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Introdução

O líquido cefalorraquidiano (LCR) é produzido 
preponderantemente nos ventrículos cerebrais e banha 
o sistema nervoso central (SNC) e parte do sistema 
nervoso periférico. Tem as funções de proteção, 
nutrição e, ainda, a faculdade de promover a defesa do 
sistema nervoso, transportando e colocando frente a 
frente agentes injuriantes e células e moléculas de 
defesa. A conservação das referidas propriedades e 
funções só é possível graças às trocas ativas que 
ocorrem continuamente e que conferem o dinamismo 
dos constituintes do liquor. Deste modo os constituintes 
liquóricos podem refletir tanto situações de 
normalidade quanto patológicas, visto que sua 
composição varia diretamente com estas diferentes 
situações. Por conseguinte, a colheita e a análise do 
LCR demonstram ser meios viáveis e eficazes de 
acesso e avaliação do sistema nervoso, no que diz 
respeito ao diagnóstico e prognóstico de suas inúmeras 
enfermidades (GAMA et al. 2005).

      A análise deste fluido é uma importante ferramenta 
no diagnóstico e estudo de doenças neurológicas 
(WELLES et al., 1992; PINHEIRO & ALVES, 2000). 
O líquor banha a superfície do sistema nervoso central 
(SNC) e, por isso, a composição se altera de acordo 
com as diversas afecções do SNC (TVEDTEN, 1987). 
A avaliação é particularmente útil em se tratando da 
confirmação da presença de uma lesão inflamatória 
envolvendo as leptomeninges, tal como a 
meningoencefalite bacteriana (SCOTT, 1995), além de 
refletir processos patológicos inclusive do parênquima 
do SNC (MAYHEW & BEAL, 1980). Scott (1993a) 
cita a meningoencefalite neonatal, a meningoencefalite 
causada por Listeria, scrapie e a polioencefalomalácea 
como neuropatologias comuns em ovinos.

Material e métodos

A. Seleção de ovinos e coleta de líquor 

     Foram coletadas 40 amostras de líquor de ovinos, com 
idades variando entre seis e 18 meses, provenientes do 
Abatedouro Municipal de Buíque, PE. Os animais foram 
contidos fisicamente e foi puncionada a cisterna 
lombossacral para a colheita de líquor, de acordo com as 
técnicas descritas por Scott (1993b) após rigorosa anti-
sepsia (figura 1). Foram utilizadas agulhas 40x12, 
posicionando-a em ângulo de 90º, com a articulação 
lombossacral flexionada. A colheita foi realizada em três 
frascos a fim de se minimizar os riscos de contaminação 
com sangue e a análise foi realizada imediatamente após a 
coleta.

B. Citologia

Contagem global

      As contagens globais de células nucleadas foram 
realizadas com o auxílio de uma câmara de Fuchs-
Rosenthal. A partir de uma alíquota de líquor obtida através 
de um tubo capilar, a amostra é depositada nos dois lados 
da câmara, e após 15 minutos, e realizada a contagem com 
microscópio óptico com a objetiva de 10x. O resultado da 
contagem foi dividido pelo fator 3, para indicar o resultado 
em mm³.

Contagem diferencial

       De cada amostra foi realizada a análise diferencial, a 
partir de esfregaços obtidos pela centrifugação de uma 
alíquota de 250 µL das amostras em citocentrífuga durante 
5 minutos a 3000 RPM. Após a centrifugação os esfregaços 
foram corados pelo método de Panótico Rápido. A leitura 



das lâminas foi realizada em microscópio óptico com 
objetiva de 100x. 

C. Análise estatística

As variáveis contagem global e análise 
diferencial foram submetidas à técnica de 
reamostragem “bootstrap”, com 1.000 replicações, a 
fim de se estabelecer os parâmetros mais robustos, com 
95% de intervalo de confiança. O teste de Mann-
Whitney foi utilizado para verificar se há diferença 
significativa entre os sexos em relação as variáveis 
estudadas. 

Resultados

      Os resultados obtidos para a contagem global do 
líquor de ovinos da raça Santa Inês, indicam uma média 
de 4 ± 2,9 leucócitos/mm3 (Tabela 1). Os valores 
encontrados variaram de 1 a 14 leucócitos/ mm3 e 
presença de eritrócitos em 10% das amostras. 
       Na análise estatística o Teste de Mann-Whitney 
que é aplicado quando estão em comparação dois 
grupos independentes, no mostrou diferença 
significativa entre os sexos e, desta forma, os 
parâmetros foram estimados para toda a amostra, sem 
discriminação de sexo. 
       Com relação à análise diferencial de leucócitos, os 
resultados encontrados nesta pesquisa demonstraram a 
presença tanto de células mononucleadas quanto de 
polimorfonucleares (Figura 1). Dentre as 
mononucleadas observadas, os linfócitos apresentaram
prevalência, com média de 4 ± 4,1 e valores que 
variaram de 0 a 15 células e os monócitos, média de 
1,6 ± 2,0 e valores entre 0 e 10 células. Dentre os 
polimorfonucleares, apenas neutrófilos foram 
identificados, com valores variando entre 0 e 20 
células/μL e média 4,6 ± 4,9. 

Discussão

O número de leucócitos do líquor de caprinos, 
conforme estudos de Pinheiro & Alves[1], foi de 0 a 21 
leucócitos/mm3, com uma média de 7,4 leucócito/mm3, 
sendo superior aos relatados como normais por outros 
autores. Contudo Smith & Sherman apud Pinheiro & 
Alves, relataram que os valores normais para leucócitos 

em líquor está abaixo de 25 e entre 0 e 9 leucócito/mm3. 
       Apesar da possibilidade de existir discordâncias na 
literatura com relação ao número total de leucócitos de um 
líquor normal, a maioria dos autores concorda que este 
número deve ser menor que 8 leucócitos/μL [2,3]. Esse tipo 
de estudo é de grande auxílio no diagnostico de processos 
inflamatórios, irritativos ou infecciosos do sistema nervoso 
central, já que nestes casos pode ocorrer um aumento do 
número total de células [4].
       De acordo com Lorenz e Kornegay [5] a contagem 
total e diferencial de leucócitos é a parte mais importante 
da análise do líquor. A alta contagem de leucócitos e a 
contagem de proteínas correlacionam-se com a presença de 
doença neurológicas, mesmo quando as amostras contem 
quantidades moderadas de contaminação sanguinea. 

O aumento do número de leucócitos, denominado 
pleocitose, está relacionado à vigência de um processo 
inflamatório liquórico. A quantidade de células ou o tipo 
celular encontrado e/ou predominante pode determinar o 
tempo de evolução da patologia e o agente ou grupo de 
agentes causais [6].  Desta forma, o estabelecimento de 
parâmetros de normalidade para a citologia do líquor de 
ovinos é de suma importância para a avaliação e 
confirmação diagnóstica de algumas patologias com 
sintomatologia nervosa e que acometem frequentemente os 
rebanhos ovinos atualmente no país.
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Tabela 1. Contagem global de leucócitos (células/mm3) e análise diferencial com respectivas média, erro padrão (E.P.), intervalo de 
confiança (I.C.), desvio padrão (D.P.), valores mínimo e máximo encontrados nas amostras do líquor de 40 ovinos da raça Santa 
Inês. 

Característica Média E.P. IC (95%) D.P. Min. Max.

Contagem Global 4,4 1.456 0,027 2,97 1.00 14,00
Linfócitos 4,641 0,6503 0,041 4,11 0.0 15,00
Neutrófilos 4,615 0,784 0,049 4,96 0,0 20,00
Monócitos 1,692 0,324 0,020 2,05 0,0 10,00



    

Figura 1. Coleta do líquor de ovinos da raça Santa Inês. A. Tricotomia da cisterna lombossacral. B. Punção com agulha 40x12.

    

    

Figura 2. Análise citológica diferencial do líquor de ovinos Santa Inês sadios. A. Neutrófilo bastonete. B. Linfócito. C. Monócito. 
D. Linfócito próximo a um aglomerado de eritrócitos. Fig. 2 A, B, C e D microscopia óptica, 100X.
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