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RESUMO 

Os bloqueios anestésicos palpebrais são requeridos no exame oftálmico de rotina 
em cavalos, assim como a mensuração da porção aquosa da lágrima, utilizando o 
teste lacrimal de Schirmer (STT). Entretanto, existem evidências de que agentes 
anestésicos podem alterar a produção lacrimal. O objetivo desse estudo foi avaliar 
os efeitos dos bloqueios auriculopalpebral e supra-orbitário, utilizando três diferentes 
soluções anestésicas – cloridrato de ropivacaína a 0,75%, cloridrato de 
levobupivacaína a 0,75% e cloridrato de lidocaína a 2% - sobre o STT em cavalos. 
Os valores do STT em nove fêmeas foram avaliados após o bloqueio e comparados 
com os valores STT-1 e STT-2. Os valores do STT nos grupos anestesiados com 
ropivacaína, levobupivacaína e do lidocaína foram significativamente maiores do que 
os valores obtidos do STT-2. Não houve diferença significativa entre os valores de 
STT-1 e STT após o bloqueio palpebral em nenhum dos três grupos. Pôde-se 
concluir que a ropivacaína, a levobupivacaína e a lidocaína, utilizadas em bloqueios 
palpebrais em cavalos não modificaram a produção lacrimal. 
PALAVRAS-CHAVE:  Anestésicos locais, auriculopalpebral, supra-orbitário, teste 
lacrimal de Schirmer. 
 
 
 

TEAR PRODUCTION IN HORSES SUBMMITED TO EYELID ANEST HETIC 
BLOCKADE USING ROPIVACAINE, LEVOBUPIVACAINE OR LIDO CAINE 

 
ABSTRACT 

The eyelid anesthetics blockades are routinely required in equine ophthalmic 
examination, being as frequent as tear aqueous portion measurement through 
Schirmer tear test (STT). However, there are evidences that anesthetic agents may 
alter tear production. The aim of this study was to evaluate  the effects of 
auriculopalpebral and supraorbitary blockades in the STT of horses, using three 
different anesthetic solutions - 0.75% ropivacaine hydrochloride, 0.75% 
levobupivacaine hydrochloride and 2% lidocaine hydrochloride. The STT values of 
nine females were assessed after the blockade and compared with STT-1 e STT-2 
values. The STT values of the groups anesthetized with ropivacaine, levobupivacaine 
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and lidocaine were significantly higher than the STT-2 values. There was no 
significant difference between the values of STT-1 and STT after eyelid blockade in 
none of the three groups. It was concluded that ropivacaine, levobupivacaine and 
lidocaine, when used in eyelid blockades, do not change the tear production in 
horses. 
KEYWORDS:  local anaesthetics, auriculopalpebral, supra-orbital, Schirmer tear test. 

 
INTRODUÇÃO 

A produção das glândulas lacrimal principal e nictitante compõe a porção 
aquosa do filme lacrimal, maior constituinte, em volume, da lâmina pré-corneal, que 
é formada ainda por uma camada lipídica externa, produzida por glândulas de 
meibômio, localizadas no tarso palpebral, e por uma camada de muco adjacente ao 
epitélio corneano, produzidas por células caliciformes da superfície ocular. Uma vez 
produzida, a secreção dessas glândulas tubuloacinares é levada, por inúmeros 
ductos, para o fórnice conjuntival, onde irá se juntar aos outros componentes do 
filme lacrimal (GETTY, 1986; DAVIDSON & KUONEN, 2004; MOORE, 2007, SILVA 
et al., 2015).  

A lacrimogênese sofre interferência do sistema nervoso autônomo 
simpático e, por meio de fibras do VII par de nervos cranianos (Facial), do 
parassimpático, bem como de hormônios. Estímulos recebidos pelo nervo óptico, 
pela córnea, pela conjuntiva ou por outros locais que recebem inervação do nervo 
trigêmeo na face e no nariz são exemplos de vias aferentes de reflexos que podem 
resultar em aumento da produção das glândulas lacrimais (SULLIVAN et al., 1998; 
CRISPIN, 2000; SCAGLIOTTI, 2007; OFRI, 2008).  

No eqüino, assim como acontece com outros animais domésticos, a 
distribuição do filme lacrimal ocorre como resultado do movimento das pálpebras 
superior, inferior e da terceira pálpebra. Parte da lágrima é perdida por evaporação e 
outra é escoada pelo sistema de drenagem nasolacrimal, bastante calibroso na 
espécie (HAHN & MAYHEW, 2000; BROOKS, 2007). 

A mensuração quantitativa da lágrima, ou seja, da porção produzida pelas 
glândulas lacrimais e nictitante, pode ser feita utilizando-se o teste lacrimal de 
Schirmer – STT (MILLER, 2008; LANGE et al., 2012; TRBOLOVA et al., 2012; 
GILGER et al., 2014; BLISS et al., 2015; TOFFLEMIRE et al., 2015). Por meio do 
teste de Schirmer 1 (STT-1), tem-se a estimativa da quantidade de lágrima reflexa, 
uma vez que a tira, em contato com o saco conjuntival e a superfície ocular, 
desencadeia o blefaroespasmo e conseqüente lacrimejamento (STRUBBE & 
GELATT, 2007). Já o teste de Schirmer 2 (STT-2), que mede a produção lacrimal 
basal, é feito utilizando colírios anestésicos, excluindo, dessa forma, aquela 
produção reflexa propiciada pela sensibilidade à tira (BEECH et al., 2003). O STT-2, 
procedido nos animais domésticos, é diferente do STT-2 em humanos, que avalia a 
produção lacrimal após estímulo da mucosa nasal, objetivando desencadear o arco 
reflexo nervo trigêmeo-nervo facial, cuja resposta final é o aumento da produção 
lacrimal (STRUBBE & GELATT, 2007).  

Estudos mostram que a produção lacrimal após instilação de colírio 
anestésico, na maioria das espécies animais, resulta em diminuição significativa do 
volume da lágrima mensurável por meio do STT (BEECH et al., 2003; BARABINO et 
al., 2004; TROST et al., 2007). Agentes anestésicos gerais tendem a diminuir, de 
forma marcante, o volume lacrimal em caninos, felinos e eqüinos (BRIGHTMAN et 
al., 1983; HERRING et al., 2000; CULLEN et al., 2005). Não foi observada influência 
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do sexo ou idade no STT após instilação de colírios anestésicos ou após anestesia 
geral (HERRING et al., 2000; CULLEN et al., 2005).  

A verificação do STT faz parte do exame oftálmico do eqüino e de outras 
espécies animais, tornando-se fundamental sempre que houver indícios de 
deficiência na produção lacrimal (ceratoconjuntivite seca) ou, ainda, qualquer 
alteração da superfície ocular (SAITO & KOTANI, 2001; HARTLEY et al., 2012; 
MONTGOMERY et al., 2013; CHEN & POWELL, 2015). Os sinais mais 
freqüentemente relacionados a uma inadequada lacrimogênese são: perda de brilho 
corneal, presença de secreção mucosa, ulceração corneal, neovascularização 
superficial, pigmentação da córnea e hiperemia episcleral. No cavalo, a maioria dos 
casos de ceratoconjuntivite seca é de origem neurológica, podendo ser verificada 
disfunção palpebral. Dessa forma, deve-se inspecionar possíveis alterações dos 
nervos trigêmeo e facial, responsáveis pela inervação sensorial e motora, 
respectivamente, das pálpebras e também da glândula lacrimal (MCLELLAN & 
ARCHER, 2000; CRISPIN, 2000). 

Para a realização de exame oftálmico de rotina em eqüinos é comum a 
utilização de bloqueios palpebrais, pois a espécie exerce vigoroso fechamento da 
fissura palpebral mediante estímulo doloroso ou pela simples manipulação, 
impedindo que seja feita uma avaliação correta. Para isso, são utilizadas soluções 
anestésicas locais e a escolha do agente anestésico fundamenta-se no preço, na 
toxicidade, na segurança e duração do bloqueio exercido (WILKIE, 1991; 
ROBERTSON, 2004; BROOKS, 2007; MCMULEN JR et al. 2014; OEL et al., 2014). 

Existe um grande número de agentes anestésicos locais disponíveis no 
comércio, sendo os cloridratos de lidocaína e de bupivacaína aqueles que 
apresentam o uso mais difundido em oftalmologia veterinária (LEBLANC, 1990; 
ROBERTSON, 2004). O cloridrato de levobupivacaína e o cloridrato de ropivacaína 
são anestésicos locais introduzidos recentemente na medicina veterinária, porém já 
com o uso consagrado na medicina humana pela menor toxicidade aos sistemas 
nervoso e cardiovascular e maior tempo de duração anestésica (SANANSILP et al., 
2012; HAMURTEKIN et al., 2013; KUTHIALA & CHAUDHARY, 2011; DEL-RIO-
VELLOSILLO et al., 2014). 

Este estudo possui o objetivo de avaliar a produção lacrimal no bloqueio 
anestésico palpebral em eqüinos, utilizando os anestésicos locais cloridrato de 
levobupivacaína a 0,75% e cloridrato de ropivacaína a 0,75%, por meio do Teste 
Lacrimal de Schirmer, comparando com STT-1 e STT-2 e com a produção lacrimal 
após o bloqueio com cloridrato de lidocaína a 2%. Como foi dito anteriormente, 
esses fármacos possuem atualmente uma larga aplicabilidade em procedimentos 
anestésicos oftalmológicos de humanos, mas ainda não foram relatadas no bloqueio 
palpebral em cavalos. 

 
 MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado no Setor de Clínica e Cirurgia de Grandes Animais 
da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo 
Horizonte. Foram utilizados nove animais hígidos da espécie eqüina, fêmeas, com 
idade entre dois e seis anos, sem raça definida. O projeto do presente foi 
considerado em acordo com os princípios éticos vigentes e aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da UFG (Protocolo 007/2008). 

Previamente, para triagem dos animais, foram realizados exames clínico 
geral e oftálmico e foram feitas avaliações laboratoriais constando de hemograma 
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completo, urinálise e bioquímica sérica de uréia, creatinina, ALT, GGT e CK. 
Para o bloqueio anestésico palpebral, foram puncionados o forame supra-

orbitário e a região do nervo auriculopalpebral, caudal ao ramo dorsal da mandíbula, 
utilizando-se agulha hipodérmica 25x7 mm, aplicando-se, respectivamente, 2 mL e 
2,5 mL de solução anestésica local, nos lados direito e esquerdo. Foram utilizados 
anestésicos locais à base de cloridrato de ropivacaína a 0,75% (Ropi, Cristália, São 
Paulo, Brasil), cloridrato de levobupivacaína a 0,75%, sem vasoconstritor (Novabupi, 
Cristália, São Paulo, Brasil) e cloridrato de lidocaína a 2%, sem vasoconstritor 
(Hipolabor, Minas Gerais, Brasil). Semanalmente, durante três semanas, cada 
animal recebeu uma droga anestésica, nos lados direito e esquerdo, de modo que 
no final do experimento todos os animais foram anestesiados com os três fármacos 
avaliados, compondo um delineamento em quadrado latino 3x3x3. Os bloqueios 
eram realizados no período da manhã, anestesiando-se três animais, cada um com 
uma droga anestésica (Quadro 1). 

 
 

 1º Dia 2º Dia 3º Dia 
 Animal 

1 
Animal 

2 
Animal 

3 
Animal 

4 
Animal 

5 
Animal 

6 
Animal 

7 
Animal 

8 
Animal 

9 
1ª 

semana  
ROPI LIDO LEVO LEVO ROPI LIDO LIDO LEVO ROPI 

2ª 
semana  

LEVO ROPI LIDO LIDO LEVO ROPI ROPI LIDO LEVO 

3ª 
semana  

LIDO LEVO ROPI ROPI LIDO LEVO LEVO ROPI LIDO 

QUADRO 1 – Esquema da distribuição dos anestésicos por animal e por período 
formando um quadrado latino 3x3x3. ROPI: Ropivacaína a 0,75%; 
LEVO: Levobupivacaína a 0,75% e LIDO: Lidocaína a 2%.  

 
Foram realizadas mensurações do Teste Lacrimal de Schirmer utilizando 

tiras padrão milimetradas (Schirmer Strips, Ophthalmos, São Paulo, Brasil), com o 
animal contido em brete apropriado, sendo o STT-1 feito sem o uso de colírio 
anestésico ou de bloqueio anestésico palpebral. O STT-2 foi realizado cinco minutos 
após a instilação de duas gotas de colírio anestésico à base de proparacaína a 0,5% 
(Anestalcon, Alcon, São Paulo, Brasil), mantido sob refrigeração e retirada do 
resíduo do colírio do saco conjuntival inferior com ajuda de bastonetes flexíveis de 
algodão. Cerca de 30 minutos após a instilação do colírio anestésico, tendo sido 
verificado o término de sua ação por meio de estesiometria corneana seriada (a 
cada cinco minutos), utilizando estesiômetro de Cochet-Bonnet (Luneau 
Ophthalmologie, Paris, França), procedeu-se o bloqueio anestésico e realizou-se o 
STT em 20 minutos após a anestesia (M20), 60 minutos (M60) e 100 minutos (M100) 
(Figura 1). 
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FIGURA 1- Fluxograma de realização do STT-1, STT- 2 e STT aos 

20 minutos, 60 minutos e 100 minutos após os bloqueios 
anestésicos palpebrais em cavalos.  

 
Para se verificar o tipo de distribuição dos dados quanto à normalidade, 

utilizou-se o Teste de aderência Kologorv-Smirnov. Na comparação entre os três 
anestésicos utilizou-se Análise de Variância (ANOVA), sendo usado o Teste de 
Tukey para verificar entre eles, quais eram significativos. Para comparação aos 
pares entre STT-1, STT-2 e STT após bloqueio dos ramos auriculopalpebral e supra-
orbitário foi utilizado Teste de Student pareado, conforme mostra a Tabela 1. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Nos bloqueios palpebrais do auriculopalpebral e do supra-orbitário 

utilizando-se a ropivacaína a 0,75%, não se observou diferença significativa dos 
valores do STT no M20 (p=0,132), no M60 (p=0,167) e no M100 (p=0,140) quando 
comparados com os valores do STT-1. Já na comparação com os valores 
resultantes de STT-2, foi verificada diferença significativa em todas mensurações do 
STT após o bloqueio (p <0,001 nos três momentos), sendo que os valores médios 
de STT-2 foram menores (Tabela 1). 

 
TABELA 1 –  Valores médios e desvio-padrão dos Testes Lacrimais de Schirmer 1 

e 2 e após bloqueios palpebrais utilizando diferentes fármacos 
anestésicos, com 20 minutos (M20), 60 minutos (M60) e 100 
minutos após a punção anestésica (M100).  
Flutuação do Teste Lacrimal de Schirmer(mm/min) 

Testes Lacrimais de Schirmer Anestésico local 
STT-1 STT-2 STT (M20) STT (M60) STT(M100) 

Ropivacaína a 
0,75% 

20,39±5,38 
 

14,06±5,13 
 

22,39±4,27 
 

22,67±3,83 
 

23,44±7,18 
 

Levobupivacaína 
a 0,75% 

21,06±6,57 
 

12±5,72 
 

21,17±4,88 
 

20,28±3,95 
 

19,17±3,71 
 

Lidocaína a 2% 21,11±6,05 
 

15±5,9 
 

21,22±3,72 
 

22,67±5,85 
 

23,5±5,95 
 

 
De forma semelhante, nos bloqueios palpebrais utilizando-se a 

levobupivacaína a 0,75% não foi observada diferença significativa dos valores 
médios do STT em M20 (p=0,935), M60 (p=0,58) e M100 (p=0,201) quando 
comparados com os valores do STT-1. Quando foram comparados aos valores 
médios da aferição do STT-2 com STT no M20, M60 e M100, foi encontrada 
diferença significativa nos três momentos após a aplicação do agente anestésico 

STT-1 

M0 

Bloqueios 
Palpebrais 

M20 

20 min 

M60 M100 

60 min 
100 min 

STT-2 

Momentos de 
realização do STT 

30 min 
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local (p <0,001 nos três momentos), conforme mostra a Tabela 1. 
Nos bloqueios realizados com lidocaína a 2% não foram observadas 

diferenças significativas dos valores do STT no M20 (p=0,934), no M60 (p=0,325) e 
no M100 (p=0,172) quando comparados aos valores do STT-1, assim como ocorreu 
com os bloqueios palpebrais com ropivacaína e levobupivacaína. Também de forma 
semelhante ao que ocorreu com os animais que receberam ropivacaína e 
levobupivacaína, foi verificada diferença significativa nas mensurações do STT após 
o bloqueio, quando se compararam os resultados com valores médios de STT-2 nos 
momentos M20, M60 e M100 apresentando p<0,001 (Tabela 1). 

Quando as médias do STT aferidas após o bloqueio do auriculopalpebral e 
do supra-orbitário foram avaliadas e comparadas entre os três fármacos anestésicos 
em M20 e M60, não foi verificada diferença significativa (p=0,53 e p=0,11 
respectivamente). No entanto, foi encontrada diferença significativa no momento 
M100, quando comparados os bloqueios feitos com levobupivacaína e lidocaína 
(p=0,044) (Figura 2). 
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FIGURA 2 – Valores médios, em mm/min, de STT-1, STT-2 e STT 
após 20, 60 e 100 minutos a aplicação do anestésico 
local, em animais submetidos a bloqueios palpebrais 
utilizando ropivacaína a 0,75%, levobupivacaína 0,75% e 
lidocaína 2%.  

 
A importância da mensuração dos valores do STT em cavalos sob 

bloqueios do auriculopalpebral e do supra-orbitário com agentes anestésicos locais 
se dá pelo fato de que esses tipos de bloqueios são utilizados com freqüência na 
clínica de eqüinos, necessitando-se da verificação de possíveis alterações na 
produção lacrimal quando se utiliza a ropivacaína ou a levobupivacaína. Sabe-se 
que a lesão neurológica de componentes do arco reflexo para a produção de lágrima 
perfaz a causa mais freqüente de ceratoconjuntivite seca em eqüinos, como descrito 
por CRISPIN (2000) e BROOKS (2007). Nesse sentido, o estudo do STT no 
bloqueio de ramos dos nervos facial e trigêmeo para as pálpebras e, 
conseqüentemente, para a glândula lacrimal torna-se fundamental para se verificar o 
comportamento da lacrimogênese imediata, mediante o bloqueio temporário desse 
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arco reflexo, ao utilizarem-se fármacos anestésicos locais. 
Verificou-se que, apesar de os ramos do auriculopalpebral e do supra-

orbitário serem essenciais para a produção reflexa de secreção pelas glândulas 
lacrimais (CRISPIN, 2000), mediante bloqueio anestésico destes, não foi observada 
redução da produção lacrimal, mensurada por meio do STT no presente estudo. Foi 
encontrada, no grupo anestesiado com levobupivacaína, uma insignificante 
diminuição do STT após os bloqueios, quando este foi comparado com seus 
correspondentes STT-1. Nos grupos anestesiados com ropivacaína e lidocaína foi 
evidenciado um pequeno aumento da produção lacrimal após os bloqueios 
palpebrais, no entanto, sem qualquer significância estatística. Os resultados estão 
de acordo com o descrito por MARTS et al. (1977), que relataram não haver 
alteração da produção lacrimal, mensurada por STT, em cavalos com bloqueio 
anestésico do auriculopalpebral.  

Os valores encontrados no STT-1 dos animais estão de acordo com 
aqueles citados na literatura em que foram relatados valores normais para o teste 
em eqüinos de 12,7±9,1mm/min (CRISPIN, 2000). Foi também reportado que 
valores normais do STT-1 de cavalos estão entre 11 e 30 mm/min (MCLELLAN & 
ARCHER, 2000) e dentro do intervalo de 9 a 30 mm/min (BROOKS, 2007). 

Foram encontrados valores para STT-2 menores quando comparados 
com STT-1 e significativos, discordando dos resultados de um estudo realizado em 
2003, no qual, em 39 cavalos normais, apesar de serem encontrados valores 
maiores para STT-1 quando comparados ao STT-2, não foi observada diferença 
significativa (BEECH et al., 2003). Os resultados são similares aos de BRIGHTMAN 
et al. (1983), que encontraram valores do STT-2 significativamente menores quando 
comparados ao STT-1 em eqüinos. Também de assemelham aos resultados obtidos 
por HERRING et al. (2000) e CULLEN et al. (2005), que relataram que mensurações 
do STT-2 tendem a ser menores do que aquelas do STT-1, na maioria das espécies, 
pois a ação do colírio anestésico diminui de forma marcante a sensibilidade corneal, 
diminuindo a produção de lágrima reflexa. 

Todo o experimento foi conduzido no período da manhã, em três animais 
simultaneamente, e dentro de um período total de três semanas, tentando-se evitar, 
dessa forma, interferências do horário e do período do ano, uma vez que 
BRIGHTMAN et al. (1983) citaram que mensurações do STT-1 podem sofrer 
pequenas variações de acordo com a estação do ano, a umidade, o ambiente, a 
hora do dia, a idade e o posicionamento da tira do STT no saco conjuntival. Pelo 
mesmo motivo, as mensurações foram procedidas com a tira do STT no saco 
conjuntival inferior médio-lateral em todos os animais. BEECH et al. (2003), no 
entanto, observaram diferenças significativas somente em alguns casos isolados 
quando consideraram a hora do dia, a idade, a época do ano e o olho contra-lateral 
em avaliações de cavalos e pôneis. 

Considerou-se apropriado o teste de Schirmer de 35 x 5 mm, utilizado na 
medicina humana (Schirmer Strips, Ophthalmos, São Paulo, Brasil), para 
mensuração da produção de lágrimas em eqüinos. SLATTER (2007) sugere tiras 
com as proporções de 80 x 7,5 mm, que não são encontradas no comércio para 
utilização em cavalos. Para o autor, as tiras de 35 x 5 mm são inapropriadas para 
eqüinos, pois a produção lacrimal da espécie satura rapidamente a tira. No estudo 
foi observado teste de Schirmer com valor excedendo a 35mm/min no STT-1 em 
apenas um caso, não sendo verificada tal situação em nenhuma aferição do STT-2. 
Já BEECH et al. (2003) encontraram valores excedentes a 35 mm/min em animais 
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em que se realizou STT-1 e, em menor número, em alguns STT-2. No entanto, eles 
classificaram o Teste de Schirmer, com as dimensões de 35x5mm, capaz de avaliar 
a produção lacrimal de eqüídeos, considerando, para análise estatística, valor igual 
a 35mm/min quando a produção de lágrima excedia os limites do teste, assim como 
feito neste estudo. 

 

 
  
FIGURA 3 – (A) STT-2 em cavalo, cinco minutos após instilação de colírio a 

base de proparacaína a 0,5% e retirada do excesso do saco 
conjuntival com hastes de algodão. Notar a ausência de 
blefaroespasmo com a presença da tira. (B) STT em cavalo, 20 
minutos após bloqueio anestésico do auriculopalpebral e supra-
orbitário com ropivacaína a 0,75%. Notar a ptose palpebral.  

 
 

CONCLUSÕES 
Pôde-se concluir, no presente estudo, que não houve diferença na 

produção lacrimal, aferida por meio do Teste Lacrimal de Schirmer do tipo 1, antes e 
após os bloqueios anestésicos com ropivacaína a 0,75%, levobupivacaína a 0,75% 
ou lidocaína a 2%. 

Concluiu-se também que os valores do Teste Lacrimal de Schirmer do tipo 
2 foram significativamente menores quando comparados com o Teste Lacrimal de 
Schirmer após os bloqueios anestésicos.  
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