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Introdução

A anemia (do grego, an: ausência e haim: sangue) é 
uma condição causada pela diminuição da quantidade 
de hemoglobina circulante [1]. A hemoglobina é o 
pigmento transportador do oxigênio, e encontra-se 
contida nos eritrócitos, que são diariamente produzidos 
e destruídos num animal saudável. Se a produção 
diminui e a destruição ou perda aumenta, a anemia 
ocorre [2]. Ela também pode se instalar em razão de 
uma diminuição na produção de hemácias [3]. 

Três fenômenos interligados acontecem na anemia: 
hipovolemia (diminuição do volume de sangue 
circulante), hipóxia tecidual (menor aporte de oxigênio 
aos tecidos) e compensação do organismo. Estes 
fatores levam o animal a apresentar certos sinais 
clínicos, dentre os quais podemos observar: palidez das 
mucosas, das conjuntivas e dos órgãos e tecidos, 
intolerância ao exercício físico e consequente cianose, 
devido à falta de oxigênio nos tecidos. O animal se 
cansa com facilidade e passa a respirar com 
dificuldade. Para compensar o menor aporte de 
oxigênio, ele desenvolve taquipneia (buscando 
aumentar a oferta de oxigênio) e taquicardia (para 
distribuir mais rapidamente o oxigênio captado pelos 
pulmões) [1].

As anemias podem ser classificadas de acordo com 
alguns parâmetros. Um deles, mais utilizado, diz 
respeito à resposta da medula óssea. Neste caso, temos 
a anemia regenerativa, nas qual os eritrócitos 
continuam sendo produzidos. Sua causa pode ser 
hemorrágica ou hemolítica. Já na anemia não-
regenerativa, a medula óssea perde a capacidade de 
responder ao estado anormal do organismo, diminuindo 
a produção de hemácias [2]. Esta pode ter causa 

primária (muito rara) ou secundária, em resposta a 
doenças que afetem outro órgão ou sistema [1].

Outro meio de classificar as anemias é em relação ao 
tamanho dos eritrócitos. Assim, podem ser divididas 
em normocíticas (hemácias de tamanho normal), 
microcíticas (hemácias menores que o normal) e 
macrocíticas (hemácias maiores que o normal). E um 
terceiro modo de categorizá-las envolve a concentração 
de hemoglobina nos eritrócitos: há a anemia 
hipocrômica, na qual a concentração de hemoglobina é 
diminuída, e a normocrômica, na qual a concentração é 
normal. Não existe anemia hipercrômica [2].

Para realizar as classificações acima descritas, é 
necessário que se determine os índices eritrocitários 
dos animais. Primeiro avalia-se o número de eritrócitos 
por µL, o conteúdo de hemoglobina (g/dL) e o 
hematócrito (percentagem que as hemácias ocupam no 
sangue). Estas informações são usadas para calcular o 
volume celular médio (VCM) e a concentração de 
hemoglobina celular média (CHCM). Também é 
possível realizar uma avaliação das alterações 
morfológicas das hemácias em um esfregaço de sangue 
e a contagem de reticulócitos (eritrócitos jovens) [3].

O objetivo do presente trabalho é observar se os 
grupos sexo, idade e raça influenciam na presença ou 
não de indivíduos anêmicos, considerando um nível de 
significância de 5%.

Material e métodos

Na análise estatística foram utilizados dados do 
eritrograma de animais atendidos no Hospital 
Veterinário da UFRPE que haviam sido encaminhados 
para o laboratório de patologia clinica no período de 
primeiro de maio a trinta e um de junho de 2009.



 Foram atendidos neste período 521 animais, sem 
haver repetição do exame para um mesmo animal. 
Deste total, 243 são machos e 278 são fêmeas. 
Observou-se se, primeiramente, o sexo influenciava na 
presença da anemia dentro da amostra através do Teste 
Qui-quadrado para independência (X²). Em seguida, 
testou-se com relação à idade (jovem, adulto e senil) e 
a raça (dividida em dois grupos: sem raça definida –
SRD –, e raças).

Os animais que não apresentaram idade na ficha de 
requisição do exame, foram considerados adultos, entre 
1 e 7 anos. Raças não especificadas pelo proprietário 
foram consideradas SRD, assim como os denominados 
mestiços e os raciados, classificados de acordo com a 
raça declarada.

Resultados e Discussão

Foram calculados os Qui-quadrados calculado 
(X²calc) e crítico (X²crítico), sendo este último 
tabelado. Segundo Fonseca [4], se o X² calculado for 
menor que o X² crítico, isto mostra que as variáveis 
estudadas são independentes. Se o oposto ocorre, estas 
variáveis são dependentes.

O teste, realizado com os animais separados em 
grupos de acordo com o sexo, mostrou que as variáveis 
sexo e anemia são independentes, ao nível de 
significância de 5%. A Tabela 1 mostra a disposição da 
amostra de acordo com o sexo e a anemia, e a Tabela 2 
mostra os dados obtidos da amostra e os esperados pela 
estatística. Com base no X² descrito na obra de Fonseca 
[4], pode-se comparar os resultados. O X²calc foi de
0,0798 e o X²crítico, 3,84.

O teste realizado para os animais separados pela 

idade (jovem, adulto e senil), mostrou que as variáveis 
idade e anemia são dependentes, ao nível de 
significância de 5%. A Tabela 3 mostra a disposição da 
amostra de acordo com a faixa etária e a variável 
anemia. A Tabela 4 apresenta as frequências observada 
e esperada. Pode-se observar que a anemia vai ser 
constatada, comparando o X²calc de 25,9285, que foi 
maior que o X²crítico, de 5,99.

O teste, realizado para os animais separados em dois 
grupos (raça e SRD), mostrou o mesmo resultado 
encontrado no sexo, que estas variáveis são 
independentes ao nível de significância de 5%. A 
Tabela 5 apresenta a distribuição da amostra de acordo 
com a presença ou ausência de anemia, e a Tabela 6 
apresenta a amostra observada e o que é esperado da 
mesma. O X²calc foi de 0,7978 e o X²crítico,  3,84.
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Tabela 1. Dados observados nos indivíduos separados em grupo, por sexo, com relação à presença de anemia. 

Anemia
Sexo

Presente Ausente

Total

Macho 128 115 243

Fêmea 143 135 278

Total 271 250 521

Tabela 2. Frequências absolutas observada e esperadas da amostra separada por sexo e presença de anemia.

Anemia

Presente AusenteSexo

O E O E

Macho 128 126,36 115 116,64

Fêmea 143 144,56 135 133,44

Nota: Frequência Observada (O); Frequência Esperada (E).



Tabela 3. Dados observados nos indivíduos separados em grupo, por idade, com relação à presença de anemia.

Anemia
Idade

Presente Ausente

Total

Até 12 meses 49 23 72

1 a 7 anos 126 171 297

7 anos ou mais 96 56 152

Total 271 250 521

Tabela 4. Frequências absolutas observada e esperada da amostra separadas pela idade e presença de anemia.

Nota: Frequência Observada (O); Frequência Esperada (E).

Tabela 5. Dados observados nos indivíduos separados em grupo, por raça, com relação à presença de anemia.

Anemia
Raça

Presente Ausente

Total

SRD 132 112 244

Raças 139 138 277

Total 271 250 521

Nota: Sem raça definida (SRD).

Tabela 6. Frequências absolutas observada e esperada da amostra separadas em raça e presença de anemia.

Anemia

Presente AusenteRaça

O E O E

SRD 132 126,88 112 117,12

Raças 139 144,04 138 132,96

Nota: Frequência Observada (O); Frequência Esperada (E); Sem raça definida (SRD).

Anemia

Presente AusenteIdade

O E O E

Até 12 meses 49 37,44 23 34,56

1 a 7 anos 126 154,44 171 142,56

7 anos ou mais 96 79,04 56 72,96


