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“Se todo animal inspira ternura, 

o que houve, então, com os 

homens?” 

 

Guimarães Rosa 

 



 
 

RESUMO 
 

A presença dos animais, como componente estrutural familiar, tornou-se um 

hábito universal nas sociedades humanas, onde os mesmos são considerados, 

cada vez mais, parte integrante da família. Entretanto, situações de abandono 

ou falta de controle de natalidade ocorrem diariamente. Diante disto, programas 

de controle populacionais são formas alternativas de reduzir o impacto que 

animais errantes podem causar na saúde pública. Dentre os exames solicitados, 

o hemograma destaca-se por ser prático, econômico e avaliar o estado geral do 

animal. O objetivo do trabalho foi realizar um levantamento do perfil hematológico 

de gatos oriundos do Projeto Vida Digna da Universidade Federal Rural da 

Amazônia, Belém, Pará, Brasil, no período de maio de 2017 a maio 2018. Foram 

utilizadas amostras sanguíneas de 314 animais, divididos de acordo com o sexo 

(101 machos e 213 fêmeas) e idade (181 gatos até um ano e 133 acima de um 

ano até seis anos). Os machos apresentaram valores de CHGM (31,89±2,7) e 

linfócitos (3,41±1,95) significativamente menores (p<0,05) que as fêmeas 

(32,95±3,07 e 3,33±2,39, respectivamente). Em relação a faixa etária, os animais 

do grupo I1 mostraram valores menores para hemoglobina (13,28±2,16), 

hematócrito (41,39±6,8) e VGM (50,4±5,15) em comparação com os gatos do 

grupo I2. Entretanto, os felinos com até um ano apresentaram a contagem 

absoluta de linfócitos (3,62±2,49) maiores que os animais acima de um ano de 

idade (linfócitos = 2,74±1,29). A realização de perfis hematológicos é 

imprescindível na avaliação e acompanhamento do estado de saúde de gatos, 

principalmente pois auxiliam na adequada interpretação dos resultados e no 

diagnóstico legítimo.  

 

Palavras-chave: Hematologia. Felinos domésticos. Controle populacional. 

UFRA.  

 

 

 

 
 



 
 

ABSTRACT 

The presence of animals, as a family structural component, has become a 

universal habit in human societies, where they are increasingly considered an 

integral part of the family. However, situations of abandonment or lack of birth 

control occur daily. Thus, population control programs are alternative ways of 

reducing the impact that stray animals may have on public health. Among the 

exams requested, the blood count stands out because it is practical, economical 

and evaluates the general state of the animal. The objective of the study was to 

perform a survey of the hematological profile of cats from the Vida Digna Project 

of the Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, Pará, Brazil, from May 

2017 to May 2018. Blood samples of 314 animals divided according to sex (101 

males and 213 females) and age (181 cats up to one year and 133 over one year 

up to six years). Males presented MCHC values (31.89 ± 2.7) and lymphocytes 

(3.41 ± 1.95) significantly lower (p <0.05) than females (32.95 ± 3.07 and 3.33 ± 

2.39, respectively). Regarding the age group, the animals in group A1 showed 

lower values for hemoglobin (13.28 ± 2.16), hematocrit (41.39 ± 6.8) and MCV 

(50.4 ± 5.15) compared to the cats of group A2. However, cats up to one year old 

had absolute lymphocyte counts (3.62 ± 2.49) higher than animals over one year 

old (lymphocytes = 2.74 ± 1.29). The performance of hematological profiles is 

essential in the evaluation and monitoring of the state of health of cats, mainly 

because they help in the proper interpretation of the results and in the legitimate 

diagnosis. 

 

Keywords: Hematology. Domestic cats. Population control. UFRA. 
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1. INTRODUÇÃO 

A presença dos animais, como componente estrutural familiar, tornou-se um 

hábito universal nas sociedades humanas, onde os mesmos são considerados, cada 

vez mais, parte integrante da família. Este convívio íntimo realça a relação de 

proximidade, haja vista que são fontes de apego, afeto e desempenham inúmeros 

papéis no âmbito individual, familiar e social.  

Mediante esses laços afetivos com os humanos, os proprietários ou tutores 

buscam proporcionar melhores condições de vida para os animais, principalmente no 

que se refere a manutenção da saúde.  

Embora seja presente a relação de afeto para com os animais, situações de 

abandono ou falta de controle de natalidade ocorrem diariamente. Diante disto, 

programas de controle populacionais são formas alternativas de reduzir o impacto que 

animais errantes podem causar na saúde pública. Para tal fim, antes de submeter os 

animais a procedimentos cirúrgicos de castração, faz-se necessário a realização de 

exames complementares. 

Dentre os exames solicitados, o hemograma destaca-se por ser prático, 

econômico e por avaliar o estado geral do animal, auxiliando no diagnóstico ou no 

acompanhamento de um tratamento.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Histórico e relação do homem com o animal 

Historicamente, a relação entre seres humanos e animais, no que diz respeito 

a convivência, interação e domesticação, constitui-se em um dos eventos mais 

importantes e significativos, surgindo fortemente desde os tempos primitivos, onde os 

animais eram utilizados como auxílio na caça e para proteger as moradias (GIUMELLI; 

SANTOS, 2016).  Atualmente, os animais se tornaram parte integrante das culturas 

de todo mundo (LAMPERT, 2014).   

Estudos apontam que a interação homem-animal pode ter sua origem a partir 

de um lobo que possivelmente desenvolveu características mais dóceis ao se 

relacionar com o homem, e este o utilizou para auxílio na caça e para proteger sua 

moradia (GIUMELLI & SANTOS, 2016). Outra hipótese para o surgimento da relação 

homem-animal pode ter ocorrido na época de grandes temperaturas baixas e fome, 

durante a qual o homem utilizava o cão para se aquecer e retribuía o animal com 

restos de comida (FUCHS, 1988).  

O surgimento da interação homem-animal foi cercado de contradições, onde 

ao mesmo tempo que os animais são tratados como quase-pessoas, outros ainda são 

explorados economicamente como objetos, sendo fonte de alimento, matéria-prima 

para vestimentas e acessórios, cobaias para pesquisa, meios de transporte e produtos 

de entretenimento (MACHADO; PAIXÃO, 2014).   

Segundo Moraes e Mello (2017), “à medida que a capacidade subjetiva dos 

seres humanos evoluiu, o olhar sobre os animais foi se diferenciando, e se antes 

serviam apenas para usufruto da espécie humana, hoje nos parece que ocupam um 

novo espaço nessas relações. Espaço este marcado pela proximidade e 

estabelecimento de vínculos afetivos entre essas duas espécies.” 

No estudo da interação entre homem e animais de companhia é utilizado o 

conceito de antropomorfismo onde, de acordo com Serpell (2003), o “antropomorfismo 

é definido como a atitude de atribuição de estado mental humano (pensamentos, 

sentimentos, motivações e crenças) a animais não humanos”. Sabendo disto, 

encaixam-se os proprietários que consideram seus animais de estimação como 
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membros da família, que recebem alguma forma de carinho e proteção, chegando, 

em alguns casos, a serem tratados como “filhos” (CARVALHO; PESSANHA, 2013).  

Atualmente ter um animal de estimação, independente da espécie, não é mais 

uma questão apenas de lazer ou companhia, e sim de saúde pública, pois o convívio 

com os animais promove proteção e segurança, bem-estar emocional, companhia 

constante, alívio de situações estressantes e amizade incondicional (ALMEIDA; 

OLIVEIRA; MANTOVANI, 2010). A partir disso, na visão de Maciel (2011): “O animal 

não habita apenas as casas, os quintais ou os campos do homem; ele povoa também 

seu espírito e sua imaginação, seus medos e suas crenças.” 

Apesar destes benefícios, a presença dos animais de companhia tem 

aumentado a exposição de pessoas ao risco de adquirirem doenças zoonóticas, 

infestações por endo e ectoparasitas e reprodução descontrolada (DOMINGUES et 

al., 2015; SANTOS et al, 2016).    

Dentre os animais domésticos os gatos domésticos estão cada vez mais 

próximos dos seres humanos, assumindo um papel indispensável na manutenção da 

saúde e equilíbrio mental familiar (DANTAS, 2010).  

O gato doméstico (Felis catus) é um animal cuja origem é datada em 9.500 

anos a.C no sudoeste asiático (DRISCOLL; MACDONALD; O’BRIEN, 2009), e desde 

então a sua representação é marcada por momento positivos, de adoração e 

proteção, bem como momentos negativos, de perseguição, crueldade e morte 

(MACHADO; PAIXÃO, 2014).  

No Brasil, além do convívio doméstico com os gatos estes animais estão 

relacionados a mitos, rituais, práticas de magia negra e associados à má sorte 

(OSORIO, 2011). Somados a estes fatores, os comportamentos naturais exibidos por 

esses animais, como demarcação territorial, socialização ambiental, entre outros, 

induzem os tutores assumirem condutas inadequadas, muitas destas prejudicando o 

bem-estar dos gatos (NUNES; SOARES, 2018).  

Embora seja indiscutível a importância dos animais na sociedade, casos de 

maus tratos aos animais são relatados na literatura, envolvendo proprietários, 

familiares ou outros indivíduos (ALMEIDA; DINIZ; ALMEIDA, 2012).  
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Dentre os diversos tipos de maus tratos, o abandono de animais domésticos é 

um ato cruel, pois os animais são adotados e depois abandonados por seus tutores 

como se fossem capazes de se defender sozinhos (DELABARY, 2012). Segundo o 

mesmo autor, o abandono acaba gerando uma superpopulação de cães e gatos 

errantes vivendo nas cidades, o que desencadeia um crescente aumento 

populacional, devido à falta de controle de natalidade.  

2.2 Controle populacional de animais de companhia  

Diante das constantes mudanças acontecidas pela humanidade, 

principalmente no que diz respeito ao aumento da longevidade, redução do tamanho 

das famílias pela diminuição da taxa de natalidade e alterações no estilo de vida das 

pessoas, vêm aumentando a procura efetiva por cães e gatos de estimação (SILVA 

et al., 2010). 

De acordo com o IBGE (2015), o número de animais de estimação nos lares 

brasileiros no ano de 2013 chega a 74,3 milhões, destes 52,2 milhões são cães e 22,1 

milhões de gatos, sendo estes distribuídos em 44,3% (1,8 cães por domicílio) e 17,7% 

(1,9 gatos por domicílio) dos domicílios do país, respectivamente. Referindo-se as 

regiões brasileiras, o mesmo autor reporta a presença de maiores proporções de 

gatos por domicílio nas regiões Norte e Nordeste com 22,7% e 23,6%, 

respectivamente (Figura 1). 
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Figura 1 - Proporção de domicílios com cachorro e proporção de domicílios com 

gatos, no total de domicílios particulares permanentes, com indicação do intervalo de 

confiança de 95%, segundo as Grandes Regiões – 2013.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional de 

Saúde, 2013. 

Levando em consideração o indicador de nível de instrução ou educacional por 

pessoa de 25 anos ou mais de idade, IBGE (2017) aponta que 53,9% da população 

brasileira não concluíram, ao menos, a educação básica obrigatória (conclusão, no 

mínimo, do ensino médio), sendo a região Norte com 57,9% da população sem a 

educação básica obrigatória concluída, conforme a figura 1. 
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Figura 2 - Comparação da distribuição das pessoas de 25 anos ou mais de idade de 

acordo com o nível de instrução ou escolaridade no Brasil e Grandes Regiões em 

2016 e 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação do Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por 

Amostras de Domicílios Contínua 2016-2017. (1) Variação não significativa ao nível de confiança de 

95%.  

 Devido as características sociais brasileiras, como baixos níveis educacionais 

associado à carência de consciência sanitária por parte da população e à negligência 

do poder público originam um grande quantitativo de cães e gatos não domiciliados, 

que vivem livremente pelas ruas (MOUTINHO; NASCIMENTO; PAIXÃO, 2015).  

 O crescimento no quantitativo de animais de companhia nas ruas, além de 

aumentar os riscos de contrair zoonoses e os agravos, como mordeduras e 

arranhaduras, a permanência errônea de fêmeas durante o período do cio e de 

machos não castrados contribuindo para o aumento desordenado da população 

desses animais (FARIA, 2014).  

 O descontrole populacional de cães e gatos é um tema preocupante e demanda 

ações públicas para minimizar os impactos do crescente crescimento na população 

de animais não domiciliados. Moutinho, Nascimento e Paixão (2015) relatam que 

durante anos, houve um predomínio de ações públicas sistemáticas de captura e 
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eliminação destes animais por meio da eutanásia em massa efetuada pelo Poder 

Público. 

Entretanto, segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 1990), as 

atividades de retirada e eliminação de cães e gatos não são efetivas para o controle 

da população animal, sendo, portanto, imprescindível que todo programa seja ele 

amplo ou restrito, atue nas principais causas do problema do crescimento 

populacional: a procriação de cães e gatos de forma desordenada e a falta de 

responsabilidade humana quanto à posse, propriedade ou guarda de seus animais. 

Para a implantação de programas gratuitos permanentes de esterilização de 

cães e gatos, o conhecimento do tamanho populacional desses animais torna-se 

fundamental (VIEIRA; NUNES, 2016). Tais programas só terão impacto se forem 

realizados de maneira conjunta com educação em guarda responsável (CATAPAN et 

al., 2015). 

 A fim de promover o controle reprodutivo de cães e gatos, diversos programas 

populacionais são criados, entre estes o Projeto Vida Digna (PVD) da Universidade 

Federal Rural da Amazônia (UFRA). O PVD é um segmento do Hospital Veterinário 

Prof. Mário Dias Teixeira (HOVET) do Instituto da Saúde e Produção Animal (ISPA), 

que tem como objetivo realizar o controle reprodutivo gratuito da população de cães e 

gatos da região metropolitana de Belém, machos e fêmeas, por meio de 

procedimentos cirúrgicos de Orquiectomia nos machos e Ovário-salpingo-

histerectomia (OSH) nas fêmeas, assim proporcionando melhores condições de 

saúde, dignidade e bem estar a esses animais (UFRA, 2016).  

Para a realização dos procedimentos cirúrgicos pelo PVD, alguns exames pré-

operatórios são solicitados, dentre estes o hemograma. Segundo Soares et al. (2012), 

o hemograma é a ferramenta utilizada para realização de análises tanto quantitativas 

como qualitativas, como avaliação morfológica das células circulantes e é composto 

por eritrograma, leucograma e plaquetograma.  

2.3 Hematologia e parâmetros hematológicos 

O hemograma é a ferramenta utilizada para avaliar o tecido sanguíneo e seus 

componentes como auxilio diagnóstico para doenças hematológicas e sistêmicas e é 
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composto pela avaliação do eritrograma, leucograma e plaquetograma, sendo os 

dados obtidos de forma manual ou automatizada, fornecendo resultados quantitativos 

e qualitativos (SOARES et al., 2012). 

O eritrograma é a parte do exame hematológico que corresponde a avaliação 

de eritrócitos sanguíneos, contemplando os seguintes parâmetros: número total de 

eritrócitos, dosagens de hemoglobina e hematócrito e índices hematimétricos (Volume 

Globular Médio [VGM] e Concentração de Hemoglobina Globular Média [CHGM]), 

assim como o exame microscópico da morfologia eritrocitária (NAOUM; NAOUM, 

2008). 

Dentre os índices hematimétricos, o VGM ainda é o mais usualmente utilizado 

na avaliação das anemias, associado à análise das alterações na morfologia das 

hemácias, que também pode fornecer informações interessantes no reconhecimento 

de diversos tipos de anemia (GROTTO, 2009). Embora o CHGM também seja utilizado 

para a avaliação das anemias, classificando-as de acordo com a quantidade de 

hemoglobina presente nas hemácias, sendo hipocrômicas quando CHGM diminuídos, 

normocrômicas quando CHGM estiver dentro dos parâmetros de referências e 

hipercrômicas quando CHGM estiver aumentado (NAOUM; NAOUM, 2008). 

 O leucograma faz parte do hemograma e representa a avalição da série 

leucocitária sanguínea, onde são realizadas as contagens total e diferencial (valores 

relativos e absolutos) dos leucócitos e a avaliação morfológica dos mesmos 

(SANTOS; SILVÉRIO; ÓRFÃO, 2015).  A contagem diferencial dos leucócitos é 

definida com a contagem individual das células que compõe a série leucocitária, como 

os neutrófilos (segmentados e bastonetes), basófilos, eosinófilos, linfócitos e 

monócitos (MAYA, 2008).  

 Por fim, o plaquetograma é constituído pela contagem total de plaquetas e 

análise da sua morfologia (THRALL et al., 2015). As plaquetas têm a função de se 

aderir as paredes dos vasos sanguíneos, assim evitando hemorragias. Nos animais a 

colheita de sangue para a realização do plaquetograma precisa que ser realizada sem 

trauma e/ou estresse para não alterar a contagem das plaquetas e podem ser 

contadas de forma automática ou manual (LOPES et al., 2007; SOARES et al., 2012).  
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2.4 Perfil hematológico e determinação de valores de referência 

Na rotina clínica de animais domésticos como cães e gatos, a hematologia 

como meio semiológico é importante para a determinação do perfil hematológico 

desses animais porque auxilia no estabelecimento do diagnóstico, prognóstico e 

acompanhamento da saúde, além de se ter informações sobre o estado clínico geral 

do animal (RIBEIRO et al.; 2018). 

Diversos estudos com base no perfil hematológico de felinos domésticos são 

publicados, principalmente no que se refere a avaliações hematológicas em gatos não 

sadios, como os infectados com o Vírus da Leucemia Felina (FeLV) (ALMEIDA; 

SOARES; WARDINI, 2016; FEREIRA et al., 2017).  

Tesser et al. (2016) afirma que a interpretação do hemograma é delicada, 

devido a variações que ocorrem em decorrência da idade, raça, alimentação, manejo, 

condições geográficas e habitacionais, e estado fisiológico do animal. Além disso, 

fatores comportamentais, como o estresse agudo, podem desencadear respostas 

humorais que alteram a concentração das células sanguíneas dos felinos, com 

diminuição do CHGM, aumento no número total de eritrócitos, hematócrito, plaquetas 

e de leucócitos totais (FAM et al., 2010).  

Para adequada interpretação dos exames hematológicos é indispensável a 

comparação dos resultados alcançados com os valores de referência estabelecidos 

para cada espécie (LIMA et al., 2015). No entanto, a maioria dos valores de referência 

disponíveis na literatura é de autores estrangeiros, o que dificulta a adequada 

interpretação dos resultados (GONZÁLES et al., 2001; TESSER et al., 2016). 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Geral 

 Realizar um levantamento do perfil hematológico de gatos oriundos do Projeto 

Vida Digna da Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, Pará, Brasil, no 

período de maio de 2017 a maio 2018. 

3.2 Específicos  

• Avaliar o eritrograma dos gatos de acordo com o sexo e idade; 

• Avaliar o leucograma dos gatos de acordo com o sexo e idade; 

• Avaliar o plaquetograma dos gatos de acordo com o sexo e idade.  
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4. METODOLOGIA 

Um estudo transversal e retrospectivo foi realizado através da consulta em 

banco de dados dos resultados hematológicos de gatos atendidos no PVD e 

realizados no Laboratório de Análises Clínicas do HOVET (LAC/HOVET) da UFRA, 

Belém, Pará, Brasil, no período de maio de 2017 a maio de 2018. Para ser participante 

do PVD, os felinos precisam estar de acordo com os critérios de seleção estipulados 

pelo projeto, sendo estes o padrão racial (Sem Raça Definida [SRD]), a idade (6 

meses à 6 anos) e não estar gravídicos, e os tutores precisam comprovar baixa renda 

(renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa) e apresentar 

comprovação de doação de sangue na Fundação de Hematologia e Hemoterapia do 

Estado do Pará (HEMOPA). 

Foram utilizadas amostras sanguíneas de 314 animais, divididos de acordo 

com o sexo (S1 com 101 machos e S2 com 213 fêmeas) e idade (I1 com 181 gatos 

até um ano e I2 com 133 acima de um ano até seis anos). Todos os animais 

enquadravam-se dentro dos critérios de seleção do PVD. 

As amostras de sangue (3 mL) para o hemograma foram coletadas, 

preferencialmente, por meio da venopunção da veia jugular ou veia cefálica utilizando 

agulhas 22 G (0,70 x 25 mm) ou scalp 23 G e seringas de 5 mL e armazenadas em 

tubos contendo o anticoagulante ácido etilenodiaminotetracético (EDTA). Após as 

coletas, todas as amostras foram imediatamente encaminhadas para o LAC/HOVET 

da UFRA. 

As análises hematológicas foram processadas utilizando o Analisador 

Hematológico Automático Mindray BC-2800Vet® (Shenzhen Mindray Bio-Medical 

Eletronics®, Germany). Este aparelho realiza a contagem total de hemácias (HE), 

leucócitos (WBC) e plaquetas (PLT) por impedância elétrica, determina a hemoglobina 

(HGB) pelo método da cianometahemoglobina e calcula o hematócrito (HCT) e os 

índices hematimétricos volume globular médio (VGM) e concentração de hemoglobina 
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globular média (CHCM). Os valores de VGM e CHGM são obtidos a partir dos valores 

de HCT, HGB e HE, onde: 

 

A contagem diferencial de leucócitos foi realizada contando 100 células em 

esfregaço sanguíneo corados pelo panótico rápido (Laborclin Produtos para 

Laboratórios LTDA®, Pinhais/PR) e classificadas de acordo com suas características 

morfológicas através do Contador de Células Inbras ALB300CC®. Os valores de 

referências utilizados como base para interpretação laboratorial dos exames pelo 

LAC/HOVET são padronizados de acordo com Weiss & Wardrop (2000) (Tabela 1). 

Tabela 1 - Valores de Referência (VR) padronizados pelo LAC/HOVET. 

 PARÂMETROS VR GATOS 

HE 5.0 – 10.0 x 106 / µL 

HGB 8.0 – 15.0 g/dL 

HCT 24 – 45 % 

VGM 39 – 55 fL 

CHGM 31 – 35 % 

WBC 5.000 – 19.500 µL 

NB 0 – 300 

NS 2500 – 12500 

L 1500 – 7000 

M 0 – 850 

E 0 – 1500  

PLT 300 – 800 x 103 / µL 

Siglas: Hemácias (HE); Hemoglobina (HGB); Hematócrito (HCT); Volume 

Globular Médio (VCM); Concentração de Hemoglobina Globular Médio 

(CHCM); Leucócitos Totais (WBC); Neutrófilo Bastonete (NB); Neutrófilo 

Segmentado (NS); Linfócitos (L); Monócitos (M); Eosinófilos (E) e Plaquetas 

(PLT).  

VGM = 
HCT (%) 

X 10 
HE (x10⁶/µL) 

 

CHGM = 
HGB (g/dL) 

X 100 
HTC (%) 
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Os resultados de cada variável hematológica foram testados para distribuição 

normal pelo Método de Kolmogorov e Smirnov. Os dados sem distribuição normal 

gaussiana foram novamente testados para normalidade após transformação em raiz 

quadrada.  

Os dados foram apresentados em valores mínimos e máximos, frequências e 

percentuais absolutos para cada parâmetro hematológico analisado. Para a avaliação 

do efeito do sexo e da idade sobre as variáveis hematológicas foi utilizado o teste z, 

para os dados com distribuição normal e Kruskal-Wallis quando os dados não foram 

normalmente distribuídos. Foi utilizado o programa BioEstat 5.0 (AYRES et al., 2007). 

Os resultados foram expressos com média ± desvio padrão e as diferenças foram 

consideradas significativas quando p<0,05.  
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5. RESULTADOS  

As médias e desvio-padrão para os constituintes hematológicos e o tipo de 

distribuição estão demonstrados no Tabela 2. Dentre os parâmetros hematológicos, a 

hemoglobina, o VGM e as plaquetas não apresentaram distribuição normal. No 

entanto, após a transformação em raiz quadrada, todos os resultados entraram na 

distribuição Gaussiana.  

Tabela 2 - Médias, desvio-padrão e tipo de distribuição dos dados para hematologia 

de gatos (Felis catus) (n=314) oriundos do Projeto Vida Digna da Universidade Federal 

Rural da Amazônia.  

Parâmetro Unidade Distribuição Média±DP 

Hemácias x10⁶/µL Gaussiana 8,17±1,55 

Hemoglobina g/dL Gaussiana 13,61±2,32 

Hematócrito % 
Gaussiana após transformação 

em raiz quadrada 
40,87±7,26 

VGM fL 
Gaussiana após transformação 

em raiz quadrada 
51,10±5,25 

CHGM % Gaussiana 32,47±3,28 

Plaquetas x10³/µL 
Gaussiana após transformação 

em raiz quadrada 
297,07±114,88 

Leucócitos x10³/µL Gaussiana 12,95±6,26 

Neutrófilos 
Segmentados 

x10³/µL Gaussiana 8,55±5,38 

Neutrófilos 
Bastonetes 

x10³/µL Gaussiana 0,04±0,27 

Eosinófilos x10³/µL Gaussiana 0,77±7,73 

Linfócitos x10³/µL Gaussiana 3,36±2,26 

Monócitos x10³/µL Gaussiana 0,24±0,31 

 

 Na tabela 3 estão apresentados os resultados das análises hematológicas 

relacionados ao fator sexo. Notou-se influência do sexo nos valores de CHGM e 

linfócitos. Os machos apresentaram valores de CHGM (31,89±2,7) e contagem 

absoluta de linfócitos (3,41±1,95) significativamente menores (p<0,05) que as fêmeas 

(32,95±3,07 e 3,33±2,39, respectivamente).  

VGM = Volume Globular Médio; CHGM = Concentração de Hemoglobina Globular Médio.  
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Tabela 3 - Média ± Desvio Padrão dos valores hematológicos de gatos (Felis catus) 

relacionados ao sexo oriundos do Projeto Vida Digna da Universidade Federal Rural 

da Amazônia.  

Parâmetro S1 (n=101) S2 (n=213) 

Hemácias (x10⁶/µL) 8,2±1,61 8,09±1,4 

Hemoglobina (g/dL) 13,36±2,43 13,69±2,17 

Hematócrito (%) 42,23±6,48 41,61±6,5 
VGM (fL) 52,06±4,83 51,79±4,56 

CHGM (%) 31,89a±2,7 32,95b±3,07 

Plaquetas (x10³/µL) 286±95,5 302,32±122,87 

Leucócitos (x10³/µL) 12,78±4,34 12,41±5,28 

Neutrófilos Segmentados (x10³/µL) 8,18±3,34 8,49±5,79 
Neutrófilos Bastonetes (x10³/µL) 0,02±0,09 0,05±0,33 

Eosinófilos (x10³/µL) 0,71±0,76 0,80±0,72 

Linfócitos (x10³/µL) 3,41a±1,95 3,33b±2,39 
Monócitos (x10³/µL) 0,21±0,29 0,22±0,25 

 

  

Comparando os parâmetros hematológicos relacionados as faixas etárias 

(Tabela 4), verificou-se que a idade influenciou nos valores de hemoglobina, 

hematócrito, VGM e linfócitos. Os animais com idade até um ano mostraram valores 

menores para hemoglobina (13,28±2,16), hematócrito (41,39±6,8) e VGM (50,4±5,15) 

em comparação com os gatos acima de um ano de idade. Entretanto, os felinos do 

grupo I1 apresentaram a contagem absoluta de linfócitos (3,62±2,49) maiores que os 

animais do grupo I2 (linfócitos = 2,74±1,29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siglas: S1 = machos; S2 = fêmeas; VGM = Volume Globular Médio; CHGM = 

Concentração de Hemoglobina Globular Médio. Letras minúsculas indicam diferença 

significativa entre as colunas (p<0,05).   
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Siglas: I1 = animais com até um ano de idade; I2 = animais acima de um ano até seis 

anos de idade; VGM = Volume Globular Médio; CHGM = Concentração de 

Hemoglobina Globular Médio. Letras minúsculas indicam diferença significativa entre 

as colunas (p<0,05).   

 

Tabela 4 - Média ± Desvio Padrão dos valores hematológicos de gatos (Felis catus) 

relacionados a faixa etária oriundos do Projeto Vida Digna da Universidade Federal 

Rural da Amazônia.  

Parâmetro I1 (n=181) I2 (n=133) 

Hemácias (x10⁶/µL) 8,17±1,44 8,08±1,51 

Hemoglobina (g/dL) 13,28a±2,16 13,98b±2,35 

Hematócrito (%) 41,39a±6,8 43,12b±7,77 

VGM (fL) 50,4a±5,15 52,72b±4,39 

CHGM (%) 32,07±3,1 32,08±3,17 

Plaquetas (x10³/µL) 306,07±116,51 284,83±111,89 

Leucócitos (x10³/µL) 12,37±5,02 12,51±4,78 

Neutrófilos Segmentados (x10³/µL) 7,68±3,75 8,30±4,02 

Neutrófilos Bastonetes (x10³/µL) 0,02±0,09 0,08±0,40 

Eosinófilos (x10³/µL) 0,69±0,55 0,71±0,55 

Linfócitos (x10³/µL) 3,62a±2,49 2,74b±1,29 

Monócitos (x10³/µL) 0,24±0,32 0,23±0,30 

 

 

 Quando avaliados as frequências e percentuais dos parâmetros hematológicos 

(Tabela 5), observou-se que a série vermelha, composta por hemácias, hemoglobina 

e hematócrito, apresentou valores normais para machos e fêmeas (machos: 87,1%, 

77,2% e 66,3% e fêmeas: 91,1%, 71,4% e 68,5%, respectivamente) e entre idades 

(I1: 89,5%, 79,0% e 72,9% e I2: 90,2%, 65,4% e 60,9%, respectivamente). Sobre os 

índices hematimétricos, o CHGM mostrou-se com valores abaixo do valor de 

referência em machos (45,6%) e em gatos com até um ano de idade (38,1%). No 

leucograma, as principais alterações encontradas foram o número aumentado de 

leucócitos em 8,9% e 13,6% dos gatos machos e fêmeas, respectivamente, e 13,3% 

dos felinos com até um ano de idade e 10,5% dos acima de um ano até seis anos. No 

diferencial leucocitário, os valores absolutos de neutrófilos apresentaram aumentados 

em todos os animais e idades. Além disso os valores absolutos de linfócitos 

encontraram-se abaixo dos valores de referência em todos os sexos e idades. O 

número de plaquetas mostrou-se com valores abaixo da referência em machos 

(56,4%) e fêmeas (50,7%) e em 48,6% em animais do grupo I1 e 56,4% em gatos do 

grupo I2.  
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Tabela 5 - Frequências de exames hematológicos abaixo, dentro ou acima da 

normalidade em gatos, por sexo e idade, oriundos do Projeto Vida Digna da 

Universidade Federal Rural da Amazônia.  

EXAMES 
Macho 
% (n) 

Fêmea 
% (n) 

Até um ano de 
idade 
% (n) 

Acima de um 
ano até seis 
anos% (n) 

HE [mín – máx] 
ABAIXO 

NORMAL 
ACIMA 

[4,65–15,28] 
2,0 (2) 

87,1 (78) 
10,9 (11) 

[3,1–14,11] 
0,9 (2) 

91,1 (194) 
8,0 (17) 

[3,1–14,11] 
1,1 (2) 

89,5 (162) 
9,4 (17) 

[4,65–15,28] 
1,5 (2) 

90,2 (120) 
8,3 (11) 

HGB [mín – máx] 
ABAIXO 

NORMAL 
ACIMA 

[7,3–23,1] 
1,0 (1) 

77,2 (78) 
21,8 (22) 

[7,9–20,7] 
0,5 (1) 

71,4 (152) 
28,2 (60) 

[7,3–23,1] 
1,1 (2) 

79,0 (143) 
19,9 (36) 

[8,2 – 20,2] 
0 (0) 

65,4 (87) 
34,6 (36) 

HCT [mín – máx] 
ABAIXO 

NORMAL 
ACIMA 

[27,5–88,3] 
0 (0) 

66,3 (67) 
33,7 (34) 

[20,9–68,1] 
1,0 (2) 

68,5 (146) 
30,5 (65) 

[20,9–68,1] 
1,1 (2) 

72,9 (132) 
26,0 (47) 

[27,1–88,3] 
0 (0) 

60,9 (81 
39,1 (52) 

VGM [mín – máx] 
ABAIXO 

NORMAL 
ACIMA 

[29,66–75,61] 
2,0 (2) 

73,2 (74) 
24,8 (25) 

[37,28–73,17] 
0,9 (2) 

72,8 (155) 
26,3 (56) 

[29,66–73,17] 
2,2 (4) 

79,0 (143) 
18,8 (34) 

[40,51–75,61] 
0 (0) 

72,9 (97) 
27,1 (36) 

CHGM [mín – máx] 
ABAIXO 

NORMAL 
ACIMA 

[19,21–37,99] 
45,6 (46) 
37,6 (38) 
16,8 (17) 

[16,59–43,54] 
31,9 (68) 
40,8 (87) 
27,2 (58) 

[16,59–43,54] 
38,1 (69) 
36,5 (66) 
25,4 (46) 

[22,88–41,70] 
33,8 (45) 
43,6 (58) 
22,6 (30) 

PLT [mín – máx] 
ABAIXO 

NORMAL 
 ACIMA  

[100-536] 
56,4 (57) 
43,6 (44) 

0 (0) 

[49–642] 
50,7 (108) 
49,3 (105) 

0 (0) 

[58–642] 
48,6 (88) 
51,4 (93) 

0 (0) 

[49 – 620] 
56,4 (75) 
43,6 (58) 

0 (0) 

WBC [mín – máx] 
ABAIXO 

NORMAL 
ACIMA 

[5000–39600] 
0 (0) 

91,1 (92) 
8,9 (9) 

[1000–57400] 
1,4 (3) 

85,0 (181) 
13,6 (29) 

[1000–42300] 
1,7 (3) 

85,1 (154) 
13,3 (24) 

[5400–57400] 
0 (0) 

89,5 (119) 
10,5 (14) 

NB [mín – máx] 
ABAIXO 

NORMAL 
ACIMA 

[0–695] 
0 (0) 

97,0 (98) 
3,0 (3) 

[0–3729] 
0 (0) 

97,2 (207) 
2,8 (5) 

[0–840] 
0 (0) 

98,3 (178) 
1,7 (3) 

[0–3729] 
0 (0) 

95,5 (127) 
4,5 (6) 

NS [mín – máx] 
ABAIXO 

NORMAL 
ACIMA 

[2380–28908] 
1,0 (1) 

86,1 (87) 
12,9 (13) 

[780–49364] 
1,9 (4) 

81,7 (174) 
16,4 (35) 

[780–35955] 
2,2 (4) 

83,4 (151) 
14,4 (26) 

[2484–49364] 
0,8 (1) 

82,7 (110) 
16,5 (22) 

E [mín – máx] 
ABAIXO 

NORMAL 
ACIMA 

[0–3960] 
0 (0) 

90,1 (91) 
9,9 (10) 

[0–5434] 
0 (0) 

88,7 (189) 
11,3 (24) 

[0–5434] 
0 (0) 

88,4 (160) 
11,6 (21) 

[0 – 2508] 
0 (0) 

90,2 (120) 
9,8 (13) 

L [mín – máx] 
ABAIXO 

NORMAL 
ACIMA 

[784–11160] 
13,8 (14) 
81,2 (82) 

5,0 (5) 

[140–20020] 
16,0 (34) 
77,0 (164) 
7,0 (15) 

[140–20020] 
12,7 (23) 
79,0 (143) 
8,3 (15) 

[495–11160] 
18,8 (25) 
77,4 (103) 

3,8 (5) 

M [mín – máx] 
ABAIXO 

NORMAL 
ACIMA 

[0–2090] 
0 (0) 

97,0 (98) 
3,0 (3) 

[0–2340] 
0 (0) 

93,9 (200) 
6,1 (13) 

[0–2340] 
0 (0) 

94,5 (171) 
5,5 (10) 

[0–2296] 
0 (0) 

95,5 (127) 
4,5 (6) 

 Siglas: Hemácias (HE); Hemoglobina (HGB); Hematócrito (HCT); Volume Globular Médio (VCM); 

Concentração de Hemoglobina Globular Médio (CHCM); Plaquetas (PLT); Leucócitos Totais 

(WBC); Neutrófilo Bastonete (NB); Neutrófilo Segmentado (NS);  Eosinófilos (E); Linfócitos (L) e 

Monócitos (M).  
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6. DISCUSSÃO 

Segundo Rortveit et al. (2015), as análises dos parâmetros laboratoriais de 

gatos sem alterações fisiológicas são escassas, pois normalmente os exames são 

realizados com eles apresentando algum tipo de enfermidade. Neste estudo, foram 

avaliados resultados hematológicos de gatos potenciais doentes, já que muitos destes 

animais nunca realizaram exames prévios ou consultas clínicas anteriores ao presente 

estudo.  

Ao analisar os valores hematológicos fisiológicos em gatos domésticos (Felis 

catus) machos e fêmeas (n=97), Fam et al. (2010) não observou diferença estatística 

entre  os valores médios das fêmeas e dos machos para o CHGM, diferindo deste 

estudo.  

Embora não haja diferença estatística no valor de hemoglobina entre machos 

e fêmeas, o valor médio do HGB para as fêmeas (13,69±2,17) é numericamente 

superior que os machos (13,36±2,43), fato este que pode ter influenciado os valores 

de CHGM, pois esta variável depende diretamente do valor de hemoglobina (THRALL 

et al., 2015).  

 Em um estudo realizado por Costa (2008) realizando o perfil hematológico de 

106 gatos domésticos machos e fêmeas, não foi notado influência do sexo sobre os 

valores dos linfócitos, o que se difere deste estudo.  

 No que se refere a faixa etária, Freitas et al. (2012) avaliando a influência do 

envelhecimento das células-tronco mesenquimais da medula óssea de camundongos 

observou que os animais com menor idade apresentavam maiores valores de 

hemácias, hemoglobina e hematócrito, o que pode ser esclarecido pela maior 

atividade hematopoiética em animais mais jovens, onde a baixa idade é associada à 

fase de expansão do volume sanguíneo. Dados estes que discordam do presente 

estudo.  

 A diminuição significativa do valor de linfócitos nos animais acima de um ano 

de idade (2,74b±1,29) em comparação aos animais jovens com até um ano de idade 

(3,62a±2,49) deve-se pela involução fisiológica do timo na maturidade sexual, pois o 

mesmo é um dos principais órgãos linfáticos primários que desenvolve sua atividade 
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em organismos jovens, responsável pelo desenvolvimento e maturação de  linfócitos 

T imaturos em linfócitos T funcionais (KÖNIG & LIEBICH, 2004; BARROSO et al., 

2012).  

 Avaliando as frequências e percentuais notou-se que a maioria dos animais 

apresentavam valores de hemácias, hemoglobina e hematócrito dentro da 

normalidade, o que reflete a ausência de fatores causadores de anemia em gatos, 

como as hemoparasitoses e o Vírus da Leucemia Felina (FeLV). Resultados 

semelhantes foram encontrados por Tesser et al. (2016).  

Thrall e colaboradores (2015) afirma que a presença de valores abaixo da 

normalidade para CHGM pode estar associada a respostas eritrocitárias, como em 

anemias regenerativas acentuadas com presença de reticulócitos e em respostas a 

uma grave deficiência de ferro. Todavia, apenas uma pequena fração da população 

de gatos deste estudo apresentava valores de hemácias, hemoglobina e/ou 

hematócrito abaixo dos valores de referência, não indicando anemia. Portanto, para 

os mesmos autores, a provável causa da redução do CHGM seja um erro analítico do 

aparelho hematológico.  

Os valores dos leucócitos acima da normalidade, denominado leucocitose, 

podem direcionar para doenças de caráter inflamatório, principalmente pela presença 

dos valores de neutrófilos acima do intervalo de referência (neutrofilia), e estresse por 

liberação de glicocorticóides, com o aparecimento de valores de linfócitos abaixo da 

normalidade (linfopenia), eosinófilos inferiores a normalidade (eosinopenia) e 

neutrofilia. Fam et al. (2010) observaram que, em seus estudos, os animais 

apresentaram linfopenia e eosinopenia com valores significativos, porém não 

evidenciaram leucocitose e neutrofilia. Entretanto, neste presente estudo não houve 

presença de eosinopenia.  

A diminuição das plaquetas em gatos, dita trombocitopenia, foi encontrada por 

Tesser et al. (2016) em 60,7% dos machos (147, n = 242) e em 56,4% das fêmeas 

(111, n = 197), corroborando com o presente estudo.  Hlavac (2010) afirma que em 

gatos a presença de agregação plaquetária é comum, podendo causar mensurações 

equivocadas, chamada pseudotrombocitopenia. Nos felinos, a 

pseudotrombocitopenia pode ser considerada como a causa mais comum das baixas 
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contagens de plaquetas, pois nessa espécie não é comum de se deparar com 

trombocitopenia verdadeira (SILVA, 2017).  
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7. CONCLUSÃO 

Os resultados do perfil hematológico mostram que os valores de CHGM e 

linfócitos dos gatos são influenciados pelo sexo, onde em ambos os casos os valores 

das fêmeas foram superiores do que os machos. Considerando a idade, os valores de 

hemoglobina, hematócrito, VGM e linfócitos sofrem influência, sendo que os animais 

com até um ano apresentam os valores de hemoglobina, hematócrito e VGM menores 

que os animais com idade acima de um ano e os linfócitos apresentam resultados 

superiores nos animais abaixo de um ano. Não há diferença estatística nos valores 

das plaquetas relacionado ao sexo e a idade.  

A realização de perfis hematológicos é imprescindível na avaliação e 

acompanhamento do estado de saúde de gatos, principalmente pois auxiliam na 

adequada interpretação dos resultados e no diagnóstico legítimo.  
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