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ANATOMIA OFTÁLMICA EM AVES: ANEL ESCLERÓTICO DE 
FALCO SPARVERIUS 

 

RESUMO 
 

Os atendimentos oftálmicos em espécies aviárias selvagens, tanto de vida 
livre como cativas de zoológicos ou outros mantenedores, tornam
mais rotineiros na clínica Veterinária e, diante desta situação, torna
imperativo ao profissional o conh
anatômicas próprias vinculadas aos bulbos oculares desses vertebrados. 
Nesse ponto sabe-se que na maioria das aves o peso relativo dos olhos está 
acima do descrito para mamíferos e uma das características anatômicas q
favorecem esta condição é a existência de pequenos ossos na região do 
segmento anterior da esclera, nomeados de ossículos esclerais, que em 
conjunto formam o anel escleral, segundo a Nomina Anatômica Aviária. Entre 
as mais diferentes espécies de aves o 
e a quantidade possuem muitas variações. Mesmo a sua função ainda sendo 
controversa, sabe-se que o anel esclerótico protege e sustenta o bulbo ocular 
durante a deformação
músculos ciliares durante a acomodação visual. Objetivos: A partir da 
importância do anel esclerótico para as aves este estudo teve por objetivo 
descrever e comparar os aspectos morfométricos de tal componente ósseo em 
falcões da espécie Falco s
utilizados 3 fêmeas e adultas 
Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Laboratório de Anatomia Animal da mesma instituição. As a
dissecadas e seus anéis esclerais retirados após o rebatimento dos tecidos 
dos bulbos oculares. Após, ficaram submersos em solução 
depois foram expostos ao Sol. As medidas aferidas abarcaram tanto 
diâmetro interno quanto externo d
digital (Starret®), precisão 0,01 mm, por examinador único. Ademais, realizou
se a identificação da morfologia e número de ossículos de cada antímero dos 
espécimes. Resultados & Discussão: Observou
houve a presença de 14 ossículos em cada anel, com um diâmetro médio 
interno de ±3,74 mm (sd:±0,14mm) e de diâmetro externo 
±0,08mm). A partir desses resultados notou
esclerais da espécie está dentro dos 
a 18 ossículos. Quando analisado a morfologia dos ossículos de 
sparverius observou-se que estes possuíam aspecto retangular corroborando 
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Os atendimentos oftálmicos em espécies aviárias selvagens, tanto de vida 
livre como cativas de zoológicos ou outros mantenedores, tornam
mais rotineiros na clínica Veterinária e, diante desta situação, torna
imperativo ao profissional o conhecimento e entendimento das estruturas 
anatômicas próprias vinculadas aos bulbos oculares desses vertebrados. 

se que na maioria das aves o peso relativo dos olhos está 
acima do descrito para mamíferos e uma das características anatômicas q
favorecem esta condição é a existência de pequenos ossos na região do 
segmento anterior da esclera, nomeados de ossículos esclerais, que em 
conjunto formam o anel escleral, segundo a Nomina Anatômica Aviária. Entre 
as mais diferentes espécies de aves o formato destes ossículos, a disposição 
e a quantidade possuem muitas variações. Mesmo a sua função ainda sendo 

se que o anel esclerótico protege e sustenta o bulbo ocular 
deformação ocorrida no voo ou no mergulho, e também

músculos ciliares durante a acomodação visual. Objetivos: A partir da 
importância do anel esclerótico para as aves este estudo teve por objetivo 
descrever e comparar os aspectos morfométricos de tal componente ósseo em 

Falco sparverius (Quiri-quiri). Material & Métodos: Foram 
utilizados 3 fêmeas e adultas que vieram à óbito no Hospital Veterinário da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR)– Setor Palotina e foram doados ao 
Laboratório de Anatomia Animal da mesma instituição. As a
dissecadas e seus anéis esclerais retirados após o rebatimento dos tecidos 
dos bulbos oculares. Após, ficaram submersos em solução 
depois foram expostos ao Sol. As medidas aferidas abarcaram tanto 
diâmetro interno quanto externo de cada anel utilizando-se um paquímetro 
digital (Starret®), precisão 0,01 mm, por examinador único. Ademais, realizou
se a identificação da morfologia e número de ossículos de cada antímero dos 
espécimes. Resultados & Discussão: Observou-se que em todos os
houve a presença de 14 ossículos em cada anel, com um diâmetro médio 
interno de ±3,74 mm (sd:±0,14mm) e de diâmetro externo 
±0,08mm). A partir desses resultados notou-se que o número de ossículos 
esclerais da espécie está dentro dos parâmetros descritos na literatura, de 10 
a 18 ossículos. Quando analisado a morfologia dos ossículos de 

se que estes possuíam aspecto retangular corroborando 
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Os atendimentos oftálmicos em espécies aviárias selvagens, tanto de vida 
livre como cativas de zoológicos ou outros mantenedores, tornam-se cada vez 
mais rotineiros na clínica Veterinária e, diante desta situação, torna-se 

ecimento e entendimento das estruturas 
anatômicas próprias vinculadas aos bulbos oculares desses vertebrados. 

se que na maioria das aves o peso relativo dos olhos está 
acima do descrito para mamíferos e uma das características anatômicas que 
favorecem esta condição é a existência de pequenos ossos na região do 
segmento anterior da esclera, nomeados de ossículos esclerais, que em 
conjunto formam o anel escleral, segundo a Nomina Anatômica Aviária. Entre 

formato destes ossículos, a disposição 
e a quantidade possuem muitas variações. Mesmo a sua função ainda sendo 

se que o anel esclerótico protege e sustenta o bulbo ocular 
também auxilia os 

músculos ciliares durante a acomodação visual. Objetivos: A partir da 
importância do anel esclerótico para as aves este estudo teve por objetivo 
descrever e comparar os aspectos morfométricos de tal componente ósseo em 

quiri). Material & Métodos: Foram 
vieram à óbito no Hospital Veterinário da 

Setor Palotina e foram doados ao 
Laboratório de Anatomia Animal da mesma instituição. As aves foram 
dissecadas e seus anéis esclerais retirados após o rebatimento dos tecidos 
dos bulbos oculares. Após, ficaram submersos em solução de H2O2 10% e 
depois foram expostos ao Sol. As medidas aferidas abarcaram tanto o 

se um paquímetro 
digital (Starret®), precisão 0,01 mm, por examinador único. Ademais, realizou-
se a identificação da morfologia e número de ossículos de cada antímero dos 

se que em todos os animais 
houve a presença de 14 ossículos em cada anel, com um diâmetro médio 
interno de ±3,74 mm (sd:±0,14mm) e de diâmetro externo ±6,85 mm (sd: 

se que o número de ossículos 
parâmetros descritos na literatura, de 10 

a 18 ossículos. Quando analisado a morfologia dos ossículos de Falco 
se que estes possuíam aspecto retangular corroborando 
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com as descrições para Falconiformes, porém distintos dos formatos 
trapezoidais relatados em Psitaciformes, Columbiformes e Gruiformes. Não 
foram observados os ossos sesamóides esclerais o que corrobora com o 
relato que tal osso é identificado apenas em corujas e urutaus, tendo como 
função redirecionar o trajeto do tendão do 
Por fim os diâmetros 
praticamente um terço em relação aos caracterizados para corujas
Conclusão: Por meio do estudo dos anéis escleróticos em 
obteve-se conhecimentos osteológicos descritivos e uma ampliação das 
informações anatômicas da espécie,

auxiliando também à oftalmologia desta espécie aviária. Ressalta
resultados apresentados abarcam poucos exemplares da espécie, e as 
variações anatômicas ainda não foram devidamente descritas.
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com as descrições para Falconiformes, porém distintos dos formatos 
ezoidais relatados em Psitaciformes, Columbiformes e Gruiformes. Não 

foram observados os ossos sesamóides esclerais o que corrobora com o 
relato que tal osso é identificado apenas em corujas e urutaus, tendo como 
função redirecionar o trajeto do tendão do m. piramidal da terceira pálpebra. 

 internos e externos analisados apresentaram
terço em relação aos caracterizados para corujas

Conclusão: Por meio do estudo dos anéis escleróticos em Falco sparveriu
se conhecimentos osteológicos descritivos e uma ampliação das 

informações anatômicas da espécie, 

auxiliando também à oftalmologia desta espécie aviária. Ressalta
resultados apresentados abarcam poucos exemplares da espécie, e as 

s anatômicas ainda não foram devidamente descritas. 
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com as descrições para Falconiformes, porém distintos dos formatos 
ezoidais relatados em Psitaciformes, Columbiformes e Gruiformes. Não 

foram observados os ossos sesamóides esclerais o que corrobora com o 
relato que tal osso é identificado apenas em corujas e urutaus, tendo como 

m. piramidal da terceira pálpebra. 
apresentaram média de 

terço em relação aos caracterizados para corujas-suindaras. 
Falco sparverius 

se conhecimentos osteológicos descritivos e uma ampliação das 

auxiliando também à oftalmologia desta espécie aviária. Ressalta-se que os 
resultados apresentados abarcam poucos exemplares da espécie, e as 
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