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1. Resumo 

Segundo Silva (2012), a hematologia constitui uma ferramenta diagnóstica importante 

na avaliação clínica dos animais. No entanto, grande parte dos atendimentos clínicos 

a equinos, sobretudo de emergência, é realizada a campo, e alguns exames são 

realizados de forma simplificada. Esta pesquisa consiste na coleta e análise de 

amostras de sangue de equinos para avaliar a aplicabilidade de métodos simplificados 

de determinação de Hematócrito Total em análises a campo e aulas práticas, a partir 

da comparação com o protocolo utilizado no Laboratório de Patologia Clínica do 

HOVET/UAM. Até o momento, foram coletadas 8 amostras de sangue e os resultados 

preliminares indicam que há uma correlação entre os valores medidos no laboratório 

e a análise simplificada, sendo os dois simplificados muito próximos entre si e 

superiores aos encontrados na análise laboratorial. 

 

2. Introdução 

Segundo Silva (2012), A hematologia constitui uma ferramenta diagnóstica importante 

na avaliação clínica dos animais. Os parâmetros hematológicos identificam alterações 

sanguíneas primárias e patologias em outros órgãos que refletem no tecido 

sanguíneo.  

O hemograma, as proteínas plasmáticas totais e o fibrinogênio são exames 

amplamente utilizados na clínica médica equina. (VEIGA, 2006) 

A montagem do diagnóstico, a tomada de decisão quanto a tratamentos e 

procedimentos e a definição do prognóstico são facilitados quando se tem à 

disposição o apoio de exames laboratoriais. Mas sabe-se que grande parte dos 

atendimentos clínicos a equinos, sobretudo de emergência, é realizada a campo, e 

nem sempre é possível dispor do suporte de um laboratório. Por isso, alguns exames 

são realizados de forma simplificada, com os materiais e equipamentos disponíveis 

no local e os resultados são analisados de acordo com a experiência e conhecimento 

do Médico Veterinário.  

 

3. Objetivos 

Coletar e analisar amostras de sangue de equinos para avaliar a aplicabilidade de 

métodos simplificados em análises a campo e aulas práticas, a partir da comparação 

com o protocolo utilizado no Laboratório de Patologia Clínica do HOVET/UAM.  

 



4. Metodologia 

A retirada das amostras foi realizada de acordo com o protocolo de coleta de sangue 

do Laboratório de Patologia Clínica do HOVET/UAM e para cada animal estudado, o 

sangue coletado foi dividido em 3 análises. A coleta foi feita com seringa de 10ml e 

agulha hipodérmica 30x8, retirando-se 10ml da veia jugular do equino. Foi retirada a 

agulha da seringa para colocar 2ml de sangue dentro do tubo Vacutainer® contendo 

o anticoagulante EDTA, constantemente homogeneizado. O restante do sangue 

permaneceu na seringa, recolocando-se a agulha. Com a amostra de sangue do tubo 

EDTA, foi preenchido o capilar e realizada centrifugação por 5 minutos, para 

determinar o valor do micro hematócrito, Ht. O restante da amostra permaneceu no 

tubo EDTA. As amostras contidas na seringa e tubo com EDTA permaneceram em 

repouso por uma hora, em posição vertical, e foram medidas as alturas das colunas 

total e de coágulo/hemácias, para determinação de Hts e Hedta, respectivamente. 

 

5. Desenvolvimento 

Até o momento, foram coletadas 8 amostras de sangue dos equinos internados no 

HOVET/UAM e uma análise preliminar foi realizada. Novas coletas serão feitas no 

decorrer da pesquisa e uma análise estatística será realizada para determinar se há 

significância nos valores encontrados e traçar uma curva de calibração para os 

métodos simplificados, em comparação com o método laboratorial. 

 

6. Resultados Preliminares 

Os hematócritos, medidos pelos diferentes métodos, são mostrados na tabela 1.  

Amostra Hts (%) Hedta (%) Ht (%) 

1 40 40 32 

2 41 40 34 

3 53 50 43 

4 44 43 36 

5 44 45 40 

6 43 43 38 

7 44 45 37 

8 43 43 32 

Média  44 43 37 

Desvio padrão 4,0 3,3 3,9 

Tabela 1: Comparação dos valores de hematócrito obtidos através do micro hematócrito (Ht), 

coagulação natural em tubo seco (Hts) e decantação natural em tubo EDTA (Hedta).  

 



Os resultados preliminares das 8 coletas indicaram que há uma correlação entre os 

valores medidos no laboratório e a análise simplificada, sendo os dois simplificados 

muito próximos entre si e superiores aos encontrados na análise laboratorial, como 

pode ser observado no gráfico 1. A diferença média entre Ht e Hts foi de -7,3, com 

desvio padrão de 2,1, e entre Ht e Hedta foi de -6,9 com desvio padrão de 1,9. 

 

 
Gráfico 1: Comparação dos valores de hematócrito obtidos através do micro hematócrito, coagulação 

natural em tubo seco e decantação natural em tubo EDTA. 
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