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Introdução

O líquido cefalorraquidiano (LCR), ou líquor, é um
ultrafiltrado do plasma. Em condições normais é um 
fluido límpido, incolor, que possui uma viscosidade 
similar à água, onde coágulos são incomuns, a não ser 
por altas concentrações de proteína, células 
inflamatórias ou hemácias [1].

Além de oferecer proteção ao Sistema Nervoso 
Central (SNC) contra traumatismo e movimentos 
bruscos da cabeça, tem a função de coletar resíduos, 
circular nutrientes, lubrificar e preencher o SNC [2].

O líquor pode ser obtido através de punção lombar e
cisternal. A análise deste fluido é uma importante 
ferramenta no diagnóstico e estudo de doenças 
neurológicas [3].

A ocorrência de doenças neurológicas é extensa na 
clínica médica dos animais domésticos, porém poucos 
estudos documentam a composição normal do líquor de 
ovinos, em especial a raça Santa Inês, a qual tem se 
destacado economicamente no mercado de carne do 
Brasil. Portanto, este estudo teve por objetivo
estabelecer os parâmetros de normalidade para as 
análises físico-química do líquor, como auxiliar do 
diagnóstico de desordens neurológicas de ovinos da 
raça Santa Inês.

Material e métodos

A. Seleção de ovinos da raça Santa Inês e coleta de 
líquor

Foram selecionados aleatoriamente, 40 ovinos 
sadios da raça Santa Inês, machos e fêmeas com idade 
variando entre seis e dezoito meses. Estes foram 
contidos fisicamente, submetidos à tricotomia na região 
lombossacral, rigorosa anti-sepsia local (álcool 
iodado), seguida da punção. Utilizaram-se agulhas 
descartáveis estéreis de 40x12, posicionando-as em 
ângulo de 90º, com a articulação lombossacral 

flexionada. Foi realizada a coleta de três frações de líquor a 
fim de se minimizar os riscos de contaminação com sangue 
seguindo a metodologia descrita por Reis [2]. As amostras 
foram acondicionadas em tubos de vidro devidamente 
esterilizados, marcados e imediatamente e enviadas para as 
análises físico-químicas.

B. Análise física

As amostras foram submetidas à refrigeração para 
estabilização e manutenção das características físico-
químicas normais. A análise física foi realizada 
imediatamente à coleta onde foram avaliados o aspecto, cor 
e densidade do líquor, no laboratório da Escola Estadual 
Vigário João Inácio, Buíque, PE. A densidade foi analisada 
por meio de refratometria [3].

C. Análise química

Os teores de proteína e glicose foram determinados 
com o auxílio dos respectivos kits, Sensiprot (Labtest®), 
Glicose PAP Liquiform (Labtest®), e leitura em analisador 
bioquímico semi-automático no laboratório da Clínica de 
Bovinos, UFRPE, Garanhuns, PE, obedecendo 
rigorosamente aos padrões de teste estabelecidos pelo 
fabricante.

D. Análise estatística

O teste de Mann-Whitney foi utilizado para verificar 
se há diferença significativa entre os sexos em relação às 
variáveis: densidade, proteínas, glicose. Estas foram 
submetidas à técnica de reamostragem Bootstrap (BCa -
Intervalo de Confiança de Correção de Vício Acelerado) 
com 20.000 replicações, a fim de se estabelecer os 
parâmetros mais robustos, com 95% de intervalo de 
confiança, para julgar alterações patológicas do líquor.



Resultados e Discussão
Das 40 amostras de líquor, 37 apresentaram-se 

incolores e límpidas (Figura 1). Tais resultados 
concordam com os encontrados por Tvedten [1], onde 
faz referência a amostras liquóricas de animais sadios,
igualmente incolores e límpidas. Porém, Gama et al. 
[4], em experimento realizado com líquor de cães com 
cinomose, referem que amostras liquóricas apresentam-
se do mesmo modo límpidas e incolores.

Uma vez que todos os animais selecionados 
apresentavam um padrão comportamental normal para 
a espécie, as três amostras que apresentaram coloração 
rósea e/ou aspecto turvo, podem ter tido origem 
iatrogênica, de acordo com os achados de Reis [2], que 
descreve o aspecto hemorrágico como indicativo de 
uma hemorragia pré-existente, ou acidente de punção 
com ruptura de vasos sangüíneos durante a colheita do 
material.

As amostras analisadas variaram de 12,73 a 
38,88 mg/dL com relação ao conteúdo protéico, com 
média de 25,27 mg/dL (Tabela 1). Estes valores 
encontram-se abaixo da média descrita por Welles et. 
al. [5] para bovinos adultos (23,4 a 66,3 mg/dL; com 
média de 39,2 mg/dL). Estas variações podem estar 
relacionadas a fatores como: espécie e idade dos 
animais analisados.

Os valores mínimo e máximo encontrados para 
densidade do líquor de ovinos Santa Inês (1004,00 a 
1007,00 e média de 1006,00) (Tabela 1) corroboram 
com os descritos por Pinheiro & Alves [3] em estudos 
realizados com caprinos (1004,00 a 1006,00 e média 
de 1004,6).

Já o valor médio encontrado para glicose em 
líquor de ovinos Santa Inês (46,89 ± 10,99 mg/dL; 
Tabela 1) em sua maioria, apresentou-se menor que o 

encontrado para animais de pequeno porte (61 e 116mg/dL) 
descrito por Kay et al. (1974) apud Gama et al. [4] e 
encontrado por Pinheiro & Alves [3] para caprinos (100 
mg/dL). No entanto, o nível de glicose (24,5 a 67,23 
mg/dL; média de 46,89 mg/dL) (Tabela 1) não se 
distanciou do descrito por Welles et. al. [5] para bovinos 
adultos que foi de (37 a 51 mg/dL; média de 42,8 mg/dL).

O teste de Mann-Whitney não mostrou diferença 
significativa entre os sexos e, desta forma, os parâmetros 
foram estimados para toda a amostra, sem discriminação de 
sexo.

Conclusão
Diante da carência de dados de referência para os 

parâmetros físico-químicos (cor, aspecto, densidade e 
níveis de proteína e de glicose) no líquor de ovinos Santa 
Inês, recomenda-se que os resultados obtidos nesta 
pesquisa sejam considerados valores de normalidade para a 
espécie.
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Tabela 1. Valores médios, intervalo de confiança (I.C.), desvios-padrões (D.P.), valores mínimo (Mín.) e máximo (Máx.) obtidos 

para densidade, proteínas totais e glicose do líquor de ovinos Santa Inês hígidos, provenientes do abatedouro municipal da cidade do 

Buíque, PE, 2009.

Figura 1. Amostras de líquor de ovinos da raça Santa Inês com idade entre seis e dezoito meses, apresentando aspecto límpido e
incolor.

Características Média E.P. IC (95%) D.P. Mín. Máx.

LI LS

Densidade 1006,00 0,098 1005,00 1006,00 0,64 1004,00 1007,00

Proteínas (g/dL) 25,27 1,016 23,38 27,35 6,64 12,73 38,88

Glicose (g/dL) 46,89 1,67 43,45 50,02 10,99 24,50 67,23


