under chemical restraint, by the Schirmer tear 
test I (STT I), digital applanation tonometry (IOP), non-contact specular microscopy 
(corneal thickness, density, area and corneal endothelial cell hexagonality), 
ultrasound in A and B modes (biometrics, particularly axial diameter, anterior and 
vitreous chamber depths and lens thickness) and electroretinography (amplitudes 
and implicit times of a- and b-waves, in scotopic and photopic phases). Corneas, 
collected post mortem from another eight individuals, were evaluated histologically to 
determine cornea and epithelium thickness and the birefringence parameters (data 
regarding aggregation and orientation) of lamellar collagenous stromal fibers, using 
morphometry, polarized light and image analysis software. Birefringence parameters 
were quantified as gray average (GA) values. Regarding the STT I and IOP, mean 
values of 13.37±0.94 mm and 10.43±0.96 mmHg were respectively verified. The 
mean corneal thickness was 0.53±0.01 mm. The mean density and area values of 
corneal endothelial cells were respectively 2850.38±137.28 cell/mm2 and 
389.00±0.17 μm2. The mean value for hexagonality was 60.06±4.66 %. Concerning 
biometrics, the following mean values were verified: axial diameter, 15.93±0.28 mm; 
anterior chamber depth, 3.29±0.14 mm; vitreous chamber depth, 6.61±0.21 mm; and 
lens thickness, 6.02±0.11 mm. Electroretinography in the low amplitude scotopic 
phase showed values for mean amplitude and b-wave implicit time (20 min 
adaptation) of 87.33±5.36 µV and 73.10±1.12 ms, respectively. In the high amplitude 
scotopic phase, the mean amplitude value and a-wave implicit time were 56.67±9.13 
µV and 13.13±0.93 ms, respectively. Regarding the b-wave, the mean amplitude and 
implicit time were 238.70±15.10 µV and 42.70±3.99 ms, respectively. In the photopic 
stage, the mean values for amplitude and b-wave implicit time for cones were 
48.67±6.17 µV and 22.47±1.81 ms, respectively. Regarding cone “flicker”, the 
amplitude and b-wave implicit time were 22.67±1.76 µV and 22.93±0.68 ms, 
respectively. In the histologically the mean values for cornea and corneal epithelium 
thickness were 0.54±0.04 mm and 60.0±30.0 µm, respectively. Under polarized light 
microscopy, corneal stroma with undulated collagen fibers, heterogeneous 
brightness and preferential spatial directions were observed. The mean GA value 
was 121.35±0.07AU. According to the results obtained, it is possible to conclude that 
it is not adequate to shift data of one species to another, especially in exotic animals. 
This reinforces the importance of knowledge of morphophysiological parameters of 
the various wildlife species in order to improve diagnostic procedures and effective 
treatments. 

Keywords: crab-eating fox, cornea, echobiometry, electroretinography, intraocular 
pressure and the Schirmer tear test 
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1 INTRODUÇÃO 

Cachorros-do-mato habitam quase todo o território nacional. Embora não 

seja considerada espécie em extinção (PORTARIA No - 444, DE 17 DE 

DEZEMBRO DE 2014, Diário Oficial da União), e em condição pouco 

preocupante (“International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List of 

Threatened Species”) está constantemente ameaçada por ações antrópicas 

(MARTINS; ALBERTS; FREI, 2004; PRADA, 2004; CASELLA et al., 2006; 

PEREIRA; ANDRADE, 2006; TUMELEIRO et al., 2006; CUNHA et al., 2010; 

SANTOS; BAGER, 2012; BEISIEGEL et al., 2013). Importante ressaltar que 

indivíduos da espécie figuram entre os animais selvagens mais assistidos em 

centros de reabilitação (MORITA, 2009). Por essa razão, conhecerem-se seus 

parâmetros morfofisiológicos, a fim de se subsidiarem procedimentos 

diagnósticos e terapêuticos adequados, têm sido cada vez mais necessário.  

Em relação às condições oftálmicas, pouco se conhece sobre a 

morfologia e a fisiologia oculares de Cerdocyon thous. Oriá et al. (2011) 

avaliaram valores de Teste lacrimal de Schirmer I (TLS I) e de pressão 

intraocular (PIO), todavia, até o presente, dados quanto à morfologia da córnea, 

notadamente do estroma e do endotélio, não foram encontrados na literatura 

compulsada. Desconhecem-se valores referentes à biometria ocular e à 

eletrofisiologia retiniana (ERG), bem como a incidência de doenças oftálmicas 

que podem acometer a espécie. Concebeu-se, por essa razão, a presente 

pesquisa, em que se buscaram informações práticas, relativamente à produção 

lacrimal, à PIO, às condições corneais (in vivo, por microscopia especular de não 

contato e ex vivo, por morfometria e luz polarizada), à biometria ocular e ao 

ERG. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
 
2.1 Cachorro-do-mato (Cerdocyon thous, Linnaeus, 1766)     
 
 

O cachorro do mato pertence à família Canidae e ao gênero Cerdocyon. O 

nome deriva da junção das palavras gregas kerdo, que significa raposa, e cyon, 

que significa cachorro. O restritivo específico que o identifica no gênero, ou seja, 

thous, significa chacal (BERTA, 1982; SHELDON, 1992).  

Os indivíduos da espécie Cerdocyon thous são de porte médio. Os 

adultos pesam entre 5 e 8 kg. Medem, aproximadamente, 65 cm em 

comprimento da cabeça à cauda, que possui 30 cm. Comumente, os indivíduos 

apresentam pelagem preta amarronzada nas costas, e marrom avermelhada na 

face, nas orelhas e nas pernas (BERTA, 1982; COURTENAY; MAFFEI, 2004). 

Cachorros do mato são encontrados em muitos países da América Latina. 

Ocorrem na Colômbia, no Paraguai, no Uruguai (SHELDON, 1992; EISENBERG; 

REDFORD, 1999) e na Bolívia. Há registros no Suriname e no Panamá 

(BEISEIGEL et al., 2013). No Brasil, eles representam uma das seis espécies de 

canídeos selvagens que habitam quase todo o território nacional (BRASIL, 2003; 

BEISEIGEL et al., 2013). Podem ser encontrados em florestas densas e abertas, 

ocorrendo nos biomas cerrado, caatinga, mata atlântica, pampas, pantanal e 

floresta amazônica (BEISEIGEL et al., 2013). 

Cachorros do mato podem viver sozinhos, em pares (durante a época de 

acasalamento) ou em pequenos grupos (fêmeas e filhotes), ocupando áreas de 

aproximadamente 0,6 a 0,9 km2 por animal (EISENBERG; REDFORD, 1999). O 

tempo gestacional varia de 52 a 59 dias e o intervalo entre duas gestações é de 

seis meses. Nascem de três a seis filhotes por ninhada, com 120 a 160 gramas 

de peso cada. A prole é cuidada e alimentada pelo casal, até que os filhotes 

atinjam cerca de seis meses de idade. Começam a se alimentar com sólidos a 

partir dos 30 dias de vida (BERTA, 1982). São animais de hábito noturno, 

classificados como onívoros oportunistas e se alimentam de frutos, de aves, de 

pequenos mamíferos, de insetos, de crustáceos, de ovos, de anfíbios e de 
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carcaças (BERTA, 1982; MORELLATO, 1992; SHELDON, 1992; COURTENAY; 

MAFFEI, 2004; BUENO; MOTTA-JUNIOR, 2004; BEISIEGEL et al., 2013). 

A população de cachorros do mato, à similitude de outros canídeos 

selvagens, está sendo afetada por ações antrópicas (BEISIEGEL et al., 2013). A 

destruição indiscriminada de áreas de vegetação natural, as atividades de 

mineração, a flutuação comercial, a transformação de terras em pastos e em 

fazendas e a queima do solo para a agricultura constituem os principais eventos 

responsáveis por sua diminuição populacional. Ademais, atropelamentos, caça 

(MARTINS; ALBERTS; FREI, 2004; BEISEIGEL et al., 2013) e enfermidades 

decorrentes do contato com outros animais, como cinomose (MEGID et al., 

2009), raiva (CARNIELI et al., 2009)  e  leishmaniose (JUSI et al., 2011), 

representam ameaça iminente à sua sobrevivência.  

 A criação de canídeos selvagens, em cativeiro, vem sendo empregada 

para a preservação das espécies, ainda porque a sua manutenção se constitui 

importante reserva genética, adjunto ao oferecimento de condições para a 

consecução de pesquisas visando à sua proteção. Não obstante, o contingente 

maior de indivíduos em cativeiro pode levar ao aparecimento de enfermidades, 

como resultado de manejo inadequado, seja pela restrição física, pelo estresse 

ou pelo baixo enriquecimento ambiental a que são submetidos (GASPARINI; 

DUARTE; NUNES; 1997).  

É consenso que o saber gerado a partir de estudos especie-específicos é 

importante, para a correta abordagem diagnóstica e terapêutica frente às 

diferentes afecções, incluindo-se as oftálmicas. Cabe ressaltar que variações, 

em parâmetros oftálmicos, são comuns entre espécies (OFRI et al., 2001; 

MARTINS et al., 2007; MONTIANI-FERREIRA et al., 2008) e que, nem sempre, 

extrapolações de dados de uma espécie para outra são oportunas, notadamente 

em se tratando de animais selvagens. Poucos estudos referentes aos 

parâmetros e às alterações oftálmicas em canídeos selvagens, da espécie 

Cerdocyon thous, mantidos ou não em cativeiro, foram realizados (ORIÁ et al, 

2011). 
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2.2 Filme lacrimal e teste lacrimal de Schirmer (TLS)      
 

 

O filme lacrimal é composto pelas camadas lipídica, aquosa e mucosa. A 

camada lipídica, produzida pelas glândulas de Meibômio, atua como surfactante 

e impede a evaporação da lágrima (FRAZNCO, 2012; DAVIDSON; KUONEN, 

2004). A camada aquosa, produzida pelas glândulas lacrimal e acessória, 

responde pela lubrificação, nutrição e proteção da superfície ocular, face à 

presença de imunoglobulinas. Ademais, ela contém mucina solúvel, aumentando 

a distribuição e a viscosidade do filme lacrimal (DAVIDSON; KUONEN, 2004). A 

sua produção é regida pelo sistema nervoso autônomo (simpático e 

parassimpático) e por condições hormonais (estrógenos e andrógenos). A 

camada de mucina lubrifica e protege a superfície ocular, além de favorecer a 

adesão do filme lacrimal ao epitélio da córnea. A mucina é produzida pelas 

células caliciformes da conjuntiva, com contribuição dos epitélios corneal e 

conjuntival (DAVIDSON; KUONEN, 2004). O filme lacrimal está anatômica e 

fisiologicamente ligado à córnea. Desordens relativas ao desequilíbrio da sua 

composição e ao seu quantitativo suscitam degradação corneal (DAVIDSON; 

KUONEN, 2004; OLLIVIER et al., 2007).    

O TLS é o procedimento padrão para se quantificar a porção aquosa da 

lágrima, podendo ser realizado de duas maneiras: sem colírio anestésico (TLS I) 

ou após o seu uso (TL II). O TLS I possibilita que se avalie a produção basal e a 

reflexa da lágrima. Com o TLS II avalia-se, exclusivamente, a produção de 

lágrima basal (SAITO; KOTANI, 2001; OLLIVIER et al., 2007; FEATHERSTONE; 

HEINRICH, 2013).  

Condições fisiológicas e de anormalidade podem interferir na produção da 

lágrima. O ritmo circadiano (PICCIONE et al., 2009; GIANNETTO; PICCIONE; 

GIUDICE, 2009), a idade (BROADWATER et al., 2010; SILVA et al., 2013), os 

fármacos  anestésicos (SLATTER; BLOGG, 1978; DODAM; BRANSON; 

MARTIN, 1998; SHEPARD et al.; 2011), as doenças sistêmicas (CULLEN et al., 

2005; WILLIAMS et al., 2007; ALMEIDA et al., 2009), o ambiente e as 

enfermidades oculares têm sido imputados como os mais significativos (BEECH 

et al., 2003; MARGADANT et al., 2003; HARTLEY; WILLIAMS; ADAMS, 2006). 

Ocorrem, também, variações relacionadas às espécies, tais como cães 
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domésticos (SAITO; KOTANI, 2001; OLLIVIER; PLUMMER; BARRIE, 2007; 

WIESER; TICHY; NELL, 2013; KOBASHIGAWA et al., 2015), gatos 

(MARGADANT et al., 2003; WIESER; TICHY; NELL, 2013; SEBBAG; KASS; 

MAGGS, 2015), cavalos (WIESER; TICHY; NELL, 2013), bovinos (WIESER; 

TICHY; NELL, 2013),  bezerros (TOFFLEMIRE et al., 2015), porcos 

(TRBOLOVA; GHAFFARI, 2012), lhamas (Lama glama) (TRBOLOVA; 

GIONFRIDDO; GHAFFRI, 2012), cobaios (TROST; SKALICKY; NELL, 2007; 

WIESER; TICHY; NELL, 2013), cervídeos (MARTINS et al., 2007; CRIVELARO, 

2014), jacarés (Caiman latirostris) (ORIÁ et al., 2015), chinchilas (LIMA et al., 

2010), furões (MONTIANI-FEREIRA; MATTOS; ABIL RUSS, 2006), capivaras 

(Hydrochaeris hydrochaeris) (MONTIANI-FEREIRA et al., 2008), pacas 

(Cuniculus paca) (SILVEIRA, 2014), cães de pradaria norte-americanos 

(Cynomys ludovicianus) (MEEKINS; ESHAR; RANKIN, 2015), coalas 

(Phascolarctus cinereus) (GRUNDON et al., 2011) e aves de rapina 

(BECKWITH-COHEN et al., 2015). Os valores de normalidade de TLS 

permanecem, todavia, inexplorados em muitas das espécies de vida livre (OFRI 

et al., 2001).  

 

 

2.3 Pressão intraocular (PIO) e tonometria digital de aplanação 
 
 

A manutenção da PIO, em níveis normais, decorre do equilíbrio entre a 

produção e a drenagem do humor aquoso (GELATT; BROOKS, 1999). O humor 

aquoso é um fluido transparente, que banha as câmaras posterior e anterior do 

olho. Seu aspecto incolor e sua baixa viscosidade decorrem, principalmente, da 

alta concentração de água e do pouco contingente proteico (GELATT; BROOKS, 

1999; McLAREN, 2009). Ele é o responsável pela nutrição e pela remoção de 

metabólitos corneais e lenticulares, ambos avasculares. É formado a partir do 

sangue, por ultrafiltração, e secretado ativamente pelo epitélio do corpo ciliar 

(MACKNIGHT et al., 2000; GELATT; BROOKS, 1999; McLAREN, 2009). A 

drenagem se dá por duas vias: ângulo irido-corneal (via convencional) (GELATT; 

BROOKS, 1999); e rota úveo-escleral, (via não convencional), envolvendo a íris, 

o corpo ciliar e a coroide (GELATT; BROOKS, 1999; McLAREN, 2009).  
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A PIO sofre variações do ritmo circadiano (SOLE et al., 2007; PICCIONE 

et al., 2010; MARTÍN-SUAREZ et al., 2014), da pressão arterial sistêmica, da 

posição dos olhos, das pálpebras e da cabeça, da flexão de pescoço, do padrão 

respiratório, e da atividade física, além de outros fatores, como a espessura 

corneal (KOMÁROMY et al., 2006; SIT, 2014). Parece, contudo, não sofrer 

influência de variações de peso, de idade ou de gênero (OFRI; HORWITZ; 

KASS, 1998a; KOMÁROMY et al., 2006; SOLE et al., 2007; MONTIANI- 

FERREIRA et al., 2008; PEREIRA et al., 2011).  

A tonometria digital de aplanação consiste em método rápido, não 

invasivo e confiável, para a avaliação da PIO (GELATT; MacKAY, 1998; 

FEATHERSTONE; HEINRICH, 2013). Baseia-se na força necessária para 

aplanar uma área constante da córnea. Empregada na avaliação oftálmica 

rotineira, ela proporciona precisão diagnóstica. Permite, ainda, o monitoramento 

pressórico em protocolos terapêuticos (FEATHERSTONE; HEINRICH, 2013). 

Entretanto, para que a avaliação da PIO possa oferecer confiabilidade, seus 

níveis de normalidade devem ser conhecidos (OFRI; HORWITZ; KASS, 1998a). 

 Valores de PIO foram estudados em diversas espécies, tais como cães 

domésticos (GELATT; MacKAY, 1998), gatos (PASSAGLIA et al., 2004; SOLE et 

al., 2007), vacas (PASSAGLIA et al., 2004), cavalos (KNOLLINGER et al., 2005), 

ovelhas (PASSAGLIA et al., 2004), jacarés (Caiman yacare) (RUIZ et al., 2015), 

lhamas e alpacas (Lama glama e Lama pacos) (NUHSBAUM et al., 2000), 

capivaras (Hydrochaeris hydrochaeris) (MONTIANI-FERREIRA et al., 2008), 

pacas (Cuniculus paca) (SILVEIRA, 2014), cervídeos (MARTINS et al., 2007, 

CRIVELARO, 2014), pinguins (Spheniscus dermersus) (GONZALEZ-ALONSO-

ALEGRE et al., 2015) e em castores canadenses (Castor canadensis) (CULLEN, 

2003), havendo considerável diferença  entre elas (FEATHERSTONE; 

HEINRICH, 2013).  

 
 
2.4 Córnea 
 
 

A córnea é uma estrutura convexa, resistente, transparente, anisotrópica e 

refrativa (MAURICE, 1957; MEEK; KNUPP 2015). Tais características se devem, 
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principalmente, à presença de um estroma altamente especializado e 

estruturado (MAURICE, 1957; CRAIG; PARRY, 1981; MASSOUDI; MALECAZE; 

GALIACY, 2015). O epitélio e o endotélio são corresponsáveis pela manutenção 

da transparência corneal, funcionando como barreiras seletivas à entrada de 

fluídos no estroma (QAZI et al., 2010).   

 

 

2.4.1 Estroma  
 
 

Em vertebrados, o estroma representa, aproximadamente, 90% da 

espessura corneal. Trata-se de matriz extracelular formada predominantemente 

por colágeno tipo I (HO et al., 2014; HALON et al., 2015; MASSOUDI; 

MALECAZE; GALIACY, 2015; MEEK; KNUPP, 2015). Moléculas de colágeno I 

associam-se às de colágeno V formando fibrilas heterotípicas com periodicidade 

de 65 nm (BIRK et al., 1988; MALIK et al., 1992; MASSOUDI; MALECAZE; 

GALIACY, 2015). Os colágenos fibrilares estromais corneais, uma vez 

sintetizados, formam fibras supraorganizadas, com espaçamento lateral regular 

e diâmetro de, aproximadamente, 31 nm (MICHELLACCI, 2003; DOUGHTY; 

BERGMANSON, 2004). O arranjo regular e uniforme das fibras colágenas 

constitui a base física da transparência corneal (MAURICE, 1957; GOLDMAN et 

al., 1968; CHAKRAVARTI et al., 1998). Centenas de camadas de fibras 

colágenas, com espessura variando entre 1,5 e 2,5 μm, formam as lamelas 

estromais (JARONSKI; KASPRZAK, 2003; LOUIS-DORR et al., 2004).  

 As lamelas estromais conferem propriedades ópticas e biomecânicas à 

córnea. O quantitativo de fibras colágenas, bem como a orientação das lamelas, 

variam entre as diferentes classes de vertebrados. Peixes cartilaginosos 

apresentam fibras orientadas de forma perpendicular/ortogonal, em relação às 

adjacentes, seguindo padrão rotacional por toda a espessura do estroma 

(WINKLER et al., 2015).  Em mamíferos, as fibras colágenas se organizam em 

fitas ramificadas, que formam ângulos sem padrão ortogonal/rotacional. Elas se 

orientam em uma direção preferencial, e formam diferentes ângulos entre 

lamelas adjacentes (MAURICE, 1957; HALON et al., 2015; MEEK; KNUPP, 

2015). O ângulo, a direção e o grau de agregação das fibras, em mamíferos, 
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todavia, variam entre as espécies e respondem pelas diferenças em poder 

refrativo e em acuidade visual (WINKLER et al., 2015). 

Características inerentes ao arranjo lamelar estromal corneal podem ser 

estudadas com base em fenômenos ópticos decorrentes da interação das fibras 

colágenas com ondas eletromagnéticas, uma vez que, tanto a córnea quanto o 

colágeno, são cristais uniaxiais birrefringentes capazes de alterar o estado de 

polarização da luz, que, por sua vez, é dependente do índice de refração. 

Quando a luz polarizada incide sobre a estrutura birrefringente, ela se divide em 

duas frentes de onda, que permeiam o tecido anisotrópico com velocidades 

diferentes (WIED, 1966; BENNET, 1967; KIM et al., 2000; SILVA et al., 2006; 

ALDROVANI; GUARALDO; VIDAL, 2007; VIDAL; MELLO, 2010). A diferença 

entre as velocidades das ondas informam sobre o caminho óptico da luz e, 

microscopicamente, se manifesta por brilho, cuja intensidade pode ser 

quantificada através de medidas de retardo óptico (com compensadores de fase) 

ou de níveis de cinza médio (com “softwares” para análise de imagens) (VIDAL; 

MELLO, 2010). A intensidade do brilho ou os padrões de birrefringência mantém 

relação com o estado de agregação, a direção espacial, o grau de paralelismo e 

a cristalinidade das fibras colágenas corneais, (ALDROVANI; GUARALDO; 

VIDAL, 2007; VIDAL; MELLO, 2010). Tratamentos matemáticos baseados em 

frequência de domínios espectrais espaciais, tal como o “Fast Fourier Transform” 

(FFT) complementam estudos em birrefringência, visando-se a estabelecer 

variações na periodicidade e no ordenamento das fibras colágenas (VIDAL; 

MELLO, 2010). 

 

 

2.4.2 Endotélio e microscopia especular de não contato 
 
 

O endotélio corneal contribui para a manutenção das características 

estromais corneais. Ele é composto por camada única de células poligonais. A 

deturgecência e a transparência corneais dependem da sua integridade, assim 

como da sua atividade metabólica (BONANNO, 2003; JOYCE, 2003; PIPI; 

GONÇALVES, 2009), que decorre de mecanismos ativos reguladores da 

concentração de íons no estroma (TUFT; COSTER, 1990; BONANNO, 2003).  
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As macromoléculas, presentes no estroma, são hidrofílicas e favorecem influxo 

de água, podendo ensejar perda de transparência. A ação metabólica do 

endotélio impede a hidratação, mantendo, consequentemente, o poder refrativo 

da córnea (BONANNO, 2003; JOYCE, 2003).   

Acredita-se que a proliferação e a replicação celulares no endotélio 

cessam após a sua formação (JOYCE, 2003). Alterações endoteliais geram 

edema, perda de transparência e disfunções visuais (BONANNO, 2003).  

Modificações no formato e na densidade de células do endotélio corneal 

ocorrem sob certas condições, como nas distrofias corneais, no ceratocone, no 

glaucoma, nas uveítes, nas doenças sistêmicas, no trauma, nas facectomias e 

nas ceratoplastias (JOYCE, 2003; PIGATTO et al., 2008; LAUS et al., 2009; 

TEIXEIRA; BARROS; BARROS, 2009).  

O envelhecimento resulta em perda gradual da celularidade e no aumento 

na área celular (STURROCK; SHERRARD; RICE, 1978; JOYCE, 2003; 

RODRIGUES et al., 2006; McCAREY; EDELHAUSER; LYNN, 2008; FRANZEM 

et al. 2010). A pouca capacidade proliferativa das células do endotélio é 

compensada, quando em situações de perda celular, com o alargamento e a 

migração de células adjacentes, visando a cobrir áreas desnudas (JOYCE, 2003; 

McCAREY; EDELHAUSER; LYNN, 2008; FRANZEM et al., 2010). Podem 

ocorrer alterações quanto ao tamanho celular (polimegatismo) e quanto à forma 

(polimorfismo), com perda de hexagonalidade e ganho de polimorfismo (JOYCE, 

2003; McCAREY; EDELHAUSER; LYNN, 2008; PIGATTO et al., 2008). Para a 

maioria dos vertebrados, o formato celular hexagonal é admitido como o que 

prepondera (COLLIN; COLLIN, 1998).  

A microscopia especular de não contato corresponde ao método não 

invasivo mais empregado, para se avaliarem o quantitativo e as condições das 

células do endotélio corneal (PIGATTO et al., 2008; RENZO et al., 2014). Dentre 

as possibilidades, é utilizado na avaliação nos transplantes de córnea, 

previamente às cirurgias intraoculares e quanto à toxicidade de fármacos 

(PRICE; CHENG, 1981; McCAREY; EDELHAUSER; LYNN, 2008; SZALAI et al., 

2011).  

Em centros de oftalmologia humana, o emprego da microscopia especular 

de não contato é rotineira, enquanto que em veterinária, é inabitual. 

Pesquisadores veterinários que dispõem de microscópio especular de não 
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contato, geralmente, o utilizam para se estudar morfologia endotelial corneal, em 

diferentes espécies. Elencam-se gatos (FRANZEN et al., 2010), cães (PIGATTO 

et al., 2008), primatas (MORITA; SHIMOMURA, 1996; OLLIVIER et al., 2003), 

lhamas e alpacas (Lama glama e Lama pacos) (ANDREW; WILLIS; 

ANDERSON, 2002) e chinchilas (Chinchilla lanigera) (BERCHT et al., 2015). A 

padronização, quanto à morfologia, é determinante para o reconhecimento de 

enfermidades potencialmente capazes de acometer espécies de vida livre. 

 

 

2.5  Biometria ocular e ultrassonografia (modos A e B) 
 
 

A ultrassonografia baseia-se na emissão, na reflexão, na refração e na 

captação de ondas ultrassônicas produzidas a partir da vibração de cristais 

piezoelétricos. Densidade e compressão são refletidas, sendo captadas por um 

transdutor que oferece traçados (modo A) ou imagens (modo B) (DIETRICH, 

2007). A ultrassonografia permite a detecção de alterações estruturais, sendo 

notadamente útil nas afecções que cursam com perda da transparência corneal 

e lenticular (MATTOON; NYLAND, 2002; KENDALL et al., 2015). Outrossim, nas 

afecções neoplásicas (BAPTISTA; VILLAGRASA; MARINHO, 2006; KENDALL et 

al., 2015) e na detecção de variações de tamanho, de forma e de posição das 

estruturas (GONÇALVES et al., 2000; WILLIAMS, 2004; SILVA et al., 2010; 

TONI et al., 2013), na análise de estruturas ocupantes de espaços, na avaliação 

de lesões decorrentes de traumas, no pré-operatório de cirurgias intraoculares e 

para a biometria (MARTINS; LIMA; LAUS, 2010; SILVA et al., 2010; PAVAN et 

al., 2014; KENDALL et al., 2015). 
Em oftalmologia, os métodos ultrassonográficos mais demandados são o 

modo A (unidimensional) e o B (bidimensional), também denominado método 

tempo-brilho. A ultrassonografia, no modo A oferta gráficos cujos traçados são 

proporcionais ao eco que resulta das interfaces estruturas. Ela permite a 

localização, além de possibilitar a avaliação, das dimensões dos componentes 

individuais do bulbo do olho, ao que se denomina biometria quantitativa. O modo 

B fornece imagem bidimensional a partir da qual se avaliam as condições da 

anatomia topográfica, como o tamanho, a forma, a atenuação sonora, a 
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extensão e a consistência de estruturas (GONZALEZ; RODRIGUEZ; GARCIA, 

2001; MATTOON; NYLAND, 2002; KENDALL et al., 2015). A ultrassonografia 

nos modos A e B, simultaneamente, é método útil e factível em biometria ocular 

(COTTRILL; BANKS; PECHMAN, 1989; RIBEIRO et al., 2009; MARTINS et al., 

2010; SILVA et al., 2010; TONI et al., 2013). 
A ultrassonografia aplicada à padronização biométrica foi realizada em 

diversas espécies, tais como cães (COTTRILL; BANKS; PECHMAN, 1989; 

TUNTIVANICH et al., 2007), gatos (FERREIRA et al., 2014), cabras (RIBEIRO et 

al., 2009), furões (Mustela putorius furo) (HERNÁNDEZ-GUERRA; RODILLA; 

LÓPEZ-MURCIA, 2007), cervídeos (CRIVELARO, 2014), papagaios-verdadeiros 

(Amazona aestiva)  (LEHMKUHL et al., 2010) e corujas (Rhinoptynx clamator) 

(SQUARZONI et al., 2010). 

 

 

2.6 Retina e eletrorretinografia (ERG)  
 
 

A retina é o tecido fotossensível do segmento posterior do olho. 

Funcionalmente, ela captura estímulos luminosos, transformando-os em 

potencial elétrico, que será conduzido ao córtex cerebral (SAMUELSON, 2013). 

Ela é constituída por 10 camadas. O epitélio pigmentar da retina (RPE) está 

localizado entre a coroide e a camada de fotorreceptores e tem funções de 

transporte de nutrientes e de manutenção da anatomia retiniana. As demais 

camadas correspondem à porção neurossensorial da retina (ou seja, 

neurorretina) (KOMÁROMY; SMITH; BROOKS, 1998a; SAMUELSON, 2013). 

São elas: camada de fotorreceptores (cones e bastonetes), membrana limitante 

externa, camada nuclear externa, camada plexiforme externa, camada nuclear 

interna, camada plexiforme interna, células ganglionares, camada de fibras 

nervosas e membrana limitante interna (JONES; HUNT; KING, 2000, SLATTER, 

2005; SAMUELSON, 2013). 

Os bastonetes são sensíveis à baixa luminosidade e, por isso, atuam 

como responsáveis pela visão noturna (escotóptica). Comparativamente, os 

cones atuam na visão diurna (fotóptica) e podem se adaptar rapidamente a 
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estímulos repetitivos. São menos sensíveis à luz e não respondem a baixos 

níveis de iluminação. São responsáveis pela visão em cores (KOMÁROMY; 

SMITH; BROOKS, 1998a; ORIÁ et al., 2004). 

A eletrorretinografia (ERG) é o método não invasivo, objetivo, para a 

avaliação das condições funcionais da retina (YANASE; OGAWA; OHTSUKA, 

1995; KOMÁROMY; SMITH; BROOKS, 1998b; NARFSTRÖM et al., 2002; OFRI, 

2002; CAMERON; BARNARD; LUCAS, 2008). O ERG é utilizado na avaliação 

de alterações da retina, tais como nas afecções hereditárias e nas 

degenerativas, além de ser útil no pré-operatório de facectomias (KOMÁROMY; 

SMITH; BROOKS, 1998b; OFRI, 2002; NARFSTRÖM et al., 2002; DRAZEK et 

al., 2014). 

A funcionalidade de cones e de bastonetes deve ser avaliada por testes 

distintos. O exame de bastonetes consiste na realização de estímulos luminosos 

de baixa intensidade de luz a cada 4 min, durante 20 min (KOMÁROMY; SMITH; 

BROOKS, 1998b; YU et al., 2007; DRAZEK et al., 2014). Nessas condições, 

cones não são sensibilizados (KOMÁROMY; SMITH; BROOKS, 1998b; DRAZEK 

et al., 2014). A avaliação conjunta (cones e bastonetes) é feita empregando-se 

“flash” de luz de alta intensidade, durante 10s.  Na avaliação de cones, deve-se 

proceder à adaptação ao claro (10min) para a dessensibilização dos bastonetes 

e, então, realizar-se estímulo à luz de alta intensidade. A resposta cone “flicker” 

deve ser avaliada com alta frequência (31 Hz) de estímulos luminosos 

(NARFSTRÖM et al., 2002).   

Os registros do ERG são o somatório das alterações nos potenciais de 

membrana das células da retina (KOMÁROMY; SMITH; BROOKS, 1998b). Seus 

componentes são: onda a (primeiro pico negativo), onda b (pico positiva) e onda 

c (segundo pico negativo), que, usualmente, não aparece nos traçados 

(KOMÁROMY; SMITH; BROOKS, 1998b; HONSHO et al., 2004; SIMS, 2007). A 

onda a reflete a alteração negativa na carga intracelular de fotorreceptores 

(hiperpolarização) causada pela luz e o fechamento dos canais de sódio da 

membrana celular (KOMÁROMY; SMITH; BROOKS, 1998b; SIMS, 2007; 

DRAZEK et al., 2014). Admite-se que a onda b origina-se da despolarização das 

células bipolares (KOMÁROMY; SMITH; BROOKS, 1998b; ORIÁ, 2004; 

CAMERON; BARNARD; LUCAS, 2008) e das amácrinas (DRAZEK et al., 2014). 

A onda c está relacionada com a polarização do epitélio pigmentar 



13 
 

(KOMÁROMY; SMITH; BROOKS, 1998b; HONSHO et al., 2004; CAMERON 

BARNARD; LUCAS, 2008) e a hiperpolarização das células de Müller (DRAZEK 

et al., 2014). 

Para a interpretação do ERG, avalia-se a amplitude (µV) e o tempo 

implícito (ms) das ondas a e b. Decréscimos em ambos os parâmetros indicam 

perda de funcionalidade dos fotorreceptores (KOMÁROMY; SMITH; BROOKS, 

1998b; HONSHO et al., 2004; LEE et al., 2009). A intensidade, duração, 

frequência e amplitude da onda ao estímulo luminoso, assim como o intervalo 

entre os estímulos, o tamanho da área iluminada na retina, o tamanho da pupila 

e o estágio de adaptação ao escuro, são variáveis que podem alterar as 

respostas do ERG (NARFSTRÖM et al., 2002). Variações raciais e 

interespecíficas devem consideradas (OFRI, 2002).  

 
 
3. MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
3.1 Considerações quanto à ética 
 
 

A pesquisa foi realizada atendendo-se às normas da “Association for 

Research in Vision and Ophthalmology” – ARVO (“National Institutes of Health 

Publications No 85-23: Revised 1985”) e sob a expressa autorização da 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Faculdade de Ciências 

Agrárias e Veterinárias (FCAV) da Universidade Estadual Paulista (UNESP), 

Câmpus de Jaboticabal (protocolo nº: 01386/14). Contou-se, por obrigatório, com 

a aprovação pelo SISBIO - Sistema de autorização e informação em 

biodiversidade (cadastro de número 42776-2), do Instituto Chico Mendes de 

Conservação de Biodiversidade (ICM Bio), órgão ambiental do governo brasileiro 

(Ministério do Meio Ambiente – MMA). 
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3.2 Delineamento experimental        
 
 

Foram conduzidos estudos clínicos e à histologia. Relativamente aos 

clínicos (ou seja, parâmetros oftálmicos), oito animais (16 olhos) admitidos na 

pesquisa foram estudados empregando-se o TLS I, a tonometria digital de 

aplanação, a oftalmoscopia binocular indireta, a microscopia especular de não 

contato e a ultrassonografia em modos A e B. Destes, três foram ainda, 

avaliados ao ERG.  

Para a histologia, 16 córneas de outros oito animais foram colhidas post 

mortem, de indivíduos vítimas de atropelamento, e avaliadas, quanto à 

espessura da córnea, à espessura do epitélio corneal, ao grau de agregação e à 

espessura e à orientação espacial das fibras colágenas estromais, empregando-

se morfometria, microscopia de luz polarizada e análise de imagens. 

 

3.3 Estudos clínicos 
  
 

3.3.1 Critérios de inclusão 
 
 

Oito indivíduos da espécie Cerdocyon thous (Tabela 1), órfãos de vida 

livre, encontrados na região próxima ao município de Jaboticabal e referidos, 

pela Polícia Ambiental, ao Serviço de Medicina de Animais Selvagens do 

Hospital Veterinário “Governador Laudo Natel”, da FCAV-UNESP, Câmpus de 

Jaboticabal, foram oftalmicamente avaliados. Todas as avaliações foram 

realizadas pelo mesmo pesquisador. Empregaram-se o teste lacrimal de 

Schirmer1, a biomicroscopia com lâmpada em fenda2, a tonometria digital de 

aplanação3, a oftalmoscopia binocular indireta4, a gonioscopia5, e a prova do 

tingimento pela fluoresceína6. A idade dos indivíduos foi estimada pela dentição 

                                                           
1Teste da lágrima de Schirmer – Ophtalmos LTDA  
2 XL-1 Slitlamp® – Shin-Nippon, Japão. 
3 3 Tono Pen - XL, Medtroni 
4 Oftalmoscópio binocular indireto FOH-5® – Eyetec S.A, São Carlos, SP, Brasil.  
5 Koe ppe médium diagnostic lens 18mm – Acular ® 
6 Fluoresceína strips - Ophthalmos Ltda, São Paulo, SP, Brasil. 
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dos mesmos. Todas as avaliações foram realizadas no período matutino, com o 

intuito de minimizarem-se interferências circadianas. Foram utilizados oito 

animais sem sinais de alterações corneais, de luxação ou de subluxação da 

lente, com os humores sem evidências de alterações, sem descolamento de 

retina e sem sinais de déficit visual. Ademais, que não apresentassem alterações 

clínicas, à hematologia e à bioquímica sérica.   

 
Tabela 1. Relação de indivíduos cachorros-do-mato (Cerdocyon thous), segundo a 

idade estimada, o peso e o sexo, utilizados na pesquisa. Jaboticabal, SP, 
Brasil, 2015. 

 

Animal Idade Peso Gênero 

CM1 4 meses 2,9kg Masculino 

CM2 4 meses 4,6kg Masculino 

CM3 5 meses 4,8kg Masculino 

CM4 3 meses 2,9kg Masculino 

CM5 3 meses 2,8kg Masculino 

CM6 3 meses 3,4kg Masculino 

CM7 adulto 8,0kg Masculino 

CM8 adulto 6,7kg Feminino 

 

 

3.3.2 Parâmetros oftálmicos  
 
 

Os parâmetros oftálmicos foram avaliados na sequência em que 

aparecem descritos no texto. Os exames foram realizados com os animais sob 

contenção química, valendo-se da associação de 7mg/kg de tiletamina com 

zolazepam7, pela via intramuscular profunda (PRESSURE, 2001; FARIAS et al., 

2009).   

 

 

 

 

 

 
                                                           
7 Zoletil® 50, Virbac do Brasil, São Paulo, SP, Brasil 
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3.3.2.1 Teste Lacrimal de Schirmer I 
 
 

A produção lacrimal foi avaliada empregando-se o TLS I1 (Figura1). 

Realizado pela colocação de tira de papel absorvível no saco conjuntival inferior 

e, decorridos 60 segundos, mensurou-se a distância percorrida pela lágrima, 

relativamente à hidratação. 

 

 
Figura 1. Imagem fotográfica ilustrando procedimento de teste lacrimal de Schirmer em 

espécime de cachorro-do-mato (Cerdocyon thous). Jaboticabal, SP, Brasil, 
2015. 

 
 
3.3.2.2 Tonometria digital de aplanação 
 
 

A PIO foi avaliada empregando-se tonometria digital de aplanação3. Para 

as avaliações, instilou-se colírio anestésico à base de proximetacaína a 0,5%8. 

Foram registradas as médias de cada olho, sendo consideradas aquelas com 

desvios padrão menores que 5%. Os testes foram realizados em triplicata 

(Figura 2). 
                                                           
8 Anestalcon- Alcon, São Paulo-SP 
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Figura 2. Imagem fotográfica ilustrando procedimento em tonometria digital de 

aplanação em espécime de cachorro-do-mato (Cerdocyon thous). 
Jaboticabal, SP, Brasil, 2015. 

 

 
3.3.2.3 Oftalmoscopia binocular indireta  
 
 

Os olhos foram avaliados à oftalmoscopia binocular indireta4, após 

dilatação pupilar obtida pela instilação de colírio de tropicamida 1%9. Avaliou–se 

o fundo de olho quanto às condições da retina, da cabeça do nervo óptico e das 

condições vasculares. As imagens foram registradas em retinógrafo10. 

 

 

3.3.2.4 Microscopia especular de não contato  
 
 

A região central da córnea foi avaliada, empregando-se microscopia 

especular de não contato11. Três leituras de cada região foram realizadas. Em 

                                                           
9 Mydriacyl, Alcon laboratórios do Brasil, São Paulo, SP 
10 Retinógrafo, Topcon, Japão 
11 Specular microscope SP-3000 P®,Topcom corporation, Japão. 
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“software”12, as células endoteliais foram quantificadas e as imagens foram 

analisadas, quanto à espessura corneal, à densidade, à área e à hexagonalidade 

celulares. Um mínimo de 50 células, bem definidas, foram avaliadas (OLSEN, 

1979; DOUGHTY, 2014) (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3.3.2.5 Ultrassonografia nos modos A e B 
 
 

Empregou-se equipamento de ultrassom para uso oftálmico13, com 

transdutor de 20 MHz. Para a impressão das imagens, utilizou-se vídeo 

impressora munida de papel termo-sensível14. Adotou-se gel estéril15, como meio 

de contato e de conduç o entre o transdutor e o olho. A técnica corneal com o 

transdutor posicionado na regiã  axial foi empregada para a avaliaç o do 

diâmetro axial do bulbo do olho, da profundidade da câmara anterior, da 
                                                           
12 Image J, disponível em: http://rsbweb.nih.gov/ij/ 
13 Scanmate DGH Portátil 
14Papel térmico Mitsubishi K-65 HM 
15Universal Transmission Gel – Universal Medical Systems Inc. 

Figura 3.  Em a, imagem fotográfica de microscópio especular de não contato. Em b, 
imagem ilustrando celularidade do endotélio corneal em espécime de cachorro-
do-mato (Cerdocyon thous). Jaboticabal, SP, Brasil, 2015. 

a b 
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espessura da lente e da profundidade da câmara vítrea (Figura 4) (DIETRICH, 

2007). 

 

 
Figura 4. Imagem fotográfica ilustrando a biometria ocular pela 

ultrassonografia nos modos A (traçado) e B em espécime de 
cachorro-do-mato (Cerdocyon thous). Jaboticabal, SP, Brasil, 
2015. 
 
 
 

3.2.3.6 Eletrorretinografia 
 
 

Os olhos de três indivíduos (dois adultos e um filhote) foram avaliados 

após dilatação pupilar, obtida pela instilação de colírio de tropicamida 1%9. Os 

exames foram realizados com equipamento portátil “Handheld Multiespécies” 

ERG16. O eletrodo terra foi posicionado na região da crista do osso occipital, 

entre as duas orelhas; o de referência colocado na altura do arco zigomático, a 5 

cm do canto lateral do olho; o negativo fixado à córnea, posteriormente à 

                                                           
16 HMsERG, RetVetCorp, Columbia, MO 
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instilação de colírio anestésico à base de proximetacaína a 0,5%2. Em ato 

contínuo, empregou-se metilcelulose a 2%17 na interface eletrodo-córnea. 

Utilizou-se o protocolo “Dog Diagnostical Protocol” (Tabela 2) (NARFSTRÖM et 

al., 2002; LEE et al., 2009), para às análises escotópica e fotópica (Figura  5).  

  

 
Tabela 2. Etapas do protocolo (“Dog diagnostic protocol”; NARFSTRÖM et al., 2002) 

utilizado para as eletrorretinografias em espécimes de cachorro-do-mato 
(Cerdocyon thous). Jaboticabal, SP, Brasil, 2015. 

Fase Intensidade do 
flash 

Frequência do 
flash 

Tipo de luz Função 

Escotóptica Baixa amplitude    
 -2,5 log 

(10μcd.m/s2) 
5,1Hz Branca Avaliação de 

bastonetes 
 -2,5 log 

(10μcd.m/s2) 
5,1Hz Branca Avaliação de 

bastonetes 
 -2,5 log 

(10μcd.m/s2) 
5,1Hz Branca Avaliação de 

bastonetes 
 -2,5 log 

(10μcd.m/s2) 
5,1Hz Branca Avaliação de 

bastonetes 
 -2,5 log 

(10μcd.m/s2) 
5,1Hz Branca Avaliação de 

bastonetes 
 Alta amplitude  Branca  
 0 log (3 cd.m/s2) 5,1Hz Branca Avaliação de 

cones e 
bastonetes 

Adaptação ao 
claro 

    

Fotóptica 0 log (3 cd.m/s2) 5,1Hz Branca Avaliação de 
cones 

 0 log (3 cd.m/s2) 30Hz Branca Avaliação de 
cones 

 

 

                                                           
17Metilcelulose 2%, Visiontech, Nova Lima, MG  
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Figura 5. Imagem fotográfica ilustrando a posição dos eletrodos para eletrorretinografia 

em espécime de cachorro-do-mato (Cerdocyon thous). Jaboticabal, SP, Brasil, 
2015. 

 

 

Visando-se à obtenção de valores médios, curvas referentes às respostas 

à luz, em ambiente escuro (após adaptação de 20 min), foram gravadas e 

salvas. Decorridos 10 min da adaptação à luz, procedeu-se ao ERG de fase 

clara, seguindo-se um estímulo em alta frequência (“flicker”).  

Amplitudes e tempos implícitos foram avaliados. Em ato contínuo 

procedeu-se a análise e a interpretação dos dados em “software”18 

(NARFSTRÖM et al., 2002; LEE, et al., 2009). 

 

 

3.4 Histologia  
 
 

Córneas inteiras, provenientes de oito indivíduos adultos que vieram a 

óbito, vítimas de atropelamento na região de Uruguaiana - RS foram 

empregadas na pesquisa. Elas foram cedidas por pesquisadores da 

                                                           
18 HMsERG, RetVetCorp, Columbia, MO, USA 
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Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Câmpus de Uruguaiana - RS, 

com autorização pelo SISBIO (cadastro de número 33667-3). A preservação do 

material foi feita empregando-se método de fixação química, em formaldeído19 a 

10%.  

O processamento do material foi realizado no Laboratório de Pesquisa do 

Serviço de Oftalmologia, da FCAV-UNESP, Câmpus de Jaboticabal. As 

amostras foram removidas do agente fixador, lavadas em água e seccionadas 

em sentido sagital, para obtenção de duas metades iguais (BEHMER; TOLOSA; 

FREITAS NETO, 1976). Em seguida, foram desidratadas em solução crescente 

de etanol, diafanizadas em xilol, e processadas para inclusão rotineira em 

Histosec®20. Foram confeccionados cortes com sete micrômetros de espessura 

(ALDROVANI; GUARALDO; VIDAL, 2007; RIBEIRO et al., 2013). 

 
 
3.4.1 Morfometria  
 
 

Os cortes foram desparafinizados, hidratados e corados com solução de 

fucsina básica21, por 30 segundos. Em seguida, foram lavados em água de 

ácido, desidratados em soluções crescentes de etanol22, diafanizados em xilol23 

e montados com bálsamo do Canadá natural24.  

O material foi avaliado em microscópio de luz Eclipse E200®25, equipado 

com objetivas planacromáticas de ×4 e ×10 e iluminação de Köhler, com ajuste 

de intensidade em cinco níveis. Com vídeo-câmera26, as imagens foram 

transmitidas do microscópio para um computador, onde foram digitalizadas e 

analisadas em “software”27. A calibração espacial do sistema de análise de 
                                                           
19 Indalabor, Dores do Indaiá, Minas Gerias, Brasil  
20 Merck, Germany 
21  Vetec, SP, Brasil 
22 Synth, SP, Brasil 
23 Xilol - Synth, São Paulo, Brasil 
24 Balsamo do Canadá natural - Vetec,Rio de Janeiro, Brasil  
25  Nikon Instruments Inc, Japão 
26 S 500® - Bell Photonics, São Paulo, Brasil  
27 Image J® - disponível em http://srbweb.nih.gov/ij/ 

 

 

 

http://srbweb.nih.gov/ij/


23 
 

imagens (i.e., o coeficiente micrométrico) foi estabelecido com régua graduada, 

contendo intervalos de 1 mm divididos em 100 partes. As espessuras da córnea 

e do epitélio corneal foram avaliadas em quatro campos equidistantes de um 

corte de cada amostra. 
 
 
3.4.2 Microscopia de luz polarizada e análise de imagens  
 
 

Cortes foram desparafinizados, hidratados e corados com solução acídica 

de Ponceau SS28, pH 2,5, por três minutos. Em seguida, foram lavados em 

solução aquosa de ácido acético glacial29 3%, secados ao ar, diafanizados em 

xilol30 e montados com bálsamo do Canadá natural31 (VIDAL; MELLO, 2006).  

Empregou-se microscópio Olympus BX-53 Pol32
, equipado com objetiva 

UPLFLN de ×10, filtro monocromador passa banda em 546 nm33 e lâmpada de 

halogênio. O eixo longitudinal da córnea foi posicionado a 45 e a 90 graus do 

plano da luz polarizada (PPL), para avaliação da morfologia do brilho. 

Empregando-se vídeo-câmera34, as imagens foram transmitidas do microscópio 

para um computador, onde foram digitalizadas.  

Imagens digitais de córneas, cujo longo eixo foi posicionado a 45 graus do 

PPL, foram convertidas para sistemas binários (8-bits), contendo 256 “pixels”, 

variando de zero a 255, e analisadas em “software”35. O processo de 

segmentação das imagens foi manual. Foram divididas em quadrantes, para 

avaliação de parâmetros de birrefringência relacionados com o estado de 

agregação, a cristalinidade e a orientação espacial das fibras colágenas do 

estroma corneal, ou seja, quantificaram-se, os valores médios dos níveis de 

cinza (GA, em unidades arbitrárias, AU), os valores máximos do cinza médio 

(GAmax) e os mínimos do cinza médio (GAmin) (ALDROVANI; VIDAL, 2007; 
                                                                                                                                                                             
 

28 Ponceau SS - Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 
29 Ácido acético glacial - Synth, São Paulo, Brasil  
30 Xilol - Synth, São Paulo, Brasil 
31 Balsamo do Canadá natural - Vetec,Rio de Janeiro, Brasil  
32  Olympus BX-53P,Olympus, Tokyo, Japan 
33 Filtro monocromador - Edmund Optics, Barrington, USA 
34 S 500® - Bell Photonics, São Paulo, Brasil  
35 Image J® - disponível em http://srbweb.nih.gov/ij/ 
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VIDAL; MELLO, 2010; RIBEIRO et al., 2013). A função “Fast Fourier Transform” 

(FFT) disponibilizada pelo software Image J foi usada para avaliar os domínios 

e as frequências espaciais das imagens birrefringentes (VIDAL; MELLO, 2010). 

Os graus de paralelismo das fibras foram calculados dividindo-se os 

valores médios de GAmax pelos valores médios de GAmin. Os contrastes dos 

brilhos das birrefringências, que informam sobre a direção das fibras de 

colágeno, foram expressos pela fórmula GAmax - GAmin. Gráficos de topografia 

de superfície foram construídos para representar a variabilidade tridimensional 

dos valores de “bitmap” associados aos brilhos das birrefringências, em imagens 

digitais tratadas com pseudocores.  

 

 

3.5 Estatística 
 
 

Empregou-se a estatística descritiva. Os dados foram expressos em 

valores máximos e mínimos, média, erro padrão da média, intervalo de confiança 

da média, mediana e intervalo de confiança da mediana. Gráficos “box-dot-plots” 

e curva de regressão linear foi construída (Espessura X PIO). Todos os cálculos 

foram realizados em “software”36.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
36MedCalc, Mariakerke, Belgium 
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4. RESULTADOS  
 
 
4.1. Parâmetros oftálmicos  
 
 

O exame oftálmico revelou a presença de conjuntiva bulbar de aspecto 

róseo, de cílios verdadeiros (apenas em pálpebra superior), de pontos lacrimais 

superior e inferior, de íris com coloração marrom, de pupila em fenda vertical e 

de membrana nictitante (Figura 6).  

 

 

 

 
Figura 6. Imagem fotográfica de olho de cachorro-do-mato (Cerdocyon thous). Notar 

íris de coloração marrom, pupila em fenda e membrana nictitante, 
gentilmente apreendida com pinça anatômica sem dente. Jaboticabal, SP, 
Brasil, 2015. 
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4.1.1 Teste Lacrimal de Schirmer I 
 
 

Relativamente à produção lacrimal, avaliada pelo TLS I, observaram-se 

valores mínimo e máximo de 6 e de 22 mm, média de 13,37 mm, erro padrão da 

média de 0,94 mm, desvio padrão da média de 3,79 mm, intervalo de confiança 

da média entre 11,35 e 15,39, mediana de 12,5 mm e intervalo de confiança da 

mediana entre 10,95 e 16,0 (Figura 7). 

 

 
Figura 7. Representação gráfica da distribuição e da variabilidade dos valores de produção 

lacrimal, ao teste lacrimal de Schirmer, em oito espécimes de cachorro-do-mato 
(Cerdocyon thous). Jaboticabal, SP, Brasil, 2015.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 10 15 20 25
Schirmer
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4.1.2 Pressão intraocular 
 
 

Relativamente à PIO, observaram-se valores mínimo e máximo de 6 e de 

20 mmHg, média de 10,43 mmHg, erro padrão da média de 0,96 mmHg, desvio 

padrão da média de 3,84 mmHg, intervalo de confiança da média entre 8,38 e 

12,48, mediana de 9 mmHg e intervalo de confiança da mediana entre 8 e 14,04 

(Figura 8).  

 

 
Figura 8. Representação gráfica da distribuição e da variabilidade dos valores de PIO 

em oito espécimes de cachorro-do-mato (Cerdocyon thous). Jaboticabal, SP, 
Brasil, 2015.  
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4.1.3 Oftalmoscopia binocular indireta 
 
 

Os olhos apresentaram-se com fundo tapetal extenso, brilhante e de 

coloração verde amarelada. Inserido nesta região, encontrou-se a cabeça do 

disco óptico, que tinha formato discretamente arredondado. Observou-se padrão 

vascular holangiótico, com três a quatro veias calibrosas irradiando do disco 

óptico, acompanhadas por artérias numerosas e de menor calibre (Figura 9).    

 

 

 

 
Figura 9. Imagem fotográfica de fundo de olho de cachorro-do-mato (Cerdocyon 

thous). Notar fundo tapetal extenso, brilhante e de coloração 
verde/amarelada. Cabeça do disco óptico em formato arredondado. A 
vascularização apresenta quatro veias calibrosas e artérias menores 
irradiando do disco óptico. Jaboticabal, SP, Brasil, 2015. 
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4.1.4 Microscopia especular de não contato 
  
 

Relativamente à espessura corneal, observaram-se valores mínimo e 

máximo de 0,45 e de 0,61mm, média de 0,53mm, erro padrão da média de 

0,01mm, desvio padrão da média de 0,04mm, intervalo de confiança da média 

entre 0,51 e 0,55, mediana de 0,52mm, e intervalo de confiança da mediana 

entre 0,50 e 0,57.  

Encontrou-se correlação positiva entre os valores da espessura corneal e 

da PIO (r=0,65, p=0,00, intervalo de confiança entre 0,24 e 0,87) (Figura 10). 

 
Figura 10. Curva de regressão linear ilustrando a correlação entre espessura corneal (mm) 

e pressão intraocular (mmHg) em oito espécimes de cachorro-do-mato 
(Cerdocyon thous). Jaboticabal, SP, Brasil, 2015.  

 
 

Os valores representativos, relativos à densidade celular (cell/mm2), à 

área celular (µm2) e à hexagonalidade (%), estão apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3. 

 
 
 
 
 
 
 
Valores mínimo, máximo, média, erro padrão da média, desvio padrão da média, intervalo de confiança da média, mediana e intervalo de confiança 
da mediana, relativamente à densidade celular (cell/mm2), a área celular (µm2) e a hexagonalidade (%) do endotélio corneal em oito espécimes de 
cachorro-do-mato (Cerdocyon thous). Jaboticabal, SP, Brasil, 2015.  
 
  mínimo máximo Média e erro 

padrão 
Desvio 

padrão da 
média 

Intervalo de confiança da 
média 

Mediana  Intervalo de confiança da 
mediana  

Densidade celular 
(cell/mm2) 

2.336,50 4099,40 2.850 ± 137,28 549,14 2557,76 3143,00 2650,15 2497,38 2893,49 

Área celular                  
(µm2) 

243,90 531,80 389,00 ± 0,17 67,82 352,85 425,14 389,95 358,59 429,21 

Hexagonalidade                   
(%) 

25 100 60,06 ± 4,66 18,67 50,11 70,01 62,5 42,86 72 
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4.1.5 Biometria ocular de modo A e B 
 
 

Relativamente ao diâmetro axial do bulbo do olho, observaram-se 

valores mínimo e máximo de 13,41 e de 17,60 mm, média de 15,93 mm, erro 

padrão da média de 0,28 mm, desvio padrão da média de 1,14 mm, intervalo 

de confiança da média entre 15,32 e 16,54, mediana de 15,86 mm, e intervalo 

de confiança da mediana entre 15,61 e 16,96 (Figura 11).  
 

 

 
Figura 11. Representação gráfica da distribuição e da variabilidade dos valores de diâmetro 

axial (mm) em oito espécimes de cachorro-do-mato (Cerdocyon thous). 
Jaboticabal, SP, Brasil, 2015.  

 

 

Quanto à profundidade da câmara anterior, encontraram-se valores 

mínimo e máximo de 2,65 e de 4,99 mm, média de 3,29 mm, erro padrão da 

média de 0,14mm, desvio padrão da média de 0,56 mm, intervalo de confiança 

da média entre 2,99 e 3,59, mediana de 3,17 mm, e intervalo de confiança da 

mediana entre 2,97 e 3,70 (Figura 12).  
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Figura 12. Representação gráfica da distribuição e da variabilidade dos valores de 

profundidade de câmara anterior (mm) em oito espécimes de cachorro-do-mato 
(Cerdocyon thous). Jaboticabal, SP, Brasil, 2015.  

 

 

Em relação à espessura da lente, encontraram-se valores mínimo e 

máximo de 5,10 e de 6,84 mm, média de 6,02 mm, erro padrão da média de 

0,11 mm, desvio padrão da média de 0,47 mm, intervalo de confiança da média 

entre 5,77 e 6,28, mediana de 6,13 mm, e intervalo de confiança da mediana 

entre 5,66 e 6,34 (Figura 13).  
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Figura 13. Representação gráfica da distribuição e da variabilidade dos valores de 

espessura da lente (mm) em oito espécimes de cachorro-do-mato (Cerdocyon 
thous). Jaboticabal, SP, Brasil, 2015.  

 

 

 Relativamente à profundidade da câmara vítrea, encontraram-se valores 

mínimo e máximo de 5,14 e de 8,34 mm, média de 6,61mm, erro padrão da 

média de 0,21 mm, desvio padrão da média de 0,84mm, intervalo de confiança 

da média entre 6,16 e 7,06, mediana de 6,47 mm, e intervalo de confiança da 

mediana entre 6,19 e 676 (Figura 14). 
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Figura 14. Representação gráfica da distribuição e da variabilidade dos valores de 

profundidade de câmara vítrea (mm) em oito espécimes de cachorro-do-mato 
(Cerdocyon thous). Jaboticabal, SP, Brasil, 2015.  

 

 
4.1.6 Eletrorretinografia  
 
 

4.1.6.1 Fase escotóptica de baixa amplitude (avaliação de bastonetes)  
 
 

Os valores representativos, relativos às amplitudes (µV) e aos tempos 

implícitos (ms) da onda b nos períodos de adaptaç o de 4, 8, 12, 16 e 20 

minutos, estão apresentados nas Tabela 4 e 5 .  
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Tabela 4. Valores mínimo, máximo, média, erro padrão, desvio padrão da média e mediana, 

relativamente à amplitude (µV) da onda b nos períodos de 4,8,12, 16 e 20 minutos, 
para eletrorretinografia de fase escotóptica de baixa amplitude, em três espécimes 
de cachorro-do-mato (Cerdocyon thous). Jaboticabal, SP, Brasil, 2015.  

 Máximo  Mínimo Média ± erro 
padrão 

Desvio 
padrão da 

média 

Mediana  

4 minutos 31,00      51,00  43,00 ± 6,11 10,58 67,00 
8 minutos 48,00 60,00 53,67 ± 3,48 6,03 53,00 
12 minutos 64,00 74,00 68,33 ± 2,96 5,13 67,00 
16 minutos 77,00 77,00 77,00 ± 0 0 77,00 
20 minutos 77,00 95,00 87,33 ± 5,36 9,29 90,00 

 

 

 
Tabela 5. Valores mínimo, máximo, média, erro padrão, desvio padrão da média e mediana, 

relativamente ao tempo implícito (ms) de formação da onda b nos períodos de 
4,8,12, 16 e 20 minutos, para eletrorretinografia de fase escotóptica de baixa 
amplitude em três espécimes de cachorro-do-mato (Cerdocyon thous). Jaboticabal, 
SP, Brasil, 2015.  

 Máximo  Mínimo Média ± erro 
padrão 

Desvio 
padrão da 

média 

Mediana  

4 minutos 57,00      83,00 66,87± 8,08 14,00 59,70 
8 minutos 58,10 73,60 67,07 ± 4,64 8,03 69,50 
12 minutos 69,30 76,40 72,73 ± 2,05 3,53 72,50 
16 minutos 73,30 78,70 75,53 ± 1,63 1,95 73,80 
20 minutos 70,90 74,60 73,10 ± 1,12 1,95 73,80 

 

 

Traçados da eletrorretinografia durante a fase escotóptica de baixa 

amplitude encontram-se dispostos na Figura 15. 

 

 

 
Figura 15. Eletrorretinograma na fase de adaptação escotóptica, em cachorro-do-mato 

(Cerdocyon thous). Jaboticabal, SP, Brasil, 2015.  
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4.1.6.2 Fase escotóptica de alta amplitude (resposta mista de cones e 
bastonetes)  
 
 

Relativamente às amplitudes da onda a, observaram-se valores mínimo 

e máximo de 43 e de 74 µV, média de 56,67 µV, erro padrão da média de 9,13 

µV, desvio padrão da média de 15,82 µV e mediana de 53,00 µV. Quanto aos 

tempos implícitos da onda a, encontraram-se valores mínimo e máximo de 

12,10 e de 15,00 ms, média de 13,13 ms, erro padrão da média de 0,93 ms, 

desvio padrão da média de 1,62ms e mediana de 12,3 ms.  

Quanto às amplitudes da onda b, encontraram-se valores mínimo e 

máximo de 210,00 e de 261,00 µV, média de 238,70 µV, erro padrão da média 

de 15,10 µV, desvio padrão da média de 26,1 µV e mediana de 245,00 µV. 

Quanto aos tempos implícitos da onda b, encontram-se os valores mínimo e 

máximo de 37,30 e de 50,50 ms, média de 42,70 ms, erro padrão da média de 

3,99 ms, desvio padrão da média de 6,92 ms e mediana de 40,30 ms.  

A Figura 16 mostra traçado de eletrorretinografia, durante a fase 

escotóptica de alta amplitude (resposta mista de cones e bastonetes). 
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Figura 16. Eletrorretinograma durante a fase escotóptica de alta amplitude, em cachorro-do-

mato (Cerdocyon thous). Jaboticabal, SP, Brasil, 2015.  
 
 
4.1.6.3 Fase fotóptica (cones) 
 
 

Relativamente às amplitudes da onda b, observaram-se valores mínimo 

e máximo de 42,00 e de 61,00 µV, média de 48,67 µV, erro padrão da média 

de 6,17 µV, desvio padrão da média de 10,69 µV e mediana de 43,00 µV.  

Quanto aos tempos implícitos da onda b, encontraram-se valores 

mínimo e máximo de 20,00e de 26,00 ms, média de 22,47 ms, erro padrão da 

média de 1,81 ms, desvio padrão da média de 3,14 ms e mediana de 21,40 ms.  

 
 
4.1.6.4 Cone “flicker” 
 
 

Relativamente às amplitudes da onda b, observaram-se valores mínimo 

e máximo de 20,00 e de 26,00 µV, média de 22,67 µV, erro padrão da média 

de 1,76 µV, desvio padrão da média de 3,06 µV e mediana de 22,00 µV.  
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Quanto aos tempos implícitos da onda b, encontraram-se valores 

mínimo e máximo de 22,20 e de 24,30 ms, média de 22,93 ms, erro padrão da 

média de 0,68 ms, desvio padrão da média de 1,18 ms e mediana de 22,30 ms.  

A Figura 17 mostra os traçados da eletrorretinografia durante a fase 

fotóptica (cone e cone “flicker”). 

 
 

 
Figura 17. Eletrorretinograma durante a fase fotóptica (cones e cone “flicker”) em cachorro-

do-mato (Cerdocyon thous). Jaboticabal, SP, Brasil, 2015.  
 
 

 
4.2 Histologia 
 
 
4.2.1 Morfometria 

 
 
Relativamente à espessura da córnea, encontraram-se valores mínimo e 

máximo de 0,46 e de 0,67 mm, média de 0,54 mm, erro padrão da média de 

0,04 mm, desvio padrão da média de 0,06 mm, intervalo de confiança da média 

entre 0,51 e 0,58, mediana de 0,56 mm, e intervalo de confiança da mediana 

entre 0,48 e 0,60. 
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Quanto à espessura do epitélio corneal (Figura 18), encontraram-se 

valores mínimo e máximo de 40,0 e de 80,0 µm, média de 60,0 µm, erro 

padrão da média de 3,0 µm, desvio padrão da média de 10,0 µm, intervalo de 

confiança da média entre 50,0 e 70,0, mediana de 60,0 µm, e intervalo de 

confiança da mediana entre 50,0 e 70,0. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Imagem microfotográfica de córnea (corada com fucsina básica) 
de cachorro-do-mato (Cerdocyon thous). Jaboticabal, SP, Brasil, 
2015.  
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4.2.3 Microscopia de luz polarizada e análise de imagens 
  
 

Fibras colágenas apresentaram brilho heterogêneo. As mais brilhantes 

foram aquelas cuja orientação coincidiu com o eixo longitudinal da córnea, 

posicionada a 45 graus do plano da luz polarizada (Figura 19).  

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Imagem microfotográfica das fibras colágenas estromais de 
espécime de cachorro-do-mato (Cerdocyon thous). As córneas 
apresentaram eixo longitudinal orientado a 45 graus do plano da 
luz polarizada. Jaboticabal, SP, Brasil, 2015.  
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Quando o longo eixo estrutural foi posicionado a 90 graus do plano da 

luz polarizada, as fibras colágenas exibiram ondulações (Figura 20).  

 

 

 
Figura 20. Imagem microfotográfica das fibras colágenas estromais de espécime de 

cachorro-do-mato (Cerdocyon thous). As córneas apresentaram eixo 
longitudinal orientado a 90 graus do plano da luz polarizada. Jaboticabal, SP, 
Brasil, 2015.    

 

 

Sobre os valores de GA, relacionados à intensidade do brilho da 

birrefringência, em córneas posicionadas a 45 graus do PPL, observaram-se 

valores máximo e mínimo de 96,43 e de 136,00 AU, média de 121,35 AU, erro 

padrão da média de 0,07 AU, desvio padrão da média de 5,55 AU, intervalo de 

confiança da média entre 121,20 e 121,50, mediana de 120,00 AU, e intervalo 

de confiança da mediana entre 120,00 e 120,50. 
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Relativamente ao GAmax, encontraram-se os valores mínimo e máximo 

de 113,00 e de 136,00 AU, média de 121,90 AU, erro padrão da média de 0,07 

AU, desvio padrão da média de 5,29 AU, intervalo de confiança da média entre 

121,76 e 122,05, mediana de 121,00 AU, e intervalo de confiança da mediana 

entre 121,00 e 121,00. 

Quanto ao GAmin, perceberam-se valores mínimo e máximo de 55,00 e 

de 136,00 AU, média de 120,33 AU, erro padrão da média de 0,10 AU, desvio 

padrão da média de 7,19 AU, intervalo de confiança da média entre 120,13 e 

120,52, mediana de 120,00 AU, e intervalo de confiança da mediana entre 

120,00 e 120,00. 

O espectro FFT, na Figura 21, relacionado aos padrões de periodicidade 

das fibras birrefringentes, revelou frequência espacial única e perpendicular ao 

longo eixo da córnea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Imagem fotográfica de espectro FFT associado à birrefringência de fibras 

colágenas corneais estromais de espécime de cachorro-do-mato (Cerdocyon 
thous). O traço amarelo representa o posicionamento do longo eixo da córnea 
em relação ao PPL. Jaboticabal, SP, Brasil, 2015.    

 

 

O grau de paralelismo das fibras colágenas nas lamelas estromais foi de 

1,01 e o contraste entre as áreas de maior e menor birrefringência foi de 1,57.   
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A variabilidade e o contraste dos valores de “bitmap”, que compuseram 

as imagens birrefringentes do estroma corneal, está representada na Figura 22.  

 

 

 
Figura 22. Representação gráfica de topografia de superfície construídos para representar 

a variabilidade dos valores de “bitmap” que compuseram as áreas 
birrefringentes analisadas nos estromas corneais de cachorros-do-mato 
(Cerdocyon thous). Os picos em vermelho representam fibras dentro do mesmo 
plano de orientação espacial.  Jaboticabal, SP, Brasil, 2015. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Os olhos de indivíduos da espécie Cerdocyon thous, avaliados por 

biomicroscopia com lâmpada em fenda, nesta pesquisa, apresentaram 

características morfológicas similares às descritas para canídeos domésticos, 

tais como presença de conjuntiva rósea, membrana nictitante, pontos lacrimais 

superior e inferior, presença de cílios verdadeiros em pálpebra superior e íris 

pigmentada (SLATTER, 2005). Em contrapartida, diferindo dos canídeos 

domésticos, eles apresentam-se com pupila em formato de fenda vertical. A 

pupila em fenda é uma característica marcante do gato doméstico, sendo 

capaz de limitar a entrada de luz em 135 vezes, enquanto que a pupila humana 

é capaz de reduzir em apenas 10 vezes (LAND, 2006; GONZALES-MARTÍN-

MORO, et al., 2014).  Dentre os canídeos, a raposa vermelha (Vulpes vulpes) 

também possui pupila em formato de fenda vertical (MALMSTRÖM, KRÖGER, 

2005).   

Admite-se que a pupila em fenda seja uma adaptação evolutiva 

relacionada com a visão noturna, por permitir fechamento eficiente dos olhos 

em situações de alta luminosidade (GONZALES-MARTÍN-MORO, et al., 2014), 

além de permitir focalização de imagens no plano vertical (BANKS et al., 2015).   

Além de favorecer a visão noturna, a pupila em fenda vertical parece, também, 

relacionar-se com o comportamento e o hábito alimentar do animal 

(BRISCHOUX, PIZZATTO, SHINE, 2010). Por exemplo, Banks et al (2015), 

observaram que a maioria dos herbívoros (presas) apresentam pupila em fenda 

horizontal, que predadores noturnos ou polifásicos apresentam pupila em fenda 

vertical, e que a maioria dos predadores diurnos apresentam pupila em formato 

circular.   

O formato pupilar em fenda vertical, como observado nos olhos de 

Cerdocyon thous, juntamente com a esteropsia (visão binocular frontal) 

responsável pela estimativa da distância entre o predador e seu objeto 

(profundidade), parece melhorar a definição das imagens (em termos de 

qualidade e contorno) (BANKS et al., 2015). Especula-se que a pupila em 

fenda vertical poderia ser uma adaptação importante para animais pequenos, 

cujos olhos estão próximos do chão ou objeto, por corrigir deformações de 
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imagens as quais eles estão sujeitos (BANKS et al., 2015). Isso explicaria 

porque os pequenos e grandes felinos estão igualmente adaptados ao 

comportamento de caça, apesar de diferirem quanto ao formato pupilar (em 

fenda nos pequenos felinos e circular nos grandes). Portanto, os cachorros do 

mato devem se beneficiar com o formato pupilar vertical (GONZALES-MARTÍN-

MORO, et al., 2014; BANKS et al., 2015).  

Adjunto ao formato pupilar, outras características oculares são 

importantes na avaliação do sistema visual de indivíduos de Cerdocyon thous, 

notadamente a estrutura corneal, as dimensões das câmaras anterior, vítrea e 

lenticular, a presença de tapetum e as características retinianas.  Aspectos 

relacionados a produção lacrimal, rotineiramente avaliada pelo TLS I, e a PIO 

são imperativos para a compreensão da homeostase do sistema oftálmico.  

Valores de normalidade para o TLS I já foram estabelecidos para 

diferentes espécies de animais, entretanto, pouco se conhece sobre os 

selvagens da família Canidae. O valor médio de TLS I (13,37 mm/min) 

encontrado para Cerdocyon thous, na presente pesquisa, foi inferior aos 

padronizados para cães (GELLAT et al., 1975; SAITO; KOTANI, 2001; 

HARTLEY; WILLIAMS; ADAMS, 2006), gatos (18 mm/min) (SEBBAG, KASS, 

MAGGS, 2015) e porcos (15,6 mm/min) (TRBOLOVA, GHAFFARI, 2012). Tal 

achado poderia estar associado com variações interespecíficas e com 

diferenças em idade, em padrões circadianos e na utilização de fármacos 

anestésicos (GIANETTO, PICCIONE, GIUDICE, 2009; BROADWATER et al, 

2010; CONCEIÇÃO et al, 2011; TRBOLOVA, GHAFFARI, 2012).  

Oriá e colaboradores (2011) avaliaram, sob contenção química, 

indivíduos sadios de cachorro do mato, e encontraram valores de TLS I (média 

de 8  mm/min) inferiores aos observados na presente pesquisa. No estudo de 

Oriá e colaboradores (2011), os indivíduos foram anestesiados com cetamina e 

xilazina, enquanto que, nesta pesquisa o foram com tiletamina e zolazepam. 

Assume-se que a produção lacrimal pode estar diminuída sob ação 

anestésica (DODAM; BRANSON; MARTIN, 1998, SHEPARD et al.; 2011). 

Entretanto, a magnitude do efeito da anestesia dissociativa utilizada no 

presente estudo sobre o TLS I é pouco conhecida. Raposo e colaboradores 

(2015) observaram que primatas anestesiados com a associação de tiletamina 

e zolazepam apresentaram maior produção lacrimal, comparativamente aos 
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primatas anestesiados com associações de cetamina e xilazina, de cetamina e 

midazolam ou de cetamina e dexmedetomidina.  

Discrepâncias entre os valores de TLS I encontrados nesta pesquisa e 

no estudo de Oriá e colaboradores (2011) podem também ser atribuídas a 

abordagem metodológica. No trabalho de Oriá e colaboradores (2011), a 

avaliaç o da produç o lacrimal foi realizada depois de um “swab” conjuntival 

para avaliação da microbiota local. Tal manobra pode ter removido parte 

residual do filme lacrimal no saco conjuntival, levando a aferição subestimada 

do seu quantitativo.  

Em relação aos valores de PIO, na presente pesquisa encontrou-se um 

valor médio de 10,43 mm/Hg. , o qual está aquém dos padronizados para cães 

(GELATT, MACKAY, 1998; MUGHANNAM; COOK; FRITZ, 2004; ANDRADE 

et al., 2012) e gatos (MILLER et al., 1991; RUSANEN et al., 2010; McLELLAN; 

MILLER, 2011; ANDRADE et al., 2012), mas assemelha-se aos encontrados 

para cachorros do mato (11,29 mm/Hg), por Oriá e colaboradores (2011). 

Assim como o TLS, a PIO de todos os indivíduos foi aferida no período 

matutino, minimizando os efeitos circadianos. Os cães apresentam incremento 

na PIO nos períodos matutinos, comparativamente aos diurnos (GIANETTO, 

PICCIONE, GIUDICE, 2009). Já em animais de hábitos noturnos, como o rato 

e o gato, o incremento da PIO ocorre em períodos de baixa luminosidade 

(MOORE, JOHNSON, MORRISON, 1996; SOLE et al., 2007).   

Pouco se conhece sobre os efeitos da anestesia dissociativa a base de 

tiletamina e zolazepam sobre a PIO. Sabe-se que em cães, eles não 

promovem alterações significativas na PIO (JANG et al., 2015). Todavia, em 

coelhos, eles são capazes de reduzi-la, porém, menos, se comparado com as 

reduções tipicamente produzidas pelas associações de cetamina e midazolam 

ou de cetamina e xilazina (MATTOS-JUNIOR et al., 2014). Em equinos, a 

associação de romifidina, tiletamina e zolazepam, halotano, não foi capaz de 

promover redução da PIO (BECHARA et al., 1998). 

Na presente pesquisa, a oftalmoscopia binocular indireta revelou que 

olhos de cachorros do mato possuem um fundo tapetal (tapetum lucidum) 

brilhante e de coloração verde amarelada. Inserido nesta região, observou-se a 

cabeça do disco óptico, discretamente arredondada. O padrão vascular da 
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retina foi do tipo holangiótico. Trata–se, portanto, de achado compatível com o 

descrito em ratos, camundongos, cães e gatos (WILLIAMS, 2007).   

O tapetum lucidum cellulosum é uma estrutura refletora da coroide, 

comumente encontrada nos olhos dos carnívoros. Sob condições de baixa 

luminosidade, ele atua como espelho e fornece reaproveitamento da luz pela 

camada de fotorreceptores da retina (OLLIVIER et al., 2004, ALINA et al., 

2008). A presença de tapetum aumenta a sensibilidade visual em baixos níveis 

de luz, beneficiando os indivíduos de hábitos noturnos. Os cachorros do mato, 

avaliados na presente pesquisa, apresentaram tapetum extenso, semelhante 

ao descrito para carnívoros domésticos (SAMUELSON, 2013). Relativamente à 

extensão do fundo tapetal, os olhos de cachorros do mato se assemelharam 

aos de felinos. Enquanto os cães apresentam um tapetum de 

aproximadamente 30% do fundo ocular, os gatos apresentam uma proporção 

de 50% (ALINA et al., 2008).  

Desconheciam-se, até o presente momento, informações referentes às 

condições corneais, notadamente parâmetros endoteliais, da espécie 

Cerdocyon thous. Nesta pesquisa, portanto, avaliaram-se densidade celular 

endotelial, área celular e hexagonalidade, bem como espessura corneal. À 

microscopia especular de não contato, encontrou-se, para Cerdocyon thous, 

valor médio de espessura corneal de 0,53 mm. Cães domésticos avaliados por 

paquimetria ultrassônica, em diferentes estudos, apresentaram valor médio de 

espessura corneal de 0,54 mm (PARK et al., 2011), de 0,56 mm (GILGER et 

al., 1991) e de 0,59 mm (ALARIO; PIRIE, 2014). Além disso, à microscopia 

confocal encontrou-se valor médio de 0,58 mm (KAFARNIK; FRITSCHE; 

REESE, 2007).  

Em gatos, a espessura corneal foi avaliada pela paquimetria ultrassônica 

(0,51 mm), pela microscopia especular de não contato (0,50 mm) (RANZANI et 

al., 2008), pela microscopia confocal (0,59 mm) (KAFARNIK; FRITSCHE; 

REESE, 2007), e pela biomicroscopia ultrassônico (0,74 mm) (AUBIN et al., 

2003). Sugere-se que a microscopia especular de não contato poderia 

subestimar os valores referentes à espessura corneal, comparativamente a 

paquimetria ultrassônica (FRIZON et al., 2006; RANZANI et al., 2008). 

Encontrou-se, nesta pesquisa, correlação positiva entre os valores de 
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espessura corneal e de PIO. O mesmo foi relatado em cães (PARK et al., 

2011) e humanos (SAKATA et al., 2000). 

 Relativamente à densidade celular endotelial, o valor médio observado 

no presente trabalho foi de 2.850 cell/mm2. Em cães foram encontrados valores 

de 2.500 cell/mm2 (GWIN et al., 1982), 2.555 cell/mm2 (PIGATTO et al., 2008) 

e 2.176 cell/mm2 (RENZO et al., 2014). Em gatos, observaram-se densidades 

celulares médias de 4.082 cell/mm2 e 2.873 cell/mm2, para gatos jovens e 

adultos, respectivamente (FRANZEN et al., 2010). Pela microscopia confocal, 

encontraram-se valores para cães e gatos de 3.175 cell/mm2 e 2.846 cell/mm2, 

respectivamente (KAFARNIK; FRITSCHE; REESE, 2007). Os valores 

encontrados nos indivíduos de cachorro do mato foram semelhantes aos 

descritos na literatura para espécies de cães e gatos, porém, não se 

encontraram trabalhos semelhantes em indivíduos de canídeos selvagens.  

Quanto à área celular e a hexagonalidade, os valores médios obtidos na 

presente pesquisa foram 389 µm2 e 60%, respectivamente. Tais valores foram 

semelhantes aos obtidos em cães por Pigatto e colaboradores (2008) e Renzo 

e colaboradores (2014). Similarmente, em gatos, a área celular encontrada foi 

de 348 µm2 e a hexagonalidade 66 % (FRANZEN et al., 2010). Acredita-se, 

que como na maioria dos animais domésticos, o padrão hexagonal é o que 

prepondera na espécie Cerdocyon thous. A similitude dos parâmetros 

supracitados, os endoteliais sofrem alterações decorrentes do envelhecimento 

(STURROCK; SHERRARD; RICE, 1978, JOYCE, 2003, RODRIGUES et al., 

2006, McCAREY; EDELHAUSER; LYNN, 2008, FRANZEM et al. 2010), 

entretanto, tal investigação não foi realizada no presente estudo. 

A ultrassonografia permite a detecção de alterações estruturais, sendo 

notadamente útil nas afecções que cursam com perda da transparência corneal 

e lenticular (MATTOON; NYLAND, 2002, KENDALL et al., 2015), na detecção 

de variações de tamanho, de forma e de posição das estruturas (GONÇALVES 

et al., 2000, WILLIAMS, 2004, SILVA et al., 2010, TONI et al., 2013). 

Na literatura compulsada nada se encontrou sobre parâmetros 

biométricos de canídeos selvagens, notadamente os deste estudo. 

Relativamente ao diâmetro axial do bulbo do olho, observou-se valor médio de 

15,93 mm. Este valor é menor do que os reportados para cães domésticos 

(entre 19,9 mm e 20,9 mm) e gatos (entre 19,22 mm e 21 mm) (VAKKUR; 
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BISHOP, 1963; SCHIFFER; RANTANEN; LEARY, 1982; BOROFFKA et al., 

2006; SILVA et al., 2010; FERREIRA et al., 2014).  

 Quanto à profundidade da câmara anterior, o valor médio observado, 

para Cerdocyon thous, foi de 3,29 mm. Em cães domésticos, os valores variam 

entre 3,08 mm e 4,0 mm (COTTRILL; BANKS; PECHMAN, 1989; GONÇALVES 

et al., 2000; WILLIAMS, 2004; BOROFFKA et al., 2006; SILVA et al., 2010; 

TONI et al., 2012). Em gatos, a espessura da câmara anterior é de 3,65 mm 

(FERREIRA et a., 2014).  

Em relação à espessura da lente, encontrou-se, para Cerdocyon thous, 

valor médio 6,02 mm. Williams (2004), ao avaliar cães domésticos, observou 

valores de 6,7 mm, para lentes sem alterações. Já Silva e colaboradores 

(2010) encontraram valor de 7,0 mm e Boroffka e colaboradores descrevem 

valor de 7,9 mm. Gatos possuem valor médio de 7,63 mm (FERREIRA et a., 

2014).  

Relativamente à profundidade da câmara vítrea de Cerdocyon thous, o 

valor médio foi de 6,61 mm. Em cães domésticos, foram descritos os valores 

de 9,1 mm (GONÇALVES et al, 2000) e de 9,52 mm (SILVA et al., 2010). 

Ferreira e colaboradores (2014) descrevem para gatos o valor médio de 7,78 

mm.  

Levando-se em consideração os dados de biometria ocular obtidos na 

presente pesquisa, a espécie Cerdocyon thous possui menor tamanho de olho, 

com câmara anterior mais rasa e lente menos espessa, comparativamente aos 

cães e gatos. Hosny e colaboradores (2000), comparando o comprimento axial 

do olho com profundidade da câmara anterior e o estado refrativo, em seres 

humanos, encontrou que câmaras anteriores rasas e comprimento de olhos 

menores pertenciam a indivíduos hipermetropes, enquanto indivíduos míopes 

teriam câmaras anteriores mais profundas e olhos mais alongados. Tais 

achados fazem acreditar que, embora nenhum estudo refrativo tenha sido 

conduzido na presente pesquisa, que o cachorro do mato seja uma espécie 

hipermetrope. Tal característica favorece a visão de objetos distantes, tais 

como possíveis presas. 

  Assim como biometria ocular, ERG, até o presente, não houvera sido 

realizada na espécie Cerdocyon thous. O exame não representa prática 

comum na avaliação de animais de vida selvagem, ainda que protocolos de 
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pesquisa e em triagem clínica tenham sido descritos. No presente estudo, 

formas de onda de ERG estável e de confiança foram obtidas em todos os 

exames realizados. Em estudos prévios, ERGs foram  obtidos para cães, 

gatos, cervídeos, cangurus (Macropus fuliginosus) e  coalas (Phascolarctos 

cinereus) (NORMAM; NARFSTROM; BARRETT, 2008; LABELLE et al., 2010; 

CRIVELARO, 2014, SUSSADEE et al., 2014; LIDDLE, 2015).  

Assim como observado em cães (NARFSTROM et al., 2002; YU et al., 

2007; GUIMARÃES, 2011), os cachorros do mato apresentaram suas retinas 

completamente adaptadas ao escuro, no final da fase escotóptica de baixa 

intensidade (20 minutos). Para a realização adequada do ERG faz-se 

necessária a realização de contenção química, contudo, muitos fármacos 

alteram o traçado do ERG, relativamente à diminuição de amplitudes e à 

elevação dos respectivos tempos implícitos, notadamente os anestésicos 

voláteis (KOMMONEN, 1988; YANASE; OGAWA, 1997; KOMMONEN; 

HYVATTI; DAWSON, 2007; NORMAN; NARFSTROM; BARRETT, 2008; 

SAFATLE et al.; 2010a). Estudos prévios (LIN et al., 2009) nos permitem 

propor que que o protocolo anestésico usado nesta pesquisa foi capaz de 

fornecer amplitudes de ondas maiores,  comparativamente a sedação à base 

de medetomidina e a anestesia geral com isoflurano, sendo, portanto, 

apropriado para a avaliação de  canídeos.  

Guimarães (2011) estudou os valores normais do ERG em cães adultos 

da raça beagle empregando o mesmo equipamento que fora utilizado nessa 

pesquisa, tendo como resultados de valores de amplitude de onda a, para 

resposta mista de cones e bastonetes, igual a 58,1 μV; para onda b, resposta 

mista de igual a 157,5 μV; de cones 59,89 μV e flicker 38,3 μV. No presente 

trabalho os valores de amplitude de onda a, para resposta mista de cones e 

bastonetes, igual a 56,67 μV; para onda b, resposta mista de igual a 238,70 μV; 

de cones 48,67 μV e flicker 22,67 μV. Diferenç s podem estar associadas a 

protocolos anestésicos. Ademais, humanos portadores de miopia (comprimento 

axial do bulbo do olho mais longo) apresentam tempo implícito de maior 

latência e amplitudes mais baixas, comparativamente a indivíduos emétropes 

(KAWABATA; ADACHI-USAM, 1997; WOLSLEY et al., 2008). Não obstante, 

Westall e colaboradores (2001) observaram correlação negativa entre a 

amplitude da onda b e o comprimento axial do bulbo do olho em seres 
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humanos. Dessa forma, presume-se que o menor comprimento axial do bulbo 

do olho dos cachorros do mato possa ter influenciado na obtenção de 

amplitudes mais elevadas em comparação aos beagles. Contudo, tal 

associação não pode ser utilizada ao compararmos os resultados da presente 

pesquisa aos descritos para gatos (comprimento axial de 19,22 mm, segundo 

Ferreira e colaboradores 2014). Sussadee e colaboradores (2014) encontraram 

valores de amplitude de onda b para resposta mista igual a 413,28 μV, valor 

significativamente superior aos descritos para cães.  Adicionalmente, ressalta-

se que o número amostral da presente pesquisa foi reduzido, fato que limita 

especulações referentes à fisiologia retiniana da espécie em questão. 

Realizaram-se, à histologia, avaliações quanto à espessura da córnea, à 

espessura do epitélio corneal e ao estado de supraorganização das fibras 

colágenas estromais. Os valores médios encontrados para espessura da 

córnea e de seu epitélio foram de 0,54 mm e de 60,0 µm, respectivamente. 

Merindano e colaboradores (1998) conduziram um estudo histológico e 

morfométrico da córnea de diferentes espécies de mamíferos carnívoros e não 

carnívoros. Dentre os carnívoros, eles observaram que a espessura da córnea 

variou entre 1468 µm para leopardos (Panthera pardus) e 68 µm para pumas 

(Felix concolor). O epitélio apresentou espessuras variando entre 77 µm tigre 

(Panthera tigris) e 36 µm (puma). Lobos (Canis lupus) apresentaram valores de 

0,82 mm e de 46 µm, relativamente às espessuras corneal e epitelial 

(MERINDANO et al., 1998). Considerando-se espécies domésticas, diferenças 

significativas em espessura epitelial corneal, também, foram observadas. Os 

valores médios de espessura do epitélio corneal foram de 291 µm para cavalos 

e de 97,1 µm para gatos (NAUTSCHER et al., 2015). Crivelaro (2014) 

relacionou a presença de córneas mais espessas em cervídeos que habitam 

áreas de vegetação mais densa e fechada, em face da maior possibilidade de 

traumas. Entretanto, a espécie avaliada no presente estudo, reside em uma 

variedade muito grande de habitats, e, portanto, qualquer especulação nesse 

sentido seria inapropriada.  

Neste estudo, avaliações referentes à morfologia e ao estado de 

supraorganização (por birrefringência) das fibras colágenas do estroma corneal 

de cachorro do mato foram realizadas empregando-se microscópio de luz 

polarizada (ALDROVANI; GUARALDO; VIDAL, 2007, RIBEIRO et al., 2013). As 
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fibras colágenas foram complexadas com Ponceau SS, um corante azoico que, 

ao alinhar seus elétrons ressonantes em paralelo com os do colágeno, 

amplifica o sinal da birrefringência (VIDAL; MELLO, 2006, ALDROVANI; 

GUARALDO; VIDAL, 2007).  

Em oftalmologia, o emprego de luz polarizada tem auxiliado na 

compreensão e no diagnóstico de afecções da córnea (NEWTON; MEEK, 

1998, MARTINS, 2005). Para estudos quali-quantitativos, em que se pretende 

estabelecer a morfologia, a orientação espacial e o estado de agregação das 

fibras, recomenda-se empregar luz linearmente polarizada, conforme o 

protocolo desta pesquisa, uma vez que variações no brilho da birrefringência 

emergem como alterações no ângulo formado entre as fibras e o plano da luz 

polarizada (SILVA et al., 2006, ALDROVANI; GUARALDO; VIDAL, 2007). 

Sabe-se que fibras colágenas exibem brilho máximo quando um de seus eixos 

de propagação está posicionado a 45º do plano da luz polarizada. Assim, a luz 

sai da fibra em duas frentes de onda, após percorrê-la. Tais frentes apresentam 

uma diferença de fase. Quanto maior a diferença de fase, maior o ordenamento 

das estruturas em torno dos eixos ordinário e extraordinário (SILVA et al., 

2006). 

Nesta pesquisa, o brilho da birrefringência foi avaliado e quantificado, 

em “software”, como sendo uma função do GA e de suas derivaç es (GAmax e 

GAmin). O GA é um parâmetro densitométrico que, no caso de imagens 

birrefringentes, representa a soma das frações intrínseca e total que compõem 

a amostra (OJALA; PIETIKAINEN; MAENPAA, 2002). Estudos prévios 

demonstraram que quanto maior os valores de GA de uma amostra 

birrefringente, maior o número vibrações eletrônicas e de ligações cruzadas 

intermoleculares (ALDROVANI; GUARALDO; VIDAL, 2007). No caso das fibras 

colágenas, as ligações cruzadas estabelecem o alinhamento, a estabilidade e o 

empacotamento molecular e correlacionam-se com as propriedades 

biomecânicas do tecido (VIDAL; MELLO, 2010, RIBEIRO et al., 2013).  

A organização do estroma, notadamente das suas fibras colágenas, 

varia entre as diferentes classes de vertebrados, bem como entre as espécies.  

Estas variações têm sido relacionadas com diferenças no poder refrativo da 

córnea, e amplia conhecimentos sobre comportamento animal e os padrões 

evolutivos do sistema visual (WINKLER et al., 2015). Diferenças na 
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supraorganização do colágeno estromal corneal, como observada entre 

espécies de vertebrados aquáticos, répteis, aves e mamíferos, postulam 

divergências evolutivas úteis para classificações filogenéticas baseadas em 

morfologia (WINKLER et al., 2015). Informações sobre supraorganização 

macromolecular do estroma permitem, ainda, a avaliação das condições 

corneais em situações fisiológicas e patológicas, bem como em processos de 

reparação tecidual (CONNON; MEEK, 2003; BOOTE et al., 2013).  

Não há relatos na literatura sobre valores de GA associados ao brilho 

das birrefringências de córneas de canídeos, notadamente das espécies 

selvagens. Aldrovani e colaboradores (2007) estabeleceram parâmetros de GA 

relacionados à intensidade do brilho das birrefringências de fibras colágenas da 

córnea axial de porcos. Os valores obtidos por esses autores foram maiores do 

que os observados no presente estudo. Graus de paralelismo das fibras e 

contraste dos brilhos das birrefringências também constituem parâmetros 

importantes associados com a supraorganização dos colágenos e as 

propriedades biomecânicas do tecido. Estes parâmetros relacionam-se com a 

heterogeneidade do brilho das birrefringências e, na presente pesquisa, 

refletiram alterações no plano espacial das fibras colágenas (KIM et al., 2012).  

Aqui, o grau de paralelismo das fibras nas lamelas foi de 1,01 e o contraste 

entre as áreas de maior e menor birrefringência foi de 1,57. Tais observações 

indicam que o estroma corneal de cachorro do mato possui fibras colágenas 

interlamelares com grau de paralelismo moderado e orientadas, 

preferencialmente, em sentido espacial único. 
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6 CONCLUSÕES 
 

 

Considerando-se a maneira como a pesquisa fora concebida e levando-

se em conta as injunções do meio, admite-se que conhecimentos sobre 

parâmetros oftálmicos de canídeos domésticos não devem ser extrapoladas 

para Cerdocyon thous. Os olhos desses animais apresentam particularidades 

e, em alguns aspectos, tais como formato pupilar e características do fundo 

tapetal, se distanciam dos de canídeos e se assemelham aos de felídeos 

domésticos. Reforça-se, portanto, a importância do conhecimento acerca dos 

parâmetros morfofisiológicos das diversas espécies de animais selvagens a fim 

de se subsidiarem procedimentos diagnósticos e terapêuticos adequados. 
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