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Introdução
      

O sangue é um tecido de cor vermelha e 
consistência líquida formado por um meio intercelular 
chamado plasma e por células de dois tipos: os 
glóbulos vermelhos, conhecidos como hemácias ou 
eritrócitos e os glóbulos brancos ou leucócitos [1]. 
      O hemograma é constituído por informações 
quantitativas, como número total de células, contagem 
diferencial, índices hematimétricos; e, qualitativas que 
são informações sobre a morfologia do esfregaço 
sanguíneo [2]. O exame é realizado com o sangue 
periférico colhido em recipiente limpo contendo
anticoagulante. De modo a obter maiores informações a
cerca do estado de saúde do paciente é necessário à 
realização do eritrograma e leucograma [3].
     Avaliam-se no eritrograma o número total de 
hemácias, a concentração de hemoglobina e proteínas 
plasmáticas. A diversidade de informações que o 
hemograma fornece, embora bastante inespecíficas, 
torna esse exame um dos mais solicitados nas práticas 
clínica e cirúrgica[3].
     As informações fornecidas pela análise do sangue 
periférico pretendem responder a duas questões 
básicas: a medula óssea está produzindo um número 
suficiente de células maduras de diferentes linhagens? 
Os processos de proliferação, diferenciação e função de 
cada tipo celular estão ocorrendo de maneira adequada 
em todas as linhagens celulares? Essas perguntas 
podem ser respondidas através de parâmetros 
numéricos fornecidos pelos sistemas hematológicos 
automatizados e pelo exame morfológico das células à 
microscopia óptica. É necessário, portanto, realizar o 
somatório da análise de aspectos quantitativos, 
aspectos morfológicos e conhecimento fisiopatológico 
dos distúrbios da hematopoiese [4].

A anemia deriva 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 
se encontra contida nos eritrócitos, que são diariamente 
produzidos e destruídos num animal saudável. Se a 
produção diminui e a destruição ou perda aumenta, 
então a anemia ocorre [5]. Ela também pode se instalar 
em razão de uma diminuição na produção de hemácias 
[6]. 
      Dentre os índices hematimétricos, o VCM (volume 
corpuscular médio) ainda é o mais largamente utilizado 
na avaliação das anemias, e representa as alterações 
morfológicas das hemácias, que também podem levar o 
clínico ao diagnóstico dos diferentes tipos de anemia, 
como a regenerativa (onde há perda de eritrócitos), 
hemorragias ou parasitas intra-eritrocitários (que levam 
a hemólise) ou a não regenerativa, onde ocorre uma 
queda na produção de eritrócitos pela medula óssea
[7,8]. 
      Já o RDW (red cell distribution width) é uma forma 
de análise quantitativa da anisocitose, cujo significado 
é a variação no tamanho das células anormalmente 
grandes. O RDW é obtido a partir do histograma de 
distribuição das hemácias de acordo com o volume das 
células e é reportado em porcentagem, com valores de 
normalidade entre 11% e 16%, dependendo do 
equipamento utilizado [7, 8].
      Mais recentemente, o conteúdo de hemoglobina dos 
reticulócitos tem sido proposto como uma ferramenta 
interessante no diagnóstico precoce da deficiência de 
ferro, principalmente em pacientes renais, onde a 
avaliação do estado de ferro é particularmente 
importante para monitorar a resposta à terapêutica com 
eritropoetina recombinante [9, 10, 11].

  Este trabalho tem como objetivo analisar o 
eritrograma das pacientes durante as etapas pré e trans-



anestésica, de modo a verificar se há alguma variação 
significativa nos parâmetros avaliados através desse 
exame, causado pelos anestésicos. 

Material e métodos

Foram coletadas amostras de sangue total de 14
cadelas encaminhadas para o setor de cirurgia do 
Hospital Veterinário do Departamento de Medicina 
Veterinária (DMV) da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE) que seriam submetidas a 
Ováriosalpingehisterectomia (OSH) eletiva, com o
intuito de verificar a variação do eritrograma antes e 
durante a anestesia. 

Visando a obtenção de uma amostra homogênea
foram selecionadas fêmeas entre 10 e 15 kg e com dois 
a cinco anos de idade.

As amostras de sangue necessárias para realização 
do hemograma foram coletadas em dois momentos: 
durante o período pré-operatório imediato (antes da 
anestesia), e entre cinco a dez minutos após a anestesia. 

O local selecionado para a punção venosa era 
previamente tricotomizado e higienizado com álcool a 
70 % e a veia selecionada melhor visualizada após 
garrotear a região de eleição. As coletas foram 
realizadas nas veias cefálica, safena ou jugular, nas 
quais se empregou agulha para sistema de coleta a 
vácuo (vacuteiner) calibre 25 x 7 mm e frasco 
vacuteiner de plástico para hemograma contendo ácido 
etileno diamino tetra acético (EDTA).

Depois de coletadas as amostras foram levadas ao 
Laboratório de Patologia Clínica do DMV, para 
quantificação das hemácias pelo método de contagem 
indireta conforme citado por [12].

 O protocolo anestésico empregado para realização 
da cirurgia de OSH constava de maleato de 
acepromazina a 0,2% (0,1 mg/kg) e cloridrato de 
tramadol (1mg/kg) pela via intramuscular (I.M.) como 
pré-anestésicos, indução com propofol a 1% (4 mg/kg) 
via intravenosa (I.V.)  e  manutenção da anestesia com 
isofluorano.

Resultados e Discussão

Os resultados alcançados podem ser observados na 
tabela 1. Esta é baseada nos dados encontrados na 
tabela, constata-se que os eritrogramas dos animais 
após a anestesia apresentaram alterações quanto ao 
número de hemácias, mas não com relação ao tamanho 
destas. 

Conforme visto nas literaturas [9,10], as hemácias 
carreiam hemoglobina e são responsáveis pelo
transporte de oxigênio, e por isso são consideradas 
células de fundamental importância para avaliar o 
estado de saúde geral do paciente [3]. Ainda de acordo 
com Kerr [13], o hemograma é um dos exames de 
laboratório na clínica veterinária que são mais 
utilizados como auxílio diagnóstico, porque pode 
fornecer muitas informações úteis.

Desta forma, pode-se concluir que para a 
realização de uma análise hematológica, os pacientes 

não devem estar anestesiados no momento da coleta da 
amostra de sangue, pois a avaliação quantitativa pode 
apresentar valores a baixo do esperado e assim 
prejudicar o diagnóstico.
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Tabela 1: Valores hematológicos de 14 cadelas antes e durante o período anestésico.

Antes da anestesia Trans-anestésico

He Hg HT VCM CHCM He Hg HT VCM CHCM

Animal 1 7,49 16,2 53 71,7 30,6 5,02 10,4 30 60,0 34,7

Animal 2 6,15 135 41 67,9 33,0 4,06 9,0 27 67,5 33,4

Animal 3 9,03 16,9 55 61,2 30,3 5,01 10,7 33 66,0 32,5

Animal 4 5,86 12,5 41 70,7 30,5 3,94 9,7 30 77,0 32,4

Animal 5 4,63 10,9 36 78,3 30,3 3,53 8,1 26 74,3 31,2

Animal 6 5,33 11,7 37 69,9 31,7 4,66 9,2 29 63,1 31,8

Animal 7 5,67 12,0 39 69,7 30,8 5,02 10,4 34 68,0 30,6

Animal 8 7,79 16,1 48 62,4 33,6 4,05 7,9 26 63,5 30,4

Animal 9 6,04 12,5 37 61,7 33,8 4,02 8,8 25 62,5 35

Animal 10 6,34 14,1 44 69,9 32,1 5,89 12,3 35 60,4 35,2

Animal 11 6,28 13,4 42 64,5 33,5 4,39 9,5 29 67,5 32,8

Animal 12 7,02 13,9 43 61,5 32,4 4,05 9,0 27 67,5 33,5

Animal 13 6,60 12,5 40 60,7 32,0 4,2 8,0 26 62,0 30,8

Animal 14 6,5 13,0 40 61,6 32,5 4,25 8,7 26 62,0 33,5

He= Hemácia;  Hg= Hemoglobina; HT= Hematócrito; VCM= Volume Corpuscular Médio e CHCM= Concentração Hemoglobínica 

Corpúscular Média (mn³)


