
 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 

INSTITUTO DA SAÚDE E PRODUÇÃO ANIMAL 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ÁREA 

PROFISSIONAL DE SAÚDE EM MEDICINA VETERINÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GISELLE GERMANA GAYA TEIXEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO HEMATOLÓGICA DOS EQUINOS ATENDIDOS PELO 

PROJETO CARROCEIRO (UFRA) DE 2014-2017, BELÉM-PA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belém - PA 

2018 



 
 

GISELLE GERMANA GAYA TEIXEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO HEMATOLÓGICA DOS EQUINOS ATENDIDOS PELO 

PROJETO CARROCEIRO (UFRA) DE 2014-2017, BELÉM-PA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada à Coordenação do 

Programa de Residência Multiprofissional em 

Área de Saúde em Medicina Veterinária da 

Universidade Federal Rural da Amazônia, 

como parte dos requisitos para obtenção do 

título de Especialista em Residência em 

Medicina Veterinária. 

 

Área de concentração: Patologia Clínica 

Veterinária 

 

Orientador: André Marcelo da Conceição 

Meneses 

 

 

 

 

 

 

 

Belém – PA 

2018



 
 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

 

TEIXEIRA, Giselle Germana Gaya 

Avaliação hematológica dos equinos atendidos pelo projeto carroceiro (UFRA) de 2014-

2017, Belém-PA 

 

 

Monografia apresentada à Coordenação do 

Programa de Residência Multiprofissional 

em Área Profissional de Saúde em Medicina 

Veterinária da Universidade Federal Rural 

da Amazônia para obtenção do título de 

Especialista em Residência em Medicina 

Veterinária – Área de concentração em 

Patologia Clínica Veterinária. 

 

Data da aprovação: 

 

Banca Examinadora 

 

_____________________________________________ Orientador e Presidente 

Prof. Dr. André Marcelo da Conceição Meneses 

Instituto da Saúde e Produção Animal / Universidade Federal Rural da Amazônia 

 

_____________________________________________ Membro Titular 

Biomédica. MSc. Flávia Cristina Matos Oliveira 

Instituto da Saúde e Produção Animal / Universidade Federal Rural da Amazônia 

 

______________________________________________ Membro Titular 

M. V. MSc. Heriberto Ferreira de Figueiredo 

Instituto da Saúde e Produção Animal / Universidade Federal Rural da Amazônia 

 

______________________________________________ Membro Suplente 

M. V. MSc. Elton Brito Everton                                                                   

   Instituto da Saúde e Produção Animal / Universidade Federal Rural da Amazônia 



 
 

RESUMO 

TEIXEIRA, G.G.G. Avaliação hematológica dos equinos atendidos pelo projeto 

carroceiro (UFRA) de 2014-2017, Belém-PA. [Hematological evaluation of horses 

cared by the car horses project (UFRA) from 2014-2017, Belém-PA]. 2018. 23 f. 

Monografia (Residência em Medicina Veterinária – Área de concentração em Patologia 

Clínica Veterinária) – Programa de Residência em Área Profissional da Saúde em 

Medicina Veterinária, Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2018. 

 

A presença de animais carroceiros nas cidades ainda se faz presente mesmo com os 

avanços tecnológicos dos meios de transportes urbanos. A falta de conhecimento e 

recursos financeiros dos tutores implicam no manejo inadequado e ausência de cuidados 

básicos com estes animais. Tendo em vista a escassez de informações sobre parâmetros 

fisiológicos, e a necessidade de contribuir para o melhor atendimento clínico destes 

animais, o objetivo deste trabalho foi avaliar o perfil hematológico dos cavalos de tração 

atendidos pelo projeto carroceiro, sediado em Belém- PA, e investigar se há variação de 

acordo com a faixa etária.   Foi realizado o levantamento do hemograma de 28 cavalos 

machos, sem raça definida, atendidos durante o período de 2014 a 2017.  Os dados foram 

tabulados no programa Excel   para obtenção da média, desvio-padrão, e mediana de todos 

os animais, em seguida estes foram agrupados de acordo com a faixa etária, sendo G1    

animais de 1 a 4 anos, G2 de 5 a 12 anos, e G3 13 a 20 anos. A análise estatística 

comparativa entre os grupos foi executada com o software Past 3.18, aplicando teste de 

Tukey e Kuskal-Wallis, considerando p<0,05. A média   dos animais indicaram que estes 

apresentavam anemia normocítica, e hipocrômica. Entre os grupos foram observadas 

diferenças estatísticas (p<0,05) nos parâmetros das hemácias, hemoglobina, hematócrito, 

e eosinófilo entre animais do grupo G1 e G3, indicando que animais idosos têm    

decréscimo das três primeiras variáveis, e aumento da última. Com estes resultados 

comprova-se a necessidade de maior atenção no manejo, e no atendimento clínico de 

animais carroceiros, especialmente os geriátricos. 

Palavras-chave: hemograma, cavalo, tração 

 



 
 

ABSTRACT 

TEIXEIRA, G.G.G. Hematological evaluation of horses cared by the car horses 

project (UFRA) from 2014-2017, Belém-PA. [Avaliação hematológica dos equinos 

atendidos pelo projeto carroceiro (UFRA) de 2014-2017, Belém-PA.]. 2018. 23 f. 

Monografia (Residência em Medicina Veterinária – Área de concentração em Patologia 

Clínica Veterinária) – Programa de Residência em Área Profissional da Saúde em 

Medicina Veterinária, Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2018. 

 

The presence of carriers in the cities is still present with the technological advances of the 

urban means of transport. Lack of knowledge and financial resources of tutor imply the 

inadequate management and absence of basic care with these animals. Consider the 

shortage of information on physiological parameters, and the need to contribute to better 

clinical care of these , the objective of this study was to evaluate the hematological profile 

of the cart horses assisted by the carroceiro project, based in Belém-PA, and to investigate 

whether there is variation according to the age group. The survey of hemograms of 28 

horses, males, without a defined breed, served during the period of 2014 to 2017.  Data 

were tabulated in Excel program to obtain the mean, standart deviation, and median of 

animals. then these were grouped according to the age group, being G1 animals from 1 

to 4 years, G2 from 5 to 12 years, and G3 from 13 to 20 years. The comparative statistical 

analysis between the groups was performed using the Past 3.18 software, applying Tukey 

and Kuskal-Wallis test, considering p <0.05. The mean of the animals indicated that they 

had normocytic anemia, and hypochromic anemia. Among the groups, statistical 

differences (p <0.05) were observed in the parameters of the red blood cells, hemoglobin, 

hematocrit, and eosinophil among animals of group G1 and G3, indicating that older 

animals have a decrease in the first three variables, and an increase in the latter. These 

results confirm the need for greater attention in handling and in the clinical care of carcass 

animals, especially the geriatric ones. 

Keywords: blood count, horse, 
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INTRODUÇÃO 

Apesar do desenvolvimento tecnológico dos meios de transporte, o uso do cavalo 

como ferramenta de trabalho ainda é de grande importância para muitas famílias de baixa 

renda, que residem nos centros urbanos, e utilizam a carroça tracionada por estes animais 

como principal fonte do seu sustento. Em meio urbano, os equinos carroceiros são 

comumente utilizados para remoção de lixo proveniente da construção civil, utensílios 

domésticos descartados, pequenos fretes, e auxiliando na coleta do lixo reciclável. 

Contudo, a falta de conhecimento sobre as necessidades básicas de criação e bem-estar, 

o excesso de carga transportada e jornadas de trabalho exaustivas, comprometem a 

sanidade dos equinos de tração (Oliveira et al., 2007; Sangioni et al., 2016). 

Ainda há pouco estudo sobre o estado de saúde de animais mestiços e carroceiros, 

pois a maior parte das pesquisas com equinos são realizadas com animais de uso 

esportivo, criados em haras, ou sob condições padronizadas. Embora tenha valiosa 

importância social, é precário o conhecimento sobre as variações do parâmetros 

diagnósticos em animais de tração, que são submetidos a exercícios, e longo período de 

trabalho, com sobrecargas (Doria et al, 2016). 

A análise hematológica, em conjunto com a história e achados físicos, fornece 

informações inestimáveis para estabelecer um prognóstico, determinar gravidade de uma 

doença, monitorar a recuperação e a resposta a um tratamento. Através dos componentes 

celulares do sangue é possível observar alterações específicas em um órgão, sistema, ou 

mais frequentemente, a resposta geral do indivíduo frente a algumas mudanças 

fisiológicas ou condições patológicas, contribuindo para o diagnóstico clínico (Sakai et 

al., 2009; Satue et al., 2012). 

Contudo, diversos fatores podem alterar os parâmetros hematológicos, tais como, 

raça, idade condições ambientais, estado nutricional, variações circadianas, exercício, 

carga parasitária. Por isso é importante caracterizar intervalos de referências locais dos 

parâmetros hematológicos utilizados para o diagnóstico clínico (Kedzierski, 2009; Satue 

et al., 2012). 

Devido à baixa renda dos seus tutores, equinos carroceiros raramente possuem 

atendimento veterinário, ou realizam exames laboratoriais para investigação diagnóstica, 
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daí a importância de ações sociais como o projeto carroceiro da Universidade Federal 

Rural da Amazônia que realiza o atendimento clínico veterinário gratuito de equídeos de 

tração. (Projeto Carroceiro, 2018). 

Tendo em vista a importância social, a escassez de estudos, e visando contribuir 

para ampliação do conhecimento a respeito dos animais de tração, este trabalho tem por 

objetivo caracterizar o perfil hematológico dos equinos atendidos pelo projeto Carroceiro, 

e verificar se os parâmetros sanguíneos sofrem variação de acordo com a faixa etária. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

CAVALO DE TRAÇÃO 

Os equinos utilizados para tração de carroças no meio urbano enfrentam uma 

forma de vida incomum e diferente dos seus ancestrais selvagens. Os animais necessitam 

de novas adaptações que, na maioria das vezes, estão inadequadas a sua anatomia e 

fisiologia, consequentemente provocam graves problemas à saúde destes (Segat et al, 

2016). 

Os dados mencionados a respeito dos cavalos de tração urbana no Brasil ainda são 

escassos. Considerando a quantidade de animais envolvidos e o grande número de 

pessoas que se utilizam dessa atividade, sendo frequentemente a principal ou a única fonte 

de renda de um grupo familiar, os equinos de tração são uma importante questão de bem-

estar animal e humano (Alves, 2005). 

As principais condições que podem influenciar na capacidade de trabalho e na 

sanidade dos equinos de tração urbana incluem: clima, manejo, idade, alimentação, 

ferrageamento, quantidade de carga transportada, uso de açoite, jornada de trabalho, 

tempo de repouso, oferta de água, cuidados sanitários, como tratamento antiparasitário e 

vacinação, e tipo de alojamento. Dentre os problemas que mais acometem esses animais 

estão as afecções do sistema locomotor, tegumentar, digestório e parasitoses. (Alves, 

2005; Segat et al., 2016). 

ANÁLISE HEMATOLÓGICA 

O hemograma é considerado um exame laboratorial de rotina, pela sua rapidez, 

baixo custo, sendo um dos primeiros a ser solicitado visando a confirmação de uma 

suspeita clínica, ou conduzindo para outros exames complementares. A diversidade de 

informações, embora inespecíficas, que o hemograma pode fornecer, torna-o um dos 

exames mais solicitados na rotina clínica veterinária, tanto de pequenos como de grandes 

animais (Sakai et al., 2009; Araripe, 2010).   

Na análise hematológica estuda-se os três elementos celulares, eritrócitos, 

leucócitos e plaquetas, avaliando-os quantitativamente e qualitativamente através da 

leitura de esfregaços sanguíneos (Silva, 2011). 
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ERITROGRAMA 

O eritrograma é avaliado a partir de amostras de sangue periférico, no qual obtém-

se dados da contagem global dos eritrócitos ou hemácias. A principal função das hemácias 

é transportar oxigênio, ferro, e vitamina B12 para os tecidos. A troca gasosas realizada 

por esse tipo celular, é facilitadas por sua morfologia arredondada e levemente bicôncava. 

Os valores normais de hemácias em equinos é de 6,5 – 12,9 x106 (ThralL, 2015).  

Após as avaliações dos parâmetro quantitativos, alterações morfológicas dos 

eritrócitos podem ser observadas em resposta a doenças sistêmicas, substâncias exógenas, 

alterações vasculares, parasitárias ou por falha no processamento da amostra. A 

anisocitose é o termo usado quando há variação no volume da hemácia. Os cavalos por 

apresentarem tamanho reduzido dessas células, possuem um grau moderado de 

anisocitose fisiológica (Lording, 2008). A hipocromasia é definida com redução na 

coloração das hemácias associadas a baixa concentração de hemoglobina. Também 

durante a avaliação do esfregaço podem ser observadas alterações atípicas da forma dos 

eritrócitos, denominadas poiquilocitose (Silva, 2011; Thrall, 2015). 

O hematócrito corresponde ao o volume ocupado pelas hemácias em determinada 

quantidade de sangue. O hematócrito, ou volume globular, é observado após a separação 

do sangue em três partes que são volume de hemácias, ou volume globular, volume de 

leucócitos e plaquetas, e o plasma (ThralL, 2015). O volume do hematócrito é expresso 

em porcentagem (%) e está relacionado a capacidade de transporte de oxigênio e 

nutrientes absorvidos. Aumento do volume globular é denominado policitemia, que é o 

aumento do número de hemácias circulantes (Etim, 2014). 

A capacidade de armazenamento do baço, em cavalos, é de aproximadamente 6-

12 litros de sangue, durante a contração esplênica uma grande quantidade de hemácias 

sequestradas pelo baço, pode temporariamente retornar a corrente sanguíneo, causando 

grandes flutuações no valor do hematócrito. Essa particularidade deve ser considerada 

principalmente quando avaliado animais atléticos, e sob ação de alguns anestésicos (Satue 

et al., 2012). 

A hemoglobina e concentração de hemoglobina corpuscular média são índices 

importantes para avaliaros eritrócitos circulantes, e são significativos para o diagnóstico 
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de anemia.e sua classificação (Etim, 2014). Este pigmento que está presente no interior 

das hemácias, é responsável por conduzir o oxigênio, sua dosagem e interpretação são 

similares ao hematócrito, pois é um indicador de concentração de hemácias. Entretanto, 

por ser análogo ao hematócrito, não é muito favorável para interpretação clínica (Thrall, 

2015).  

LEUCOGRAMA 

Os leucócitos são células do sistema imunológico presente na corrente sanguínea. 

Diferentes tipos celulares constituem os leucócitos, possuindo morfologias e funções 

variadas. Todos eles são originados na região medular do tecido ósseo, contudo, são 

produzidos por populações celulares diferentes e percorrem caminhos distintos após a sua 

libertação (Silva, 2011). Os leucócitos podem ser classificados como granulócitos 

(neutrófilo ,eosinófilo, basófilos) e agranulócitos (monócitos e linfócitos) conforme a 

presença de grânulos no interior do citoplasma. Para o leucograma ser utilizado de 

maneira mais precisa, o clínico deve ter conhecimento dos tipos celulares de leucócitos, 

assim como sua cinética, função e quais condições fisiológicas e patológicas alteram seus 

valores de referência para espécie estudada (Thrall, 2015). 

PLAQUETOGRAMA 

As plaquetas são fragmentos de megacariócitos fundamentais para hemostasia e 

resposta a lesão vascular. Morfologicamente apresentam-se redondas, ovais ou 

alongados, medindo 2,5-3,5 μm de diâmetro, citoplasma com grânulos azurofílicos finos. 

O tempo de sobrevivência das plaquetas nos equídeos são de 4-7 dias. As concentrações 

de plaquetas equinas são algumas das mais baixos relatados para mamíferos com 6-10 

plaquetas por campo de alta resolução. Quando ocorre redução na concentração de 

plaquetas sugere o processo de coagulação do sangue será prolongado, resultando em 

perda excessiva de sangue em caso de lesão (Satue et al., 2012; Thrall, 2015; Etim, 2014). 
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METODOLOGIA 

Foi realizado o levantamento dos resultados de hemogramas de 28 equinos macho 

de raça não definida, atendidos durante o período de 2014 a 2017, oriundos do Projeto 

Carroceiro, sediado no município de Belém, classificando-os de acordo com a faixa etária 

(da Silva et al., 2003). O grupo G1 foi composto por todos os animais de 1 a 4 anos, o G2 

com os equinos 5 a 12 anos, e o G3 os com idade de 13 a 20 anos.  

As amostras sanguíneas coletadas com EDTA foram processadas no Laboratório de 

Análises Clínicas (LAC) da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). O 

hemograma foi realizado com auxílio do contador automático de células (Analisador 

Hematológico Veterinário BC-VET 2800), fornecendo os seguintes parâmetros: 

Hemácias (HE), Hemoglobina (HB), Hematócrito (HCT), volume corpuscular médio 

(VCM), Concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM), Contagem total de 

leucócitos (LCT), Contagem de plaquetas (PLT). 

A contagem diferencial de leucócitos foi realizada manualmente com auxílio contador 

eletrônico INBRAS ALB300CC, para obtenção dos valores absolutos de Neutrófilos 

(NEU), Linfócitos (LINF), Eosinófilos (EOS), e Monócitos (MONO). 

Os parâmetros avaliados tiveram seus resultados tabelados em planilhas do programa 

Microsoft Office Excel 2007 para obter média, desvio-padrão, e mediana dos exames. 

Para a análise estatística comparativa entre os grupos etários, foi utilizado o software 

estatístico Past 3.18, aplicando o teste Tukey (ANOVA) para as variáveis com 

distribuição normal (Holanda, 2013). Os parâmetros com distribuição não normal foi 

aplicado o teste de Kruskal-Wallis (ANOVA). A margem de erro considerada foi 5% em 

ambos os testes. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados dos parâmetros hematimétricos de todos animais pesquisados estão 

exibidos na Tabelas 1, com o valores de referência utilizados. A série vermelha dos 

animais apresentaram valores médios de hemácias (HE), hemoglobina (HB), hematócrito 

(HCT), e concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM) abaixo dos valores 

referenciados pela literatura, achando-se apenas o volume corpuscular médio (VCM) 

dentro do intervalo (Thrall, 2012). A contagem total de leucócitos (LCT) e neutrófilos 

(NEU) encontram-se pouco acima do valor de referência, porém os valores dos outros 

tipos celulares e das plaquetas (PLT) estão dentro dos limites estabelecidos para equinos. 

Na tabela 2 observa-se que existem algumas diferenças significativas, p<0,05, entre os 

grupos etários para as variáveis HE, HB, e HCT, estes parâmetros apresentaram-se 

elevados em animais do grupo G1, em relação aos do grupo G3.   

A contagem total de leucócitos (LCT), e contagem de plaquetas (PLT) não 

demonstraram diferenças estatisticamente significantes entre os grupos, visto que p> 

0,05. Porém na contagem diferencial de leucócitos, os eosinófilos (EOS) apresentam-se 

mais elevados no no grupo G3, do que no G1contistituído por animais jovem. 

Tabela 1. Valores médios dos dados hematológicos dos 28 equinos atendidos pelo 

Projeto Carroceiro de 2014 a 2017. 

Variável Média ± dp (mediana) Referência (Thrall, 2015) 

   HE (x 10/m) 5,61 ± 1,52 (5,33) 6,5 - 10,5 

HB (g/dL) 9,64± 2,27 (9,25) 11 -18 

       HCT (%) 29,09 ± 6,63 (29,2) 32-52 

       VCM (fL) 52,8 ± 6,43 (51,65) 36-52 

CHCM (%) 32,5  ± 2,04 (32,55) 34-39 

LCT (x10/mm³) 12817 ± 10909,22 (1050) 5500 -12500 

PLT (x10/mm³) 203 ± 76,58 (194) 150 – 500 

NEU (x10/mm³) 7309 ± 4525,39 (6415) 2700-6700 

LINF (x10/mm³) 2628 ± 1615,93(2340) 1500 – 5500 

EOS (x10/mm³) 464 ± 341,05(426) 0-900 

MONO (x10/mm³) 550 ± 731,59 (264) 0-800 
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Tabela 2. Valores médios dos dados hematológicos segundo a faixa etária dos 28 equinos 

atendidos pelo Projeto Carroceiro 2014 a 2017. 

abc Letras diferentes indicam diferenças significativas (p<0,05 teste de Tukey e  Kruskal-Wallis). 

 

 

 

 

Variável 
G1 (n=10) 

média ± dp (mediana 

G2 ( n =9) 

média ± dp (mediana 

G3 (n=9) 

média ± dp (mediana) 

HE (x 106µL) 5,84a ± 1,61 (7,22) 5,09bc ± 1,15 (5,27) 4,98bc ± 1,09 (5,07) 

HB (g/dL) 11,04ab ± 2,78 (11,4) 9,37abc ± 1,69 (9,8) 8,23bc ± 1,34 (8,35) 

HCT (%) 33,65ab ± 8,36 (34,8) 27,62abc ± 5,14 (28,2) 26,42bc ± 4,02 (27,9) 

VCM (fL) 49,4abc ± 6,29 (50,6) 54,97abc ± 3,60 (54,97) 54,0abc ± 6,93 (54,6) 

CHCM (%) 32,87abc ± 0,76 (32,7) 34,0abc ± 2,5 (33,85) 31,1abc ± 1,44 (30,5) 

LCT (x10/mm³) 
16922abc ±17505,63 

(10500) 

12187abc ±7939,13 

(12187) 
9918abc ± 2706,22 (9300) 

PLT (x10/mm³) 189abc ± 47,58 (201) 247abc ± 118,76 (215) 182abc ± 44,11 (189) 

NEU 7348abc ± 3672,6 (7040) 
8442abc ± 7367,26 

(5994) 
6453abc ± 2161,9 (6318) 

LINF 
2682abc ± 2357,23 

(1764) 

2856abc ± 1084,60 

(2859) 
2419abc ± 1297,58 (2576) 

EOS 226ab± 178,02 (130) 398abc ± 248,03 (380) 603bc± 424,73 (489) 

MONO 715abc ± 1118,13(294) 395abc ± 480,43 (228) 541abc ± 562,51 (450) 
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 A anemia é caracterizada como a redução do volume eritrocitário, número total 

de hemácias e teor de hemoglobina, implicando na menor capacidade do sangue em 

transportar oxigênio para os tecidos, devido ao desequilíbrio entre perda de hemácia e sua 

produção (Santos, 2013Thrall, 2015; Fernandes, 2017). No presente estudo, os cavalos 

carroceiros avaliados apresentaram quadro anêmico, pois os parâmetros HE, HB, 

CHCM,e HCT abaixo dos valores de referência. 

 Embora seja de se esperar que animais submetidos atividades físicas apresentem valores 

elevados HE, HB e HCT, suprindo a necessidade temporariamente aumentada de 

oxigênio que o corpo demanda (Satue et al., 2012), os achados do atual trabalho 

concordam com Doria (2016), que comparou equinos de tração com esportivos. No 

trabalho do autor, apenas o grupo de tração apresentava os parâmetros sanguíneos 

inferiores aos da literatura, estando 100% dos animais deste grupo com algum grau de 

anemia.  

Santos (2013) em um estudo realizado com cavalos de tração na cidade de Porto 

Alegre, constatou que 79% dos animais apresentavam anemia, isto pode ser atribuído a 

várias causas, dentre elas a desnutrição, má alimentação, jornadas de trabalho intensas, 

lesões crônicas, e parasitoses em decorrência da condições precárias que estes animais 

estão submetidos, concordando com os fatores sugeridos por Doria (2016).   

A contagem total de leucócitos (LCT) no grupo geral de animais, estava 

ligeiramente elevada, o que não foi observado no trabalho de Lhamas (2013), e Doria 

(2016). Contudo, a contagem diferencial de leucócitos e o valor de PLT, não apresentaram 

diferenças em relação ao intervalo de referência utilizado, nem em relação aos trabalhos 

destes autores. 

A leucocitose pode ser observada em animais submetidos a atividades físicas 

intensas, pois o exercício altera os padrões de recirculação, mobilizando essas células do 

pool marginal e do baço. É preconizado um período de aproximadamente 6 horas após a 

atividade física, para que o leucograma retorne aos valore anteriores ao exercício (Kowal, 

et al., 2006; Satue et al., 2012). 

  Por isso, deve ser considerado durante a interpretação do hemograma e 

leucograma, se os animais haviam ou não tido um período de repouso antes da coleta de 
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amostra sanguínea, pois geralmente estes cavalgam até a universidade para receber 

atendimento clínico. Nesse estudo foi realizado apenas o levantamento dos dados 

hematológicos presentes nos arquivos do laboratórios, não sendo observada as condições 

clínicas do animal. 

Já em estudo comparativo entre grupos etários Medeiros Veiga (2006) notou em 

seu trabalho que equinos com idade avançada apresentavam hemoglobina e hematócrito 

mais elevados, em relação a animais jovens, atribuindo esta variação a baixa concentração 

de ferro encontrada neste último grupo.  

Também Čebulj‐Kadunc (2002) e Satue et al. (2012) constataram que valores de 

HE HB, e HCT sofrem variação estatísticas relevantes em animais mais velhos, quando 

comparados com jovens do mesmo gênero. Estas observações concordam com os 

resultados obtidos no presente trabalho.   

Para Satue et al. (2012), o declínio destes valores são atribuídos a diminuição do 

tempo de sobrevida das hemácias, além da redução da capacidade regenerativa da medula 

óssea em animais idosos. 

 O decréscimo destes valores em animais geriátricos pode estar relacionado, não 

somente com o processo de envelhecimento, mas também associado as doenças crônicas 

do sistema locomotor, frequentes em equinos carroceiros, que agravam-se com a idade, 

sendo possível que estas patologias desencadeiem alterações no metabolismo do ferro, e 

na diminuição da expressão de fatores hematopoiéticos, resultando em quadro anêmico 

(Santos, 2013). 

Mesmo sem variações estatisticamente consideráveis, no presente estudo, é 

observada uma tendência a redução dos valores de linfócitos em animais geriátricos, o 

que Medeiros Veiga (2006) e Satue et al., (2012) também constataram. Os autores 

concordam que, o menor valor médio de LINF em animais idosos em relação aos jovens, 

pode estar atribuído a diferenças no grau de excitação, maior nos jovens, e a redução de 

células B associadas a imunossenescência. 

  Os eosinófilos apresentaram diferenças estatísticas no presente estudo. Esse tipo 

celular são granulócitos que participam da resposta inata e adaptativa, produzem respostas 

citotóxicas, armazenam cictocina e quimiocinas, sendo ativados e recrutados 
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principalmente em respostas a presença de parasitas helmínticos, e doenças alérgicas 

(Shamri, 2011). 

Para Satue et al., (2012) o aumento na média de eosinófilos em animais 

geriátricos, pode estar relacionado a exposição prolongadas aos alérgenos durante a vida 

do animal, aumentando assim com o envelhecimento, contudo esta teoria não está 

plenamente comprovada. 
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CONCLUSÃO 

O presente estudo conclui que os grupos de cavalos carroceiros estudados, 

apresentaram alterações na série vermelha, com presença de anemia, sendo classificada 

como normocítica e normocrômica nos animais jovens, e macrocítica e hipocrômica nos 

adultos e geriátricos. Os leucócitos e plaquetas, por sua vez, mantiveram-se dentro dos 

valores de referência estabelecidos em toda as faixas etárias. Nos grupos houveram 

diferença estatísticas nos valores hemácias hemoglobina e hematócritos entre animais 

jovens e geriátricos.  A partir destes resultados podemos recomendar um atendimento 

diferenciado aos animais de tração, principalmente aos idosos, pois há contraste no seu 

perfil hematológico em relação aos valores mínimos de referência para espécie. 
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