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Introdução

Os camelídeos sul-americanos, assim como os 
camelídeos do velho mundo se classificam 
taxonomicamente na ordem Artyodactila, subordem 
Tylopoda e família Camelidae. A nível de gênero, os 
camelídeos do velho mundo se dividem em Camelos e 
Dromedários [1].  

Os camelídeos são mamíferos herbívoros que 
possuem distribuição ampla, adaptando-se a diferentes 
regiões da América do Sul [2,3].

Os camelídeos apresentam uma contagem alta de 
eritrócitos com tamanho pequeno e de formato elíptico 
e oval com uma concentração média de hemoglobina 
globular alta, tendo níveis mais altos de hemoglobina, 
quando comparados aos bovinos, mas semelhantes aos 
dos cavalos puro sangue [4,5]. O formato dos 
eritrócitos difere de outros mamíferos, onde é 
bicôncavo, e sua forma elíptica pode facilitar o 
movimento nos pequenos capilares [5].

Os valores médios de eritrócitos encontram-se acima 
de 13 milhoes/mm3 de sangue, a hemoglobina varia de 
13 a 15 g/100ml e o hematócrito fica entre 30 e 40%
[5].

O volume corpuscular médio é aproximadamente a 
metade que em equinos e bovinos. Além disso, a 
concentração de hemoglobina corpuscular media é alta 
em relação aos ovinos e caprinos, mas é ligeiramente 
inferior quando comparado aos eqüinos e bovinos [5].
Um baixo valor de CHCM está associado a anemia 
hipocrômica em camelídeos [4].

Os camelídeos possuem uma alta contagem de 
leucócitos quando comparados aos valores observados 
em eqüinos e bovinos. Na produção de neutrófilo:
linfócito, os neutrófilos predominam, semelhante ao 
que é encontrado em eqüinos [6]. Como em outras 
espécies, os camelideos possuem linfócitos pequenos e 

grandes. Eosinófilos são aproximadamente do mesmo 
tamanho que os neutrófilos [4].

Material e métodos

Foi solicitado ao Laboratório de Patologia Clínica 
Veterinária da Universidade Federal Rural de Pernambuco 
o hemograma de um camelo (Camelus bactrianus) 
procedente do zoológico do Parque Estadual Dois Irmãos, 
Recife, Pernambuco.

 O animal apresenta sinais clínicos compatíveis com 
sarna (embora o resultado do exame direto tenha dado 
negativo, podendo ser atribuído ao excesso de crosta na 
amostra).

Os sinais clínicos apresentados pelo animal foram  
alopecia generalizada, enegrecimento da pele, prurido 
intenso, ferimentos.

Após a contenção física do animal, foi coletado sangue 
por punção da veia jugular e depositado em tubo contendo 
anticoagulante CPDA. O processamento da amostra 
ocorreu de acordo com o citado na literatura [6].

O valor de hemácias, teor de hemoglobina e leucócitos 
foram obtidos pelo processamento do sangue em contador 
semiautomático CELM CC-530. O hematócrito foi obtido 
por centrifugação em microcentrífuga, KHT-400, durante 
cinco minutos.

A contagem diferencial de leucócitos foi efetuada por 
intermédio de lâmina corada em panótico rápido e 
examinada ao microscópio na objetiva de imersão a óleo
(1000x).

Resultados

O resultado hemograma consta na tabela 1.
Conforme observado na literatura [3], este animal 

apresenta um possível quadro de animal levando em 
consideração os dados do CHCM.



O formato das hemácias e dos leucócitos estavam de 
acordo com a literatura consultada [3,4].

Apesar dos camelídeos apresentarem valores de 
leucócitos totais alto [5], o animal em questão 
apresenta um valor acima do normal da espécie, na 
contagem diferencial observou-se desvio a esquerda e 
eosinofilia, o que sugere um processo alérgico e uma 
infecção bacteriana.

Conforme visto na literatura [3], os neutrófilos em 
condições fisiológicas predominam na circulação em 
relação aos linfócitos.
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*Fonte: Fowler e Zinkl, 1989.


